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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Tả một món đồ chơi mà em yêu 

thích dành cho học sinh lớp 4 tập làm văn tả đồ vật. 

Đề bài: Viết bài văn tả một món đồ chơi mà em yêu thích. 

Bài văn tả con búp bê Barbie hay nhất của học sinh lớp 4 

Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của em, em được tặng rất nhiều đồ chơi. Nào là thú bông, 

xếp hình, đồng hồ,…Nhưng trong số đó em thích nhất là cô búp bê barbie mà bố em đã 

tặng. Em đặt tên cho nó là Li sa - cái tên nghe rất tây. 

Li sa có mái tóc xoăn màu vàng óng ả, cái môi thì đỏ chon chót chúm chím cười. Nước 

da của cô búp bê này trắng hồng và được làm bằng nhựa cứng. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh. 

Cái má phinh phính, lúc nào cũng ửng hồng, ánh lên một màu trái đào mới nở. Đôi mắt to 

tròn, xanh biếc, với hàng lông mi cong vút, và chiếc mũi nhỏ xinh, trông Li sa thật là ngộ 

nghĩnh và dễ thương. Li sa được khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy, 

lấp lánh nhưng sợi kim tuyến nhiều màu. 

Dưới chân cô là một đôi giầy cao gót cũng màu đỏ được gắn rất nhiều hạt kim sa lấp 

lánh. Li sa là cô búp bê xinh đẹp nhất trong số những con búp bê của em. Li sa là người 

bạn tâm sự mỗi khi em vui hay buồn vì khi được ngắm nhìn Li sa làm em cảm thấy phấn 

chấn hơn. 

Em dành rất nhiều tình cảm của mình cho Li sa nên luôn giữ gìn và chơi với bé cẩn thận 

để mãi mãi món quà của bố tặng nhân ngày sinh nhật lúc nào cũng như mới. 

Những bài văn mẫu hay miêu tả các món đồ chơi yêu thích 

Bài mẫu 1: Tả con lật đật - quà sinh nhật của mẹ. 

Trong chiếc tủ đựng sách của em có riêng một tủ đựng đồ chơi mà em để dành từ lúc bé 

đến bây giờ. Đồ chơi nào em cũng giữ gìn cẩn thận, vì nó gắn liền với nhiều kỉ niệm. Tuy 

nhiên em vẫn thích nhất là cặp đôi lật đật mà mẹ tặng cho em sinh nhật hồi 6 tuổi. 

Ngày đó em chưa đủ lớn để hỏi tại sao mẹ lại tặng hai con lật đật cho em nữa. Sau này 

mẹ mới bảo rằng ngày đó em giống như con lật đật, tròn tròn, đáng yêu, hay chạy nhảy, 

tự ngã lên và tự đứng dậy. 

Hai con lật đật của em là một đôi nên có màu sắc giống nhau, chỉ có kích cỡ khác nhau. 

Mẹ bảo một con là mẹ và một con là con. Con lật đật mẹ cao hơn lật đật con một cái đầu. 

Thực ra hình dáng lật đật giống như số 8, vòng trên bé hơn vòng dưới. Cái đầu của lật đật 

và thân đều là hình tròn. Nhưng cái đầu nhỏ hơn cái thân một chút để tạo nên sự cân 

xứng. 
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Hai con lật đật đều có màu xanh da trời, nhìn rất dịu mắt. Trên gương mặt của lật đật có 

hai con mắt to và tròn, long lanh như đang nhìn em âu yếm. Cái môi chúm chím màu đỏ 

nhìn rất dễ thương. Lật đật ít khi đứng một chỗ, vì nó không có chân. Lúc ở nguyên một 

chỗ thì lật đật lắc lư bên này sang bên kia để lấy sự cân bằng. Mặc dù em có xô ngã lật 

đật thì nó vẫn tự đứng lên được. Đó là đặc điểm riêng có của đồ chơi lật đật. 

Những lúc buồn, em thường mang hai con lật đật ra và chơi. Cứ chốc chốc xô nó ngã rồi 

thích thú nhìn nó tự đứng lên. Lúc ấy mọi nỗi buồn trong em đều tan biến đi đâu mất vì 

có hai người bạn thân thiết này bên cạnh. 

Lật đật được để trên nóc tủ cao để mỗi lần ngồi học em có thể ngắm nhìn để lấy cảm 

hứng học bài. Nhiều lúc đi ngủ em cũng ôm lật đật vào lòng và ngủ ngon lành. 

Em rất yêu thích hai con lật đật này. Em sẽ giữ nó mãi để làm món quà kỉ niệm của mẹ, 

cho tuổi thơ. 

Bài mẫu 2: Tả chú gấu bông Mi La 

Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu 

bông, xếp hình…Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi La. Đó 

là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật. 

Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và 

ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em, nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào 

trông cũng mũm mĩm. 

Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của Mi La đen láy. Cái mũi 

xinh xinh được gắn trên chiếc mõm nhỏ xinh. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh làm sao. Cổ 

chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay tôi làm. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, 

hồng, vàng…Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra 

như đòi bế. 

Hôm nào đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ 

cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên tôi đã 

xin mẹ một ít vải rồi may cho chú một đôi tất màu hồng. Tôi còn may cho chú một cái áo 

khoác để chú có thể đi dạo với tôi trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Trông chú cũng 

điệu lắm chứ. 

Tôi rất yêu chú gấu bông nhỏ của tôi. Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Mi La nói với tôi 

rằng: “Chị ơi, em muốn sống với chị suốt đời”. 

Bài mẫu 3:  Tả con rô bốt chiến đấu. 
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Sinh nhật của em là ngày 1 tháng 6. Đó cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày sinh năm 

nay, em nhận được món quà vô cùng thích thú: một rô bốt chiến đấu. 

Rô bốt của dì em gửi tặng, nó vượt qua gần năm trăm cây số, từ miền Trung cát trắng, 

theo đường bưu điện và đến kịp tay em vào ngày sinh. Rô bốt mặc áo giáp, cao tám mươi 

phân, toàn thân làm bằng nhựa cứng tốt với hai màu xanh dương và xám bạc. Đầu rô bốt 

to bằng trái cam, đeo mặt nạ hình hột xoài. Cánh tay, chân rô bốt cuồn cuộn bắp thịt.  

Mỗi tay rô bốt cầm một súng máy. Rô bốt mặc áo màu xám bạc có huy hiệu ngôi sao 

vàng. Chân rô bốt đi giầy đế rất to, vững vàng. Rô bốt hoạt động bằng pin, có nút điều 

khiển ở sau lưng. Khi em bấm nút khởi động, rô bốt tiến lên phía trước, hai tay đưa súng 

máy lên cao. Từ nòng súng máy, ánh sáng lóe như tia lửa điện màu xanh đỏ, đèn vàng ở 

ngôi sao giữa ngực lấp lánh.  

Mỗi bước đi của rô bốt nhịp nhàng với tiếng “sè sè chiu chiu" của súng máy. Sau mặt nạ 

bạc, đôi mắt rô bốt sáng đèn màu xanh dương nhấp nháy từng hồi rất đẹp. Rô bốt tiến lên 

theo đường thẳng, nó không tự mình đổi hướng được. Điều này làm em hơi buồn, nhưng 

mẹ nói rô bốt đổi hướng được rất đắt tiền, dì đã rất yêu em mà gửi cho em một chiến binh 

rô bốt to, rất oách rồi.  

Em không chơi rô bốt thường xuyên. Mỗi khi có bạn đến, em mới đem ra cùng chơi hay 

dùng rô bốt để dỗ em trai em cho nó đừng quấy mẹ. Sau mỗi lần chơi như thế, em đặt rô 

bốt cẩn thận vào tủ kính, để bày cho đẹp và giữ gìn rô bốt được mới lâu. 

Em rất vui có chiến binh rô bốt khổng lồ này. Rô bốt giúp em vui sau những giờ học mệt 

mỏi, còn giúp em chơi với em trai để mẹ làm việc. Bảo rô bốt bảo vệ em mắt em trai em 

tròn xoe nhìn em rất chăm chú, đáng yêu làm sao. Em gửi thư cảm ơn dì về món quà dì 

tặng. Em giữ gìn rô bốt cẩn thận, để dành cho em trai của em chơi nữa. 
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