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Tham khảo và tuyển chọn những bài văn mẫu hay về chủ đề tả một con mèo - Văn 

miêu tả hay dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 câu tả về con mèo nhà em. 

Bài văn mẫu hay nhất tả con mèo của học sinh lớp 3 

Nhà em có nuôi một chú mèo rất xinh xắn và giỏi bắt chuột. Chú mèo chính là phần 

thưởng của bố mẹ dành cho chị gái em nhân dịp chị ấy chiến thắng cuộc thi cờ tướng 

trong ngày hội làng vào Tết năm ngoái. 

Chuyện là, chị gái em hơn em hai tuổi, chị thông minh, học giỏi và rất thích chơi cờ 

tướng. Bố em bảo, chị làm quen với bàn cờ từ khi còn nhỏ xíu, từ năm lớp Một chị bắt 

đầu chơi cờ cùng với ông ngoại. Càng ngày chị càng chơi giỏi, có lúc còn thắng được cả 

ông em với mấy cụ trong làng. 

Hội làng em được tổ chức vào mùng Hai Tết hàng năm, năm nào cũng có môn thi cờ 

tướng dành cho đội thanh thiếu niên và có cả cho người lớn tuổi. Năm ngoái chị em cũng 

tham gia và giành chiến thắng ở phần thi dành cho thanh thiếu niên. Bố mẹ em hứa sẽ 

tặng cho chị một món quá mà chị thích. Thế là chị đã chọn một chú mèo làm phần 

thưởng cho mình. Chị bảo, vì chị thích mèo và chị biết em cũng thích mèo, nên chọn 

phần thưởng này để hai chị em cùng chơi chung. 

Nhưng bố mẹ em lại nói, rõ là thưởng cho chị mà thành ra mèo của em mất rồi. Từ ngày 

chú mèo trắng xinh xắn về nhà, em vui lắm, lúc nào cũng thích nô đùa với chú. Em đặt 

tên cho mèo là Miu Miu vì hình như chú mèo nào cũng được đặt tên như vậy. 

Những đoạn văn ngắn hay chủ đề tả về con mèo nhà em 

Bài mẫu 1: Tả chú mèo tam thể 

Nhà em có nuôi một con mèo. Nó là thành viên khá quan trọng trong gia đình em. 

Con mèo vừa tròn một tuổi. Dáng oai vệ cứ như một con báo nhỏ. Nó là giống mèo tam 

thể được bác em cho năm ngoái. Mới được một năm mà chú lớn hẳn lên, nằm vừa trong 

vòng tay em. Em vuốt ve bộ lông dày dày êm êm và khẽ gọi: "Mi Mi - mày đi chơi để chị 

còn làm văn nhé”. Chú có vẻ làm nũng chỉ khi khừ khừ trong cổ họng một cách yếu ớt. 

Chú mèo khoác lên mình chiếc áo hai màu: trắng và vàng. Lông chú mượt như tơ,nhìn xa 

như một khối mây biết đi. 

Bài mẫu 2: Tả con mèo mướp nhà em 

Em rất thích con mèo mướp nhà em. Nó to bằng cái phích nhỡ. Lông màu tro có những 

vằn đen, trông chẳng khác gì một chú ngựa vằn thu nhỏ cả. Cái mũi ngắn nhưng lúc nào 
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cũng ươn ướt. Em rất thích ôm nó vào lòng để cái mũi nhỏ đó lại dụi dụi vào lòng bàn tay 

em. Trông mướp lúc đó chẳng khác gì một đứa em đang làm nũng cả. Mướp có cái đầu 

tròn, nhỏ và đôi tai như hai chiếc lá quất non luôn vểnh lên nghe ngóng. Mắt nó xanh và 

tròn xoe như hai hòn bi ve. Dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng vì dưới chân có một lớp đệm 

thịt dày. Sáng sáng, chú mèo mướp nhà em lại chạy tung tăng trên sân gạch. Có lúc nó 

quay tròn, đùa với cái bóng của mình. Đùa chán, nó nhảy tót lên bức tường đầu nhà nằm 

duỗi dài sưởi nắng. Mướp rất giỏi bắt chuột. Có nhiều hôm nó bắt được tới hai, ba con 

chuột, ăn no kềnh, bỏ cả cơm. Mướp đã trở thành người bạn thân thiết nhất của em. Em 

sẽ cố gắng chăm sóc mướp thật tốt để nó luôn khỏe mạnh. 
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