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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Tả con vật trong vườn bách thú - 

Dành cho học sinh lớp 4 để học tốt tập làm văn. 

Đề bài: Tả con vật trong vườn bách thú mà em từng có dịp quan sát. 

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

Chúng ta thường biết đến hổ là chúa sơn lâm, vị vua của rừng già qua những bộ phim 

hoạt hình hay trong những kênh thế giới động vật. Hổ là một con vật dũng mãnh chính vì 

sự dũng mãnh ấy khiến cho muôn loài khiếp sợ nó. Cũng chính vì thế mà nó được tôn là 

chúa của muôn loài tức là người cao nhất vậy. Hiện nay thì những con vật hoang dã ấy 

được nuôi dưỡng trong những sở thú để bảo tồn nguồn gen quý tránh được sự sát hại của 

những con người độc ác và tránh nguy cơ tuyệt chủng. 

Một lần nọ tôi cùng ba má đến thăm sở thú, tôi rất thường xuyên đến đây vì cuối tuần nào 

ba má cũng cho tôi đi chơi, cũng như là để ba má giải tỏa những căng thẳng trong công 

việc. Lần nào đến tôi cũng đến thăm vị chúa sơn lâm ấy. Thân hình của nó cũng rất to, nó 

thấp chứ không được cao như những con ngựa vằn hay linh dương thế mà trên kênh phim 

ta lại thấy nó có thể bắt được những con ngựa ấy. Chính bởi vì chúng rất nhanh mặc dù 

thấp nhưng nó không trở thành hạn chế của con hổ ấy. Toàn thân nó khoác lên một bộ 

lông đẹp khoang đen khoang cam nhìn rất đẹp. Cách phối màu trên thân hình ấy cũng rất 

tinh tế. Ở những chỗ như: cổ, bên trong chân… có những đám lông màu trắng rất đẹp, 

nhìn như những sợi kem bông mà tôi đang cầm vậy. 

Đôi mắt nó tinh tường lắm thấy thức ăn nó vô cùng nhanh nhẹn và thể hiện sự sắc sảo 

trong đôi mắt của mình. Nhìn vào những lúc nó buồn bã bực tức đôi mắt ấy hiện lên thật 

sự dữ tợn. Tưởng rằng nếu chẳng may bị lọt vào đó sẽ bị xé xác ngay lập tức. Thế nhưng 

cũng có lúc ánh mắt ấy lại hiền từ thân thiện lắm. mặc cho mình đứng đấy nó cứ lững 

thững đi qua đi lại rồi lại nằm xuống. 

Những chiếc răng nanh của nó rất sắc nhọn như những chiếc kim cỡ sắc nhọn và bự. Mỗi 

khi người ta cho nó ăn thì những chiếc răng sắc nhọn ấy hé ra trông thật là đáng sợ. Nó 

dùng bộ hàm ấy mà như xé tan nát miếng thịt sống. 

Trên những bàn chân của hổ có những móng vuốt thật sắc nhọn, chính cái bàn chân ấy để 

giúp cho nó vồ lấy thức ăn. 

Tôi thấy mến nó bởi vì nó là một loài vật có uy quyền và có sức khỏe rất mạnh. Chính sự 

hiếu kì ấy giúp cho tôi gần nó hơn ngắm nhìn nó mọi tư thế. Và cuối tuần đến xem nó 

ngày càng một lớn lên to khỏe như thế nào. 

Những bài văn ngắn hay chủ đề tả con vật trong vườn bách thú 
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Bài mẫu 1: Tả con công. 

Giữa những nàng công mái đuôi ngắn củn và bầy gà cục mịch, chàng công đực nổi bật 

như một “ngôi sao” sáng chói trong vườn thú khiến ai cũng phải trầm trồ. 

Đó là một anh chàng đỏm dáng, diện trên người bộ cánh lộng lẫy, tuyệt đẹp: Phần cổ và 

ức màu xanh biêng biếc, óng ánh, nuột nà. Phía lưng lại có một mảng màu xanh cốm, hai 

bên cánh màu nâu xám, rơi rớt những vệt sáng xanh. Đáng kể nhất trên bộ cánh của anh 

chàng may mắn ấy là cái đuôi dài duyên dáng được nhà thiết kế của tự nhiên ưu ái ban 

tặng. Mới sáng sớm, khi ánh mặt trời tinh nghịch luồn qua những ô hình quả trám của 

hàng rào sắt bao quanh chuồng công, nằm dãi trên mặt đất, chàng công ngạo nghễ đi dạo 

một vòng, chiếc đuôi rủ xuống sau lưng, dài quét đất. Mỗi lúc như thế, ngực chàng ưỡn 

về phía trước, cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh như một vị hoàng đế đang dạo quanh vương 

quốc nhỏ bé của mình. Trên đầu chàng là cái mào thanh mảnh trông như một chiếc vương 

miện màu xanh. Đôi mắt nâu long lanh được tô điểm bởi viền lông trắng muốt khiến 

chúng càng trở nên sắc sảo. Nổi bật trên khuôn mặt anh chàng là một cái mỏ màu bạc 

hoàn hảo. 

Mặt trời mùa hạ đã lên cao, rót suối nắng vàng óng ả xuống công viên, du khách mỗi lúc 

một đông đứng bao vây quanh chuồng công để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh chàng. 

Bỗng nhiên, như để chứng tỏ đẳng cấp của mình, chàng ta xòe cái đuôi dựng lên, trông 

như một chiếc quạt lớn tuyệt đẹp, trên có đính những viên bích ngọc. Những tiếng xuýt 

xoa, trầm trồ từ người xem khiến chàng càng kiêu hãnh, đi đi lại lại như đang trình diễn 

dưới ánh đèn sân khấu là những tia nắng rực rỡ của mặt trời. Dưới nắng vàng, mỗi sợi 

lông của chàng công cũng trở nên lóng lánh như dát vàng dát bạc. 

Từng cơn gió lang thang cũng phải chậm bước và ngay cả ánh mặt trời phiêu lãng cũng 

như ngưng đọng để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của chàng công. 

Bài mẫu 2: Tả con gấu trong vườn thú 

Đã là trẻ con ai cũng thích đi chơi ở vườn bách thú và em cũng vậy. Khi được bố mẹ cho 

đi chơi ở vườn bách thú. Khi được nhìn rất nhiều con vật trong vườn bách thú thì em ấn 

tượng và thích nhất là con gấu trúc dễ thương. 

Chú gấu trúc thật đặc biệt biết bao nhiêu, bộ lông của chúng toàn thân trừ phần đầu, 

bụng, lưng có màu đen thì toàn bộ có màu đen óng. Nhìn chú lúc này trông rất xinh và 

ngộ nghĩnh. Chú rất cao và béo tròn, trông cũng mũm mĩm. 

Đôi tai của chú gấu giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của gấu trúc thật buồn 

cười, nó có một lớp lông màu đen bao phủ con mắt, cho nên người ta thấy ai bị thâm mắt 

đều gọi là “mắt gấu trúc” như thật đen láy. Cái mũi xinh xinh của chú như suốt ngày ngửi 

ngửi. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh và đáng yêu biết bao nhiêu. 
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Chú rất thích ăn lá trúc, và ăn cả ngày không biết chán. Chú dường như lại không hề để ý 

đến những người xung quanh mà chỉ tập trung vào ăn mà thôi. 

Em cũng rất yêu chú gấu trúc này. Và em cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể 

thường xuyên được bố mẹ cho đi vườn bách thú để nhìn ngắm chú gấu trúc đáng yêu. 
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