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Tham khảo tuyển chọn một số bài văn hay về chủ đề Viết đoạn văn ngắn tả loài cây 

mà em yêu thích, dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu tả về loài cây mà em yêu thích. 

Bài văn hay nhất tả cây chuối trong vườn nhà em 

Mùa xuân đã về rồi. Mưa xuân phơi phới bay. Những tàu lá chuối hớn hở ngửa bàn tay 

xanh lên trời đón những làn mưa bụi. Những tàu lá chuối phập phồng ngời lên như ngọc 

bích. 

Góc vườn nhà bà ngoại cạnh ao cá, cậu Chiêm trồng nhiều chuối, phần lớn là chuối tiêu 

(chuối lùn). Chuối mẹ, chuối con, chuối anh, chuối chị, chuối em mọc kề bên nhau, che 

chở cho nhau cùng đón mưa nắng. 

Thân chuối tròn có nhiều bẹ cuộn lại, kết lại. Bẹ ngoài cùng mốc đen hoặc xanh nhạt. Tàu 

chuối mọc đều trên ngọn cây. Tàu lá chuối to nhỏ, dài ngắn khác nhau, tựa như những 

tấm lụa màu xanh thẫm, xanh biếc, xanh xanh, xanh ngọc bích phấp phới đung đưa cùng 

làn gió. Đọt chuối cuộn lại như một cái bút lông khổng lồ màu xanh ngọc rất xinh, lúc 

nào cũng rung rung như đang vẽ lên trời. 

Chuối con núp bên chuối mẹ màu tím thẫm lúc nào cũng tưởng như vểnh tai lên nghe 

ngóng vợ chồng đôi chim chìa vôi trò chuyện. Có nhiều hoa chuối trong vườn màu tím 

thẫm, màu đỏ tươi lấp ló trên ngọn, hoặc nhọn hoắt, hoặc nở xoè. Những nải chuối non 

màu vàng nhạt, bé tí, xinh xinh hiện ra. Lúc nào em thăm vườn cũng thấy ong bướm dập 

dìu, lượn vòng hút mật hoa. Có nhiều cây chuối mẹ thân còng lại vì mang một buồng 

chuối hàng chục nải, quả to bằng cổ tay trẻ em lên hai. Những lá chuối già cụp xuống như 

những bàn tay người mẹ hiền che chở đàn con thơ. 

Bà ngoại sống nhờ vào vườn rau, vườn chuối. Chuối xanh bà nấu bún ốc, bún đậu cho 

con cháu ăn. Nải chuối chín bà bày lên bàn thờ. Buồng chuối chín bà dành cho các cháu. 

Năm nào bà cũng có mấy chục buồng chuối hàng trăm nải chín đem bán. Cây chuối thảo 

hiền đã đền đáp công ơn khó nhọc chăm bón của bà. Đêm đêm nằm ngủ, em thường thao 

thức nghe tiếng thì thầm của vườn chuối. 

Những bài văn mẫu ngắn tả loài cây yêu thích của học sinh lớp 3 

Bài mẫu 1: Tả cây phượng trong vườn trường. 

Trong vườn trường em trồng rất nhiều loại cây. Nào là cây hoa sữa, cay bàng, cây hoa 

bằng lăng, cây xà cừ… Nhưng em thích nhất là cây phượng. Cây cao và to như một lâu 

đài cổ kính. Thân cây to phải ba, bốn người ôm mới xuể. Lá phượng là loại lá kép, gồm 

nhiều lá nhỏ, mỏng và có màu xanh sẫm, mọc song song hia bên cuống, trông xa như 
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đuôi con chim phượng. Từng tán lá đan vào nhau tạo thành chiếc ô khổng lồ che mát cho 

chúng em. Vào mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường như một mâm xôi 

gấc. Các bông hoa đều có năm cánh mỏng, bốn cánh màu đỏ tươi và một cánh có lốm 

đốm vàng, giữa bông là chùm nhụy dài có túi phấn nhỏ, hình bầu dục. Chúng em thường 

lấy cánh hoa chơi chọi gà vào mỗi giờ ra chơi. Kẻ thắng, người thua đều cười vang thích 

thú. Cũng có lúc chúng em hái hoa phượng để ép trong cuốn nhật kí lưu giữ những kỉ 

niệm tuổi học trò. Chúng em luôn coi cây phượng là một người bạn thân thiết, là một 

mảnh kí ức tuổi thơ. Được ngồi dưới gốc phượng chơi đùa là điều chúng em vui nhất. 

Bài mẫu 2: Tả cây hoa sữa. 

Trên sân trường em trồng rất nhiều loại cây. Nào là cây hoa sữa, cay bàng, cây hoa bằng 

lăng, cây xà cừ… Nhưng em thích nhất là cây phượng. Cây cao và to như một lâu đài cổ 

kính. Thân cây to phải ba, bốn người ôm mới xuể. Lá phượng là loại lá kép, gồm nhiều lá 

nhỏ, mỏng và có màu xanh sẫm, mọc song song hia bên cuống, trông xa như đuôi con 

chim phượng. Từng tán lá đan vào nhau tạo thành chiếc ô khổng lồ che mát cho chúng 

em. Vào mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường như một mâm xôi gấc. 

Các bông hoa đều có năm cánh mỏng, bốn cánh màu đỏ tươi và một cánh có lốm đốm 

vàng, giữa bông là chùm nhụy dài có túi phấn nhỏ, hình bầu dục. Chúng em thường lấy 

cánh hoa chơi chọi gà vào mỗi giờ ra chơi. Kẻ thắng, người thua đều cười vang thích thú. 

Cũng có lúc chúng em hái hoa phượng để ép trong cuốn nhật kí lưu giữ những kỉ niệm 

tuổi học trò. Chúng em luôn coi cây phượng là một người bạn thân thiết, là một mảnh kí 

ức tuổi thơ. Được ngồi dưới gốc phượng chơi đùa là điều chúng em vui nhất. 

Bài mẫu 3: Tả cây cau trong vườn nhà em. 

Trước sân nhà bố em có trồng một hàng cau. Những cây cau đứng sát nhau thẳng tắp 

trông rất đẹp. 

Nhìn thoáng qua, cây cau dáng vẻ thoạt giống cây dừa, nhưng dáng thẳng hơn cây dừa và 

quả cau bé tí ti kết thành từng chùm xinh xinh. Những tán lá của cây cau dài to nhưng 

những nhánh lá của cây lại nhỏ và dẹp. Thân cây trải một màu xám đục, phân thành từng 

đốt. Cây cau nhà em giờ đã là một cây cau cổ thụ và rủ những cành lá như những cái râu 

già nua nhưng bộ mặt vẫn còn tươi sáng. 

Mùa xuân cây bắt đầu trổ hoa. Hoa cau rất thơm, mùi thơm nhẹ nhàng. Sau xuân, đến hè 

buồng hoa cau to và sẽ kết thành từng chùm quả. Hồi em còn nhỏ, em trông bà ăn cau thì 

thích lắm, nhìn môi bà đỏ thắm. Nhưng vị lại cay nên không phải ai cũng ăn được. 

Đối với em cây cau gắn với nhiều kỷ niệm. Mùa cau rụng chúng em nhặt những quả cau 

chơi đồ hàng. Tàu lá cau rụng làm trò kéo mo, đứa ngồi trên mo đứa làm phu xe là trò 

chơi tuổi thơ của chúng em. 
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Em rất yêu quý cây cau và em mong cây cau luôn tươi tốt vì cây cau là người bạn tuyệt 

vời nhất của em. 
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