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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Viết bài văn tả cây hoa đào ngày Tết dành cho 

học sinh lớp 4 giúp học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Em hãy viết một bài văn tả về cây hoa đào ngày Tết. 

Bài văn mẫu tả cây hoa đào hay nhất của học sinh lớp 4 

Đối với người dân miền Bắc, hoa đào tượng trưng cho ngày Tết. Cánh hoa đào màu hồng 

rực rỡ, làm ấm cúng hơn không khí đón Xuân của các gia đình, và là tượng trưng cho sự 

may mắn, thành đạt, hạnh phúc. Hôm ấy là ngày 27 Tết, bố mẹ đưa em đi chợ hoa. Hai 

sắc hồng, vàng của hoa đào, hoa mai hòa với nhau, tạo nên không khí thật lộng lẫy. Ngày 

Tết thì không thể thiếu cây đào. Em đã giúp bố mẹ chọn một cây đào phai thật đẹp để 

trang trí ngôi nhà trong dịp xuân này. 

Cây đào được đặt trang trọng vào một chiếc bình sứ màu trắng ngà, và còn được bố đặt ở 

giữa phòng khách. Nó cao khoảng hai mét. Dáng đào uốn lượn như hình con rồng đang 

bay lên bầu trời. Gốc đào to như cổ tay, nâu tía, hơi sần. Từ gốc chính, em đếm được hơn 

10 nhánh nhỏ. Lá xanh non mơn mởn, nhỏ, dài như lá tre. Mấy hôm đầu, em mới chỉ thấy 

vài bông hoa nở, mà đến ngày 30 Tết, nó đã nở rộ đầy cành. Mẹ em bảo cây đào này rất 

đẹp, vì nó có cả hoa và nụ. Vẻ đẹp của hoa thật sang trọng: những cánh hoa xếp chồng 

lên nhau ba lớp, nhụy hoa như sợi chỉ vàng, mùi hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, 

quyến rũ, làm ong bướm bay qua cũng phải ghé thăm. Để tăng thêm không khí Tết, em 

đã trang trí thêm cho cây đào những bao lì xì đỏ có hình con mèo – tượng trưng cho năm 

Tân Mão, những chiếc đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, và những tờ giấy ghi lời chúc… Khách 

đến chơi nhà em, ai ai cũng khen cây đào đẹp, và hái một bao lì xì để lấy may trong năm 

mới. Ngày nào em cũng tưới nước, để nó luôn tươi và nảy thêm lộc non. 

Em rất yêu quý cây đào nhà mình. Nó là mòn quà quý giá của thiên nhiên ban tặng nàng 

tiên mùa Xuân của miền Bắc, vẻ đẹp ấm áp của mỗi nhà trong dịp Tết. Dù đi đâu, em 

cũng sẽ không bao giờ quên cái Tết của người Hà Nội, và vẻ đẹp của cây đào. 

Những bài văn hay tả cây hoa đào ngày Tết 

Bài số 1: 

Đầu xuân, những cơn gió rét buốt thưa dần. Vòm trời cao hơn, rọi muôn tia nắng mới 

xuống trần gian như đem tới hơi ấm diệu kì, đánh thức những nụ đào e ấp. Những nụ đào 

tỉnh giấc, bung xòe muôn bông hoa hồng phai rực rỡ. Cây đào trước sân nhà tôi vì thế mà 

được thay áo mới, một chiếc áo đẹp lạ kì. 

      Trong chiếc sứ màu đỏ gạch có khắc dòng chữ uốn lượn “ Chúc mừng năm mới”, cây 

đào nhà tôi mọc cong cong rồi vươn thẳng tạo thành hình một đuốc hoa rực rỡ. Thân đào 

to bằng bắp tay người lớn, uốn cong theo từng đường, lại khoác lớp vỏ nâu đen xù xì 

https://doctailieu.com/viet-van-ta-cay-hoa-dao-ngay-tet-van-mau-lop-4
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-4-c154
https://doctailieu.com/van-mau-lop-4-c703
https://doctailieu.com/van-ta-cay-coi-lop-4.html


 Viết bài văn tả cây hoa đào ngày Tết - Văn mẫu lớp 4 

HỌC TẬP – LỚP 4 – VĂN MẪU LỚP 4 – VĂN TẢ CÂY CỐI LỚP 4 

giống y như một chú rắn với tư thế bay lên. Nhưng chú rắn đặc biệt này chẳng trơn bóng 

láng mịn, chú ta có nhiều đôi cánh. Đó chính là vô vàn những cành lớn nhỏ của đào. 

Cành đào mọc quanh từ gốc tới ngọn, cành dưới gốc mập mạp hơn, cành trên ngọn gầy 

guộc hơn. Những bác trồng đào đã khéo léo uốn cho các cành cùng một dáng, hướng lên 

trên như đón nắng mới, hứng lộc xanh của đất trời. 

      Đào mùa này rất ít lá. Những lá đào xanh nhạt, nhỏ xíu như lá mơ. Sắc màu bao phủ 

cây đào chính là vẻ hồng phai tươi tắn của nó. Năm cánh đào nhỏ, mọc chụm lại giữa 

nhụy hoa vàng tạo nên những bông đào xinh xinh y như muôn ngôi sao lấp lánh. Dưới 

nắng xuân, cánh đào càng mịn màng, rực rỡ. Đào nở vào mùa xuân, chọn thời khắc đẹp 

nhất trong năm để đua nở, phải chăng đào đã lén gói ghém sắc hồng của đôi môi, đôi má 

người thiếu nữ vào cánh hoa của mình? Nhiều nụ xanh e ấp cũng hệt người thiếu nữ e 

thẹn. Có lẽ, nụ đào kia lại đợi nắng mai mới hé nở. Cây đào nhà tôi không chỉ rực rỡ với 

sắc xanh của nụ, sắc hồng của hoa mà nó còn được điểm tô bởi những vật trang trí. Bố tôi 

treo một dây đèn be bé với rất nhiều bóng đen muôn màu. Mỗi tối, cây đào phát sáng lấp 

lánh với đủ sắc xanh đỏ tím vàng. Chị em tôi tren những chiếc lồng đèn, những câu đối 

đỏ, những phong bao lì xì nho nhỏ lên khắp cành. 

      Có lẽ, với mỗi tổ ấm đất Việt, ngày Tết thiếu đào là thiếu tất cả. Đào ngày xuân lúc 

nào cũng đâm chồi, nảy lộc, ra hoa như một điều không thể quên để người Việt đón Tết 

và cũng như để chúc con người một năm mới bình an. 

Bài số 2: 

Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, một ý nghĩa riêng…Hoa mai mang đến cho mảnh đất 

Phương Nam một sắc vàng của sự đầm ấm. Hoa ban mang một màu trắng giản dị cho 

vùng núi cao Tây Bắc. Riêng đối với người dân miền Bắc thì hoa đào là biểu tượng cho 

cái Tết đầm ấm, cho một mùa xuân tràn trề yêu thương và hạnh phúc. 

Đào mùa đông cành lá khẳng khiu, thân cây sần sùi, trông không hề có sức sống. Nhưng 

khi mùa xuân về thì cây đào khác hẳn. Thân cây “mập” lên, cành lá tỏa ra xum xuê. 

Những chiếc lá bé xíu màu xanh bích nhô lên ở đầu cành như nói: "Xuân về rồi! Xuân về 

rồi!”. Đào mùa xuân tràn trề nhựa sống, một vẻ đẹp tuy giản dị nhưng cũng rất lộng lẫy, 

chẳng thế mà người ta bảo: “Thấy hoa đào nở là thấy Tết”. Những nụ hoa đào tuy nhỏ xíu 

nhưng ấp ủ và che chở cho những cánh hoa còn đang e ấp, thẹn thùng. Đến gần ngày giáp 

tết là những cái nụ dần dần hé nở, các cánh hoa vươn lên, tỏa ra như vừa tỉnh dậy sau một 

giấc ngủ dài. Cánh nọ xếp lên cánh kia như nương tựa vào nhau để sống, như những 

người thân không thể tách rời nhau. Nhị hoa màu vàng tươi một sắc vàng của sự phú quý, 

giàu sang. Hoa đào đẹp đến vậy là phải cám ơn thân cây mẹ. Ai mà biết được trong cái 

lốt vỏ sần sùi cũ kĩ ấy lại mang một tình mẫu tử rất thiêng liêng và cao quý. Suốt ba mùa 

đông, thu, hạ, đào chắt chiu từng giọt nắng, từng hạt sương, từng chất dinh dưỡng từ lòng 

đất mẹ để ấp ủ cho một sức sống mãnh liệt khi mùa xuân về. 
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Không như hoa mai mang đến sắc vàng cho người phương Nam, hoa đào từ lâu đã là biểu 

tượng của cái tết ở miền bắc. Màu sắc đỏ thắm của hoa đào đã tô điểm cho mùa xuân trên 

từng dãy phố, con đường, từng ngõ nhỏ làng quê; xua tan đi cái rét của miền Bắc và 

mang đến niềm vui, may mắn trong một năm mới an khang thịnh vượng. 
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