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Tham khảo tổng hợp những bài văn mẫu hay chủ đề tả về cây hoa mà em yêu thích 

- Để học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Viết bài văn tả cây hoa mà em yêu thích. 

Mẫu bài văn tả cây hoa sen hay nhất của học sinh lớp 4 

Bố em là người rất thích hoa, nên bố em trồng rất nhiều loài hoa. Hoa hồng thì rực rỡ 

kiêu sa. Hoa giấy nở tưng bừng như xác pháo... Nhưng em thấy đẹp và lộng lẫy hơn cả 

vẫn là hoa sen ở chiếc ao góc vườn nhà em. 

Chà! Hoa sen thật đẹp! Mới đầu xuân, những mầm sen nhỏ ngoi trên mặt nước như 

những mũi tên. Chỉ mấy hôm, có nắng hồng và mưa nhẹ. Lá sen nở bung ra như những 

cái mẹt của bà bán gạo, xếp kín cả mặt ao. Mấy chú ếch con nhảy nhót trên đó mà đùa 

nghịch. Chú ta cứ nghĩ có lẽ vương quốc của mình là đây. Những giọt nước như ngọc lăn 

tròn trên những phiến lá rộng. Gió đưa đẩy những lá sen lay động bồng bềnh trên mặt ao. 

Sen lớn dần. Thân sen to như ngón tay của em. Xù xì những chiếc gai nhỏ màu nâu, xanh 

non như lá mạ. Chỉ đầu hè, những nụ sen bắt đầu lớn dần. Nụ sen như những mũi tên 

đồng nhọn hướng lên trời cao. Rồi sen nở. Sen nở hồng cả mặt ao. Những nụ sen to như 

hai bàn tay em chụm lại rung rung trong gió. Đẹp nhất là khi hoa nở, cánh hoa xòe ra rất 

to y như một cái bát ô tô. Mặt nước trong, in hình những bông hoa trông thật đẹp. 

Thấy chú cá rô đi dạo quanh bông sen, ngắm nhìn có vẻ thích thú. Vài chú chuồn chuồn 

ớt bay lượn khắp mặt nước rồi đậu vào những cánh lá sen hồng mỏng. Hương sen ngào 

ngạt quyện với hương cau hương bưởi, theo gió ngan ngát cả xóm em. Khi nở nụ hoa còn 

chúm chím, e ấp vậy mà chỉ qua một đêm sen đã nở ra lộng lẫy giống như chiếc váy của 

một nàng công chúa. Cánh sen mịn màng hồng thắm gọi các chú ong đã đến thăm hoa. 

Đài hoa to màu xanh lá lốm đốm lên vài chấm nhỏ màu xanh đậm hơn. 

Hoa sen tuy không có màu sắc sặc sỡ nhưng nó lại có một vẻ đẹp quyến rũ và rất tao nhã. 

Bố em đã hái mấy bông để cắm vào lọ, đặt lên bàn ở phòng khách làm cho phòng khách 

rực rỡ hẳn lên. Mùi hương của sen dịu dàng, nhè nhẹ tỏa khắp gian phòng. Nhụy của sen 

có thể ăn được khi đã già, dùng nấu chè sen thì ngon tuyệt. Mùi mứt sen vị ngọt ngọt bùi 

bùi mẹ không quên làm trong những ngày Tết. Trà nhụy hoa thơm lừng đậm đà. 

Em rất thích hoa sen. Em thấy hoa sen không những đẹp mà còn có rất nhiều công dụng. 

Hoa sen như một nét đẹp truyền thống tượng trưng cho sự bình yên, trong lành của làng 

quê em. 

Những bài văn hay tả loài hoa yêu thích của em 

Bài số 1: Tả cây hoa hướng dương 
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Xuân về. Muôn hoa đua sắc thắm. Phố phường nhộn nhịp người và xe. Người dân mua 

sắm áo quần rộn ràng, tất bật. Chậu hoa hướng dương của bố cũng khoe sắc, nó nở ba 

bông to, vàng rực, lộng lẫy. 

Chậu hoa hướng dương cao bảy mươi xăng ti mét. Thân cây to bằng ngón chân cái của 

người lớn. Cây có lá to bằng hai bàn tay em, phiến lá hình bầu ở cuống, thon nhọn ở đầu 

lá, nom hơi giống lá trầu bà. Lá hướng dương màu xanh mát, phiến lá nham nhám chứ 

không trơn láng. Hoa hướng dương là sự sắp xếp cực kì khéo léo của tạo hóa: nụ hoa to 

bằng cái đĩa tách trà, cánh hoa thon nhọn màu vàng rực xếp lên nhau bao quanh nhụy hoa 

tròn xoe như ông mặt trời be bé. 

Nhụy hoa xoay tròn đều trong vòng “mặt trời”, cách đều nhau hoặc giống một mảnh ô ca-

rô kẻ đều hai màu vàng và xanh nâu. Không giống các loài hoa khác là dấu nhụy hoa vào 

trong, hoa hướng dương phô hết nhụy hoa ra ngoài. Từ bên dưới vòng tròn nhụy, cánh 

hoa thon thon như cánh hoa cúc (nhưng to hơn), xếp nhiều lớp, lớp trên so le với lớp 

dưới. Mỗi đóa hoa hướng dương giống như một mặt trời nho nhỏ. 

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời (nên có tên gọi là hướng dương). Cuống 

hoa to bằng ngón tay em đỡ vững vàng đóa hoa trước những làn gió lạnh của mấy ngày 

giáp Tết. Cây hoa hướng dương cao, có dáng vẻ cứng cáp, rắn giỏi. Hoa hướng dương 

cũng rất lâu tàn. Hoa đón Tết, vui cùng nắng xuân, qua rằm tháng Giêng hoa mừng hội 

Tết Nguyên tiêu mà vẫn chưa tàn. Góc sân nhà em nhỏ hẹp thật xinh tươi nhờ có nàng 

hướng dương xinh đẹp này. 

Hoa còn cho đời hạt hướng dương ăn rất ngon. Ngoài ra, người ta còn lấy hạt ép lấy dầu. 

Dầu hướng dương thơm, không có chất độc hại, ăn tốt cho tim mạch hơn dầu thường. Bố 

của em thích chơi hoa nên tuy thời gian rảnh rỗi của bố hiếm hoi, bố vẫn tự tay trồng hoa 

để cả nhà thưởng thức và làm tươi cảnh sắc ngôi nhà. 

Bài số 2: Tả cây hoa hồng trong vườn nhà em. 

Trong tất cả các loại hoa mà em biết thì em thấy thích nhất là cây hoa hồng. Do đó em 

trồng rất nhiều hoa hồng ở trong vườn nhà em. Mỗi khi nó ra hoa cả khu vườn như vui 

tươi và nhộn nhịp hẳn lên. 

Cây hoa hồng nhỏ nhưng lại có rất nhiều nhánh phân tán. Thân hoa hồng gần rễ có màu 

nâu nhưng càng lên cao thì nó có màu xanh. Đặc biệt thân cây hoa hồng khác với những 

cây khác là nó có gai, gai của nó rất sắc nhọn nó có thể khiến bàn tay ta chảy máu khi cố 

ý chạm vào. Nó như một lớp bảo vệ cho cây hoa hồng để không ai có thể làm tổn thương 

cây hoa hồng. 
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Lá hoa hồng có màu xanh, mỗi tán lá có 3 lá một lá to nhất ở trên và hai lá nhỏ ở dưới lá 

to. Lá hoa hồng có những chiếc răng cưa xung quanh. Càng lên cao lá càng non và có 

màu xanh non. 

Đến mùa hoa thì cây bắt đầu đâm nụ và ra hoa, hoa hồng có màu hồng có rất nhiều cánh 

đan xen với nhau ở giữa có nhụy để tỏa hương thơm khiến ai cũng yêu thích loại hoa này. 

Và hoa hồng còn được dùng làm biểu tượng cho tình yêu cháy bỏng và nồng nhiệt. 

Hoa hồng rất có ý nghĩa do vậy em lại càng thích hoa hồng em sẽ chăm sóc vườn hoa 

hồng của em thật tốt để hoa hồng có thể ra hoa thường xuyên và làm cho khu vườn càng 

trở lên đẹp hơn. 
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