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Tổng hợp những bài văn mẫu hay về chủ đề Tả con mèo nhà em - Để học tốt môn 

Văn lớp 4. 

Đề bài: Viết bài văn tả con mèo nhà em. 

Bài văn hay nhất của học sinh lớp 4 tả con mèo 

Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê 

cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng 

đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy 

ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em. 

Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa 

chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ 

lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người. 

Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó 

vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó 

màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em 

nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối 

mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà 

em thì chỉ ăn và ngủ. 

Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác 

bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoát từ đất lên tận mai nhà 

để tìm bắt dán. Mèo nhà em hình như thích bắt dán và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em 

chưa thấy nó bắt chuột bao giờ. 

Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, 

không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều. 

Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh 

chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, 

em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa. 

Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến 

nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, 

em rất thích thú. 

Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp 

có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó. 

Những bài văn mẫu chủ đề tả về con mèo nhà em 
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Bài mẫu 1: 

“Meo...meo...meo...” Mới sáng sớm, chú mèo Mimi nhà tôi đã cất tiếng kêu không ngớt. 

Hẳn là chú ta mới tỉnh giấc và đói bụng do đêm qua không rình được con mồi nào. 

      Mimi là món quà mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ chín. Ngày mới về, nó bé 

bằng chai nước lọc, lại lấm lét vẻ e sợ. Ấy thế mà, gần một năm qua, chú ta lớn nhanh 

như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng mèo đỏm dáng, lớn chừng gấp đôi ngày trước. 

Mimi là giống mèo tam thể nên chú có bộ lông khá sặc sỡ. Trên nền lông vàng ươm điểm 

những vệt lông đen và xám. Bộ lông của chú mềm mượt, trông chú y hệt như một cục 

bông, khiến ai thấy chú cũng muốn vuốt ve, âu yếm. Biết được mọi người cưng yêu, 

Mimi rất thích cọ cọ mũi hoặc rúc đầu vào tay người vuốt, như muốn đáp lại. Xem ra, cậu 

nhóc này sống tính cảm đấy! Chiếc đầu hình tam giác, thon nhỏ như một quả cầu bông 

xinh xắn. Quả cầu này lúc nào cũng ngó nghiêng với đôi mắt hấp háy. Đôi mắt Mimi mới 

đẹp làm sao! Đôi mắt chú to, tròn, màu xanh ngọc bích, long lanh như hai viên bi để dưới 

ánh mặt trời. 

      Cả ngày dài, Mimi hết bước ra lại chạy vào. Cái đuôi dài mượt cứ ngoe nguẩy, chẳng 

khác nào chiếc chổi lông đang treo trên thân mèo. Đêm về, sau hồi meo meo meo kêu đói 

như ban sáng, mèo ta chui vào ngôi nhà nhỏ xinh bằng gỗ của mình, nằm im. Những 

tưởng chú đã ngủ khì, nhưng không, chú ngẩng đầu, đảo đôi mắt liên hồi quan sát. Đôi 

mắt chính là chiếc đèn soi sáng để mèo có thể quan sát mọi vật trong đêm. Đôi tai trên 

đỉnh đầu như hai chiếc tam giác khẽ giật giật, bộ ria mép trắng như cước cũng khẽ động 

đậy, vẻ như mèo nghe ngóng rất kĩ càng. Sột soạt… nghe thấy tiếng, Mimi đứng thẳng 

dậy, bước ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ đang khẽ rọi qua khe cửa, mèo chẳng còn bóng 

dáng lười biếng ban chiều, chú ta trở nên oai phong kì lạ. Lũ chuột vẻ biết mèo đang rình 

mình, đua nhau kêu chít bỏ chạy. Nhanh như cắt, mèo lùi bốn chi lại lấy đà, rồi phi thẳng 

về chỗ lũ chuột. Một chú chuột xấu số đã yên vị trong bốn chi cứng cáp của mèo. Mèo ta 

chúi chiếc mũi đo đỏ xuống để ngửi như thể chuẩn bị thưởng thức món ngon. Rồi cũng 

nhanh như cách chú bắt chuột, chú dùng cái miệng ngoạm vài miếng ngon lành. 

      Đêm nào cũng vậy, Mimi lặng lẽ đi tiêu diệt “lũ giặc”. Nếu thu được nhiều chiến lợi 

phẩm, sáng hôm sau chú ta chỉ nằm dài mà ngủ, chẳng meo meo đòi ăn nữa. Tôi rất thích 

chú mèo này, tôi sẽ chăm sóc chú thật tốt. 

Bài mẫu 2: 

“Meo! Meo! Meo!” Vừa về tới nhà, chú Bông Bông đã quấn lấy chân em mừng rỡ ra 

mặt. Đó là chú mèo ba xin được ở trong nhà một người bạn thân năm em tròn tám tuổi. 

Chú mèo có bộ lông trắng muốt nên em đặt tên cho nó là Bông Bông. Khi mới đưa về 

chú chỉ to bằng chai nước suối Lavie loại nhỏ. Một năm sau chú đã to bằng chiếc bình 

thủy Rạng Đông. Bông Bông có cái đầu tròn xoe ngộ nghĩnh to bằng quả bóng nhựa của 
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em. Đôi tai rất thính. Chỉ một tiếng động nhỏ chú cũng phát hiện được nó phát ra từ 

hướng nào. Đôi mắt của chú tròn vành vạnh và trong xanh như màu nước biển. Cái mũi 

thì nhỏ xíu phơn phớt màu hồng lúc nào cũng ươn ướt như người bị sổ mũi. Hai bên mép 

là bộ ria trắng như cước vểnh lên mỗi khi đánh hơi thấy con mồi. Thân hình chú dài, thon 

thả và mềm mại như các diễn viên xiếc. Mỗi khi chú vươn vai, cải đuôi cong lên như 

hình một dấu ngã. Bộ lông thì dày, mịn, nhuyễn như nhung. Bàn chân phía dưới có nệm 

thịt dày màu hồng nhạt, giúp chú di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Ngón 

chân có móng dài sắc ngọt. Những lúc vui chú cào cào vào người, em cảm giác nhồn 

nhột. 

Ban ngày, chú như một cậu ấm hiền lành và thích nhõng nhẽo. Nhưng khi đêm xuống, 

chú như một trinh sát lành nghề nhanh nhẹn và hoạt bát vô cùng. Chú thường đi vòng 

trong nhà rồi dừng lại ở những chỗ mà chú nghi là lũ chuột thường hay thăm viếng. 

Buổi sáng, khi nắng vàng phủ khắp sân, mèo nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng 

hồng, mắt lim dim nhìn những áng mây trắng như bông lững lờ trôi trên nền trời xanh cao 

vời vợi, thật đáng yêu. Có lúc chú giơ chân lên miệng liếm liếm rồi ngồi xổm dậy, quẹt 

quẹt cái mặt như người gãi ngứa. 

Em rất quý Mèo Bông Bông vì từ khi có chú, em như có thêm một người bạn luôn ở 

cạnh. Và điều đáng mừng hơn cả là lũ chuột tự nhiên biến đi đâu mất. Nó đúng là một 

con vật hữu ích, đáng yêu, đáng quý. 
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