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Tham khảo những bài văn mẫu hay nhất về chủ đề Viết một đoạn văn ngắn tả con 

chó - Để học tốt môn Văn lớp 3. 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 câu miêu tả một con chó. 

Bài văn miêu tả về chú chó ngộ nghĩnh nhất của học sinh lớp 3 

Trong nhà em nuôi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó 

Lu Lu. 

Lu Lu về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đến nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. 

Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ 

quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen 

dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một 

chiếc chuồng trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, 

nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con. 

Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng không biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 

tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng 

tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ 

tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Đôi tai 

thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em 

xoa đầu hoặc chơi đùa với nó. 

Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Lu Lu biết đi vệ sinh đúng chỗ, 

không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi 

nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng hai chân như một chú chó trong 

rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá 

phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi 

bắt. Cứ mỗi lần em chạy là nó lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Đêm đến, khi 

cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người. Cả nhà 

em ai cũng yêu quý Lu Lu. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là 

một thành viên không thể thiếu của gia đình. 

Một số bài văn ngắn hay nhất tả con chó nhà em 

Bài mẫu 1: 

Đô Đô là chú chó thật đáng yêu!  Đó là món quà bố tặng em vào sinh nhật thứ tám. Đô 

Đô là giống chó Bichon, giống chó mà em thích nhất. Chú khoác trên mình bộ lông đen 

óng. Những sợi lông xoăn tít như những sợi mì tôm. Mỗi lúc cuộn tròn trong vòng tay 

em, trông chú chẳng khác gì một cuộn len cả. 
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Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Cái tai của Đô khá dài lúc nào cũng lúc lắc trông thật 

là ngộ nghĩnh. Cái mũi nhỏ xíu và lúc nào cũng ươn ướt. Nó đi đứng nhẹ nhàng và chạy 

rất nhanh. Sáng sáng, Đô Đô giỡn với chú mèo tam thể trên sân. Thấm mệt, chú trèo lên 

thềm, lim dim ngủ. 

Những lúc em đi học về, chú lại chạy ra tận cổng đón em, cái đuôi lại vẫy vẫy như chào 

mừng như muốn nói “A! Cô chủ đã về rồi, ra chơi với tôi nào”. Đối với em, Đô Đô 

không chỉ là người bảo vệ cho ngôi nhà bé nhỏ của em, mà còn là một người bạn thân 

thiết để em có thể chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui, cũng là một người em trai hay làm 

nũng chị. Em rất yêu quý chú chó Đô Đô của mình. 

Bài mẫu 2: 

Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con 

chó rất dễ thương, lúc đó chú chó mới được 3 tháng tuổi, em nhìn chú chó là đã thích 

ngay rồi, em xin bà và khi về bế chú chó theo, em đặt tên cho chú là Misa. 

Misa lớn rất nhanh. Lúc bà cho em, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ chú không 

những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn, chú có một thân hình đẹp cân đối, bộ lông của 

chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn, luôn vểnh lên nhìn rất đáng 

yêu như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình. Misa rất thông minh và ngoan 

ngoãn. Chiếc mũi của chú ướt ướt luôn hếch lên để đánh hơi lạ. Chú ta có một hàm răng 

sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào đến gần. 

Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo 

đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp gác mõm lên 

hai chân trước của mình, lim dim ngủ, tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế 

nhé! Chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ 

nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung giữ nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: “Hãy 

ra khỏi đây nhanh nào!”. Nhưng ngược lại, đối với thành viên trong gia đình em khi đi 

đâu về chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đón, chú còn 

chạy quanh người đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng, những lúc đó thật là vui. 

Nhà em tất cả các thành viên ai cũng thích Misa. Chú như một thành viên quan trọng 

trong gia đình em. Trước khi đi ngủ, chú luôn đi vòng quanh kiểm tra quanh nhà xem có 

gì đó bất thường không khiến nhà em luôn yên tâm ngủ sau một ngày làm việc, học tập 

mệt mỏi, căng thẳng. 
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