
 Viết đoạn văn ngắn tả về cây bàng - Văn mẫu lớp 3  

HỌC TẬP – LỚP 3 – VĂN MẪU LỚP 3 – VĂN TẢ CẢNH LỚP 3 

Tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Viết đoạn văn ngắn tả về cây bàng dành cho 

học sinh lớp 3 tham khảo. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu tả về cây bàng. 

Đoạn văn miêu tả cây bàng trường em hay nhất 

Từ xa, cây bàng trường em trông giống như một cái ô lớn. Với dáng đứng thẳng và 

những tán lá xanh mát. Đến gần, nổi bật trước mắt là thân cây cao to và những tán lá dày 

đặc, xanh ngắt che rợp cả một khoảng đất rộng. Mỗi trưa tan học, chúng em thường ngồi 

hóng mát dưới gốc cây. Gốc cây to màu nâu xỉn, nhô lên những cái mắt to như cái gáo 

dừa, mấy rễ lớn chồi lên. 

Tán lá từng tầng từng tầng xếp đều, cao vượt hơn cả mái trường em. Thân bàng to gần 

một vòng tay ôm, vỏ màu xám, nham pháp, nhiều vết trầy xước, dấu tích của sự từng trải 

năm tháng. Trên cao, nhiều cành lớn chìa ngang hoặc chênh chếch tạo thành nhiều tầng 

tán lá. 

Những đoạn văn mẫu hay tả cây bàng của học sinh lớp 3 

Đoạn mẫu 1: 

Mỗi ngày tới trường, em không chỉ được gặp những người thầy cô hiền dịu, những người 

bạn thân thiết, mà còn được gặp cây bàng già nơi góc trường. Nhìn từ xa, bàng sừng sững 

như một chiếc ô xanh nhiều tầng. Thân bàng chắc khỏe nâng đỡ tầng lá vàng tươi rực rỡ. 

Chẳng mấy chốc nữa, muôn lá vàng sẽ ngả màu đỏ tía đợi đông về để trút lá. Khi ấy, toàn 

thân bàng trơ trọi những cành lớn nhỏ. Cành thì mập mạp, cành thì khẳng khiu. Dù vậy, 

cây bàng vẫn hiên ngang đứng đó, canh giữ mái trường. Chắc hẳn, bàng đợi xuân về để 

đâm chồi, nảy lộc rồi ra lá xanh để che rợp bóng mát cho học trò chúng em. 

Đoạn mẫu 2:  

Vào những ngày nắng hạ oi nồng, dưới gốc bàng, lốm đốm những chấm nắng vàng tươi. 

Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, tán lá rì rào, xào xạc như đang trò chuyện với nhau. 

Còn gì thú vị hơn khi được cùng bạn bè vui chơi dưới gốc bàng râm mát này. Cái nóng 

mùa hè được xua tan và gương mặt trẻ thơ chúng em lại rạng lên một niềm vui mới. 

Trong từng tán lá kia, tiếng những chú chim sâu lích rích, lích rích hoà cùng tiếng cười 

đùa của chúng em tạo nên một âm thanh quá là trong trẻo. 

Đứng dưới gốc bàng nhìn lên, từng kẽ lá thấy xuất hiện những cánh sao nhỏ li ti màu 

vàng nhạt. Thì ra đó chính là hoa bàng. Hương của nó thơm dìu dịu. Để rồi một thời gian 

sau, nó cho những chùm quả hình thoi xanh xanh lẫn trong tán lá. Đám học trò chả dễ gì 
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quên được mùi thơm hấp dẫn, vị chua chua, ngọt ngọt của trái bàng chín vàng, cùng vị 

vừa bùi vừa ngậy của nhân bàng. 

Em rất yêu thích cây bàng này. Những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò đang ngày ngày 

được chúng em gửi vào những tán lá bàng. Cây như người bạn tốt bụng của tất cả chúng 

em.  

Đoạn mẫu 3: 

Từ khi bước chân vào mái trường thân yêu này, cây bàng đã ở đó đứng hiên ngang trước 

sân, trải qua bao mùa mưa gió và em cũng lớn dần lên còn cây bàng thì càng già đi. Thân 

bàng xù xì những ụ, nhưng to và vững chắc. Gốc bàng nổi hằn những cái rễ to lên trên 

mặt đất. Em từng hỏi mẹ tại sao rễ bàng lại to và oằn đến thế mẹ nói đó là sức nặng của 

thời gian, của nắng mưa gió bão, chúng phải oằn mình chống cự để cây bàng có thể xanh 

tốt như bây giờ. 

Cây bàng luôn làm em thích thú mỗi khi lơ nhìn ra của sổ,cái màu xanh mướt khi mùa 

xuân gần qua mùa hè gần tới làm dịu mắt em. Tán bàng rỗng che ngợp cả nắng mùa hè 

tạo thành chiếc ô dù màu xanh thiên nhiên mà em có thể chơi thỏa thích dưới sân cùng 

các bạn. Các bạn nam thì bắn bi dưới gốc, các bạn nữ chơi chuyền chắt hay nhảy dây. Tất 

cả đêu cười vui vẻ và khoái trí dưới sân. Còn em thích ngắm nhìn những tia nắng xuyên 

qua kẽ lá tinh nghịch đùa giỡn trốn tìm cùng nhau. 

Mùa đông tới cây bàng lại trở về dáng vẻ khăng khiu. Khi mà nhưng chiếc lá đỏ ối rụng 

gần hết, làn gió mùa heo hút thổi qua, chỉ còn vài chiếc lá đỏ còn lại trơ trọi và đơn độc, 

lũ học trò chúng em vẫn nô nghịch dưới gốc bàng nhưng em biết cây bàng phải chiu đựng 

lạnh giá mùa đông, chiếc áo ấm xanh mướt đã chẳng còn nữa. 
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