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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Viết bài văn tả con vật nuôi mà em thích - 

Giúp học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Tả con vật nuôi mà em yêu thích. 

Bài văn mẫu hay nhất tả con vật nuôi của học sinh lớp 4 

Nếu như có biệt hiệu con vật nào dũng cảm nhất, tôi sẽ chọn là giành cho những chú chó 

như chú chó Ricky nhà tôi. Chú vừa thông minh, nhanh nhẹn và còn rất trung thành nữa. 

Tôi rất yêu quý và mến tin chú. Chú giống như người bạn nhỏ luôn bảo vệ gia đình tôi 

những lúc đêm khuya, và là người bạn trung thành tuyệt đối.  

Chú chó Ricky nhà em được đặt một cái tên thân thương do chính em đặt cho nó. Thân 

hình nó rắn chắc, những cơ thịt săn chắc, những lúc chạy nhìn chú giống như một tia 

chớp dường như thổi bay mọi thứ. Cái đầu chú giống như chiếc yên xe đạp. Đôi tai dài, to 

và dong dỏng lên để nghe ngóng tình hình xung quanh, phát hiện kẻ thù. Cặp mắt to đen 

nháy và rất tinh nhạy để phát hiện và đánh mắt tới mọi thứ xung quanh. Bộ lông màu nâu 

vàng như màu lá mùa thu nhìn chú rất ngầu và quyến rũ. Có lẽ chú đã làm say đắm bao 

trái tim của những thiếu nữ khác trong xóm tôi. 

Hằng đêm, khi cả nhà tôi đều đang say trong giấc ngủ thì Ricky vẫn đang thức để canh 

chừng cho an ninh của ngôi nhà. Nhờ có chú không gian yên bình và an toàn của ngôi 

nhà phần nào được đảm bảo. Mỗi khi thấy tiếng động lạ, những tiếng sủa dõng dạc, to 

vang của chú làm vang dậy cả một vùng. Tiếng sủa làm kinh động đến những kẻ có mục 

đích xấu cũng phải biết dè chừng. Chú luôn trung thành và làm việc rất có trách nhiệm. 

Như một người đàn ông thực thụ, chú luôn luôn tỏ ra bản lĩnh dù trong những hoàn cảnh 

ngặt nghèo đến đâu. Em nhớ có lần, vì bảo vệ em khỏi bầy chó khác trong xóm chú đã bị 

thương ở đầu, rách mất một mảng thịt. Nhìn cảnh tượng ấy em vô cùng đau xót, cảm thấy 

mình thật có lỗi khi để chú như vậy. Dường như hiểu được sự lo lắng và áy náy của em, 

Ricky vẫn kêu ư ử, dụi đầu vào trong lòng tỏ vẻ không sao và rất ngoan ngoãn. Chú luôn 

rất kiên cường dù có gặp phải vết thương hay tham gia vào những hành động khó khăn, 

nguy hiểm cũng không bao giờ chối từ, luôn sát cánh bên đồng đội để bảo vệ yên bình 

cho khu phố. 

Những khi không phải làm nhiệm vụ, vào buổi chiều nắng đẹp em thường hay cùng 

Ricky đi dạo quanh khu phố, nơi có những hàng phi lao hai bên đường. Những lúc như 

vậy, em cảm giác chú và em thân thiết gần gũi như những người bạn, chú luôn bảo vệ an 

nguy cho em còn em luôn yêu quý và lo lắng cho chú. Ricky rất ngoan chưa bao giờ để 

mọi người giận hay nhắc nhở mình nhiều. Gắn bó với gia đình em được 5 năm rồi, đến 

nay chú giống như bác bảo vệ không thể thiếu trong gia đình em. 

Em rất yêu quý Ricky, chú là người bạn nhỏ trung thành và luôn bảo vệ an ninh cho gia 

đình em. Chú thật đáng yêu và cũng rất quý, không quan trọng những đau đớn bản thân 
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mà đấu tranh, bảo vệ cho mọi người. Đó chính là phẩm chất của một loài vật trung thành, 

khiến cho gia đình em ai ai cũng yêu quý. 

Những bài văn hay chủ đề miêu tả con vật nuôi mà em thích 

Bài mẫu 1:  

"Meo…Meo…" đấy là tiếng kêu nũng nĩu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi em đi học 

về. Cô là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng. 

Mi mi có thân mình mềm mại, bộ lông với 3 màu: trắng toát, lẫn vàng óng và lấm tấm. 

Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mi Mi khi trời rét. 

Đầu Mi Mi tròn như quả cam. Hai tai vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô 

tròn, to, trong suốt như thuỷ tinh. Chiếc mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn 

ướt. Lơ thơ hai bên là mép cong, ria trắng như cước. 

Miệng Mi Mi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao. Thế mà mỗi khi cô ngáp, 

những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ! Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt 

mồi. Đặc biệt, dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn 

màng luôn ngoe nguẩy lên xuống làm tăng thêm nét uyển chuyển cho cô. Mỗi lần Mi Mi 

bước đi, cô giống như một "tiểu thư đài các', lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, 

luôn vây quanh "nàng công chúa xinh đẹp này". 

Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người 

với nét mặt xa lạ… Dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người 

cô quấn quýt nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô. Trừ những lúc đói 

quá, còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước 

tới. Cô ăn nhè nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà 

mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mi Mi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu 

số. 

Mi Mi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thảy bóng cho Mi Mi, cô chạy lại và vờn 

rất khéo. Thoắt cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống 

như một diện viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều, Mi Mi nằm úp người xuống 

sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa, thấy em về, Mi Mi chạy ra cửa, đôi 

mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo…meo…". Cái đầu của cô cứ dụi 

dụi vào chân em như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mi Mi đã trở thành người 

bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự với cô và được đáp lại 

bằng tiếng kêu:"meo…meo…". Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ 

làm cho em vui. 
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Cả nhà em, ai cũng yêu quý Mi Mi. Nó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mi Mi đã trở 

thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. 

Bài mẫu 2:  

Em rất thích ngắm nhìn những đàn vịt bơi trong ao nhà mình, nó bơi nhẹ nhàng và tạo 

nên những làn sóng nhẹ nhàng và vô cùng uyển chuyển. 

Những con vịt đó được mẹ em nuôi từ khi em mới vào lớp 1 đến nay đã được 3 năm, 

những con vịt đó được mẹ em nuôi nấng từ khi nó là những chú vịt con, còn rất nhỏ và có 

màu vàng, hình ảnh đàn vịt lớn lên từng ngày làm cho em thấy yêu quý nó hơn, hình ảnh 

con vịt bơi trong ao đã tạo nên những hình ảnh đẹp, trong những buổi chiều mát khi em 

và ông em thường đi tập thể dục thì em thường đứng lại và ngắm nhìn những đàn vịt bơi, 

hình ảnh đàn vịt rơi đã tạo cho em nhiều những ấn tượng đặc biệt nó có bộ lông màu 

trắng, với cái mào vàng, trong khi nước vàng đầu nó nhưng không còn giữ lại nó thường 

trôi tuột đi, hình ảnh của nó đã tạo nên cho em những ấn tượng sâu sắc và hình ảnh đó đã 

tạo nên những chi tiết đẹp, trong khi bơi chân của nó đạp về phía sau để vẫy nước, đầu 

của nó nghiêng nghiêng, khi nó còn tắm nước, lau không thả nó ra ngoài nó được thả 

xuống để tắm thì nó vầy nước, đầu của nó ngúi xuống nước xong lại ngẩng lên, hình ảnh 

của đàn vịt bơi dưới ao đã tạo nên những cung bậc rất riêng và nó tạo nên những ấn 

tượng mạnh mẽ cho người ngắm nhìn nó. 

Hình ảnh về một đàn vịt bơi dưới ao đã làm cho em nhớ mãi những giây phút đó, đàn vịt 

đang bơi trong một không gian của chiếc ao, với những đường nét rất riêng và dịu dàng 

hình ảnh con vịt bơi đó là những hình ảnh tuyệt vời nhất, khi nó bơi nó có thể chạm vào 

rất nhiều thứ khác và mang những ấn tượng riêng biệt sâu sắc, hình ảnh của con vịt đã 

mang trong hình những dấu ấn riêng và tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong lòng người 

đọc và xem nó, những đàn vịt bơi thường theo bày đàn, và bơi lượn trong cả một cái ao to 

và rộng, khi bắt được mồi dưới nước chúng thường chia cho nhau ăn để thể hiện một tinh 

thần đồng đội mạnh mẽ. 

Em rất thích ngắm nhìn những đàn vịt bơi lượn dưới ao bởi những hình ảnh của nó em 

thấy rất đẹp và yên tĩnh bình dị. 
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