
 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: Liên hệ bản thân, em đã từng quên làm bài tập lần nào chưa? Em có sợ hãi, lo lắng hay  

Bài làm 

• Bài tham khảo 1:  

Hồi lớp 1, vào đợt nghỉ Tết trung thu, lớp em được cô giáo giao bài tập luyện chữ. Nhưng đến hôm Trung 

thu, em mải đi rước đèn và phá cỗ với chúng bạn, rồi còn được bố mẹ cho về quê thăm ông bà, ngày cuối cùng 

được nghỉ em mới nhớ ra nên em đã không làm tập. Khi đi học lại, cô giáo yêu cầu cả lớp nộp bài tập đã làm 

cho cô, lúc đó em chỉ biết ngồi ở cuối lớp, hi vọng cô không kiểm tra mình. Nhưng khi cô gọi đến tên em thì 

em chỉ biết ấp úng nói: "Thưa cô, con chưa làm bài tập". Em rất xấu hổ vì bị bạn bè chê cười và trêu chọc sau 

đó, cô giáo nhắc nhở em không được mải chơi và phải nhớ làm bài vào những kì nghỉ sau. Em vâng lời và sau 

đó luôn nhớ lời cô dặn, từ đó em không bao giờ không làm bài tập về nhà nữa. 

• Bài tham khảo 2: 

Cuối tuần trước, lớp em được cô giáo giao đề toán để luyện tập trước cho bài kiểm tra nhưng đến hôm chủ 

nhật, bạn hàng xóm lại sang nhà rủ em đi đá bóng. Lúc đó, em không nghĩ đến bài tập nữa, theo bạn ra sân đá 

bóng đến tối mịt mới về. Sau đó thì em quá mệt nên đã ngủ quên và không làm bài cô giao. Khi đến lớp, em 

không dám xung phong lên bảng giải bài tập như những lần trước nữa mà chỉ dám ngồi im tại chỗ, sợ cô giáo 

kiểm tra đến mình. Em thấy rất hối hận và không dám tái phạm lần sau nữa. 

Loigiaihay.com 

VĂN MẪU: HÃY VIẾT VỀ MỘT LẦN EM KHÔNG LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ 

BÀI 6: EM YÊU TRƯỜNG EM 

MÔN: TIẾNG VIỆT  – CÁNH DIỀU - LỚP 2 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Đề bài: Hãy kể về một lần em không làm bài tập về nhà 


