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Đề bài: Hãy tả cảnh khu vườn vào buổi sáng sớm 

Các bài văn mẫu tham khảo 

Bài số 1: 

Tả cảnh khu vườn trong ánh sáng ban mai 

Em bước ra vườn đón chào ánh ban mai. Bầu trời cao, trong xanh như một chiếc gương 

khổng lồ. Ông mặt trời dường như còn mơ màng trong giấc ngủ nên chỉ chiếu những tia nắng 

dịu nhẹ. Thoáng nhìn, những giọt sương sớm vẫn còn long lanh đọng trên lá. Hẳn là nước từ 

cơn mưa rào tối qua còn sót lại. Chỉ là những giọt nước nhỏ, nhưng chúng đẹp đến lạ kì. Ánh 

nắng mới nhẹ chiếu, giọt nước lấp lánh như những viên kim cương. Bỗng, chị gió từ đây bay 

tới. Chao ôi! Chị đem tới sự mát mẻ, êm dịu. Chị vui đùa trên từng ngọn cây kẽ lá. 

Em đặt tên cho khu vườn là “Green Garden”, bởi nó xanh mướt một màu. Nhìn từ trên ban 

công xuống, em lại nghĩ tới sự tích “Bánh chưng, bánh giày”. Chiếc bánh chưng xanh tượng 

trưng cho mặt đất với muôn loài vật đang sinh sống. Khu vườn nhà bà em cũng giống như 

vậy, đó là một “chiếc bánh chưng” khổng lồ với rất nhiều loài cây. Ven vườn là rặng hoa ti 

gôn tím ngát. Chúng bám vào bờ tường để rủ dây ra phía ngoài đường.  

Ở góc vườn, một cây khế sai trĩu cành đang sừng sững đứng đó. Trái khế vàng óng dưới nắng 

như những ngôi sao. Ông em đã đặt một chiếc xích đu dưới bóng của cây khế. Mỗi chiều, 

chúng em thường ra đó chơi. Hồi còn nhỏ, chúng em ngây ngô bảo nhau, ra đó để đợi đại 

bàng tới hái khế. Vậy mà đợi bao năm, chẳng có chú đại bàng nào qua ngoài mấy chú chim 

vừa cất tiếng ban nãy. Cây khế này có lẽ chính là anh cả trong khu vườn nhà bà. Ông anh cả 

này có nhiều người em lắm. Mấy cây vải thiều đang độ chín, trái đỏ ửng, thơm lừng. Xoài 

cũng đem tới một mùi hương ngào ngạt khó cưỡng. Cam như đang ỉu xìu vì chưa được kết 

trái tỏa hương như các bạn.  

Cuối vườn, bà trồng một dãy chuối tiêu. Những cây chuối tiêu to như cái cột, địu trên mình 

“đứa con” yêu dấu, từng buồng xanh tươi cứ ngả nghiêng theo gió. Vườn nhà bà còn trồng 

một giàn dưa hấu. Những trái dưa to tròn đang sưởi nắng chờ ngày mọng nước. Dường như, 

mọi loài cây đều đang háo hức bởi được tắm nắng tắm mưa của ngày hè. Ông mặt trời đã lên 

cao, mỉm cười với làn mây trắng. Tia nắng chiếu xuyên qua tầng lá xanh đang đan xen nhau 

tạo thành những vệt nắng lấp lánh. Ong bướm lượn từng vòng từng vòng rồi kéo nhau bay đi 

chỗ khác. 

“Ve…ve…ve” Mấy chú ve ca khúc ca mùa hạ. Em cũng cất tiếng hát rồi đi vào nhà, thanh 

âm văng vẳng đó vẫn vọng theo. Phút giây này, em thấy yêu quê hương biết nhường nào, yêu 

những thanh âm trong trẻo, yêu những trái ngọt ngát hương và yêu sự xanh tươi đầy sức sống 

nơi vườn cây nhà bà. 

Bài số 2: 

Bài văn tả vườn nhà ông bà 

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên về quê. Lúc đó tôi sáu tuổi. Trên đường đi, mọi thứ thật mới mẻ 

làm sao. Khi xe đi trên đường làng, các khóm tre xanh rờn ôm lấy mái đình, mái chùa. Khi xe 

đỗ, mấy đứa em họ tôi từ trong làng chạy ùa ra. Đám trẻ dẫn mọi người vào nhà. Nhà ông bà 
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không rộng nhưng lại sáng sủa, ấm cúng. Chào ông bà và thắp hương các cụ xong, tôi theo 

mấy đứa trẻ ra vườn nhà ông bà. 

Ánh nắng vàng rực rỡ trùm lên khu vườn. Mây trôi lững lờ. Những vầng mây đó không đủ để 

che bớt cái nắng chói chang của ngày hè. Gió thổi nhè nhẹ. Khu vườn không rộng nhưng 

trồng nhiều loại cây, nhiều nhất là cây ăn quả. Mấy đứa em tôi bảo, ông yêu cây lắm, thấy 

cây nào lạ cũng đem về trồng. 

Trong vườn, xanh nhất là cây dủ dẻ. Cây mọc thành bụi rậm, cao lút đầu trẻ con chúng tôi. 

Những chiếc lá cây màu xanh khoẻ khoắn, mình lá rất cứng, dày đều, cạnh lá trơn láng. 

Trong tán lá xanh rậm rạp ấy nở nhiều chùm hoa. Năm cánh hoa dủ dẻ màu vàng nhạt, không 

phải vàng chanh, vàng nghệ, mà là màu vàng của đất. Những cánh hoa rất dày, dày một cách 

bất thường như được nặn bởi bàn tay khéo léo của những người làm tò he. Hoa không sắc 

nhưng đầy hương. Dọc hàng rào là những khóm xương rồng cảnh, hoa đủ màu sắc.  

Góc vườn là cây mít to, sai trĩu quả. Thân cây nâu, có chỗ còn dòng nhựa trắng chảy ra. Cành 

mít đan xen, lá to như bàn tay người lớn. Từng quả mít nhỏ nằm chen chúc nhau. Hương mít 

thoang thoảng thật quyến rũ. Đến khi mít chín, quả xanh thẫm. Bên cạnh đó là bụi chuối. 

Mấy cây chuối mẹ, chuối con đứng quay quần ở góc vườn. Lá chuối to, xoè ra bốn phía, lá 

non cuộn tròn, dựng đứng lên như cuộn giấy. Lá chuối bóng láng, xanh tươi. Giàn hoa giấy 

vấn vít leo trên hiên nhà. Hoa màu đỏ thắm, lá xanh tươi. Cạnh hàng rào là một bụi hoa hồng 

đỏ thắm. Hoa hồng đỏ rực rỡ như muốn ganh đua với sắc đỏ chói chang của ánh mặt trời. 

Ong bay vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh 

trên các bông hoa. Mấy giỏ phong lan rực rỡ được treo trên hàng rào. Hoa phong lan mọc 

thành từng chùm mềm mại, có phong lan vàng như màu vàng của ánh nắng rực rỡ. Có cành 

lại trắng muốt, màu trắng của những làn mây.  

Giữa vườn là một cây nhãn xanh tốt. Hoa nhãn không thơm bằng hoa lan, hoa huệ nhưng tôi 

cảm nhận được cái mùi thơm phảng phất dịu nhẹ đó. Gần đó là cây ổi. Quả ổi tròn, to mọc 

thành từng chùm. Kế tiếp đó là mấy cây cau cao ngất ngưởng, thân thẳng đứng. Ông tôi còn 

trồng rất nhiều loại rau. Luống rau xanh được chia ra hai góc: một góc trồng để bán, một góc 

để ăn hằng ngày. Những cây rau đay lá xanh mướt. Những cây mùng tơi xoăn, ngọn nhô lên 

như những chiếc vòi voi bé xíu.  

Trong vườn, có vài đàn chim sẻ sà xuống ríu rít. Góc vườn phía sau là chỗ nuôi gà. Cô gà mái 

mơ thấy mồi kêu "tục tục" gọi đàn con lại. Mấy chú gà con rối rít chạy lại, tranh nhau mồi. 

Khi thấy chúng tôi, đám gà con hốt hoảng chạy về núp dưới cánh mẹ. Gà mẹ xù lông, kêu 

"quác quác" có ý bảo chúng tôi đi. Trên cành cây treo mấy lồng sáo. Con sáo lông đen mượt, 

mỏ vàng, chân chì lanh lợi trong chiếc lồng bằng nan tre. Mấy đứa nó bảo, con sáo này khôn 

lắm, bắt chước tiếng người tốt lắm. Cạnh vườn là ao cá. Trong ao, ông thả cá quả, cá rô, cá 

chép,… Thế mà tôi câu cả buổi mà chẳng thấy con nào cắn câu. Chị em tôi tha thẩn trong 

vườn, trò chuyện ríu rít. Nào là chuyện học hành, chuyện ở lớp, đủ thứ chuyện,…  

Đã hơn năm giờ chiều, tôi sắp phải về Hà Nội. Khi về, ông bà lại đem quà quê. Nào nếp, nào 

lạc, gói cho mẹ tôi mỗi thứ một chút để cầm về. Mẹ tôi từ chối thế nào cũng không được. Tôi 

thích lũ trẻ con dễ gần, thích con đường quê vắng vẻ và đặc biệt là khu vườn nhà ông. Tôi 

ước mong sao trên thành phố cũng có nhiều khu vườn đẹp như khu vườn nhà ông tôi. 

Phan Mĩ Trang  
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(Trường THCS Ngô Sĩ Liên) 

Bài số 3: 

Tả khu vườn nhỏ của nhà hàng xóm 

Reng reng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên. Như thường lệ, tôi tắt chuông và dậy 

ngay sau khi tiếng chuông dứt. Nhưng riêng hôm nay, tôi lại muốn nằm thêm một chút và 

nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên dưới nơi mà có khu vườn nhỏ của nhà hàng xóm. 

Từ trên nhìn xuống, khu vườn gần như chỉ toàn một màu xanh. Trời xanh, mây xanh, cỏ 

xanh. Vườn tràn ngập một màu xanh. Bầu trời sáng sớm xanh trong vắt. Ông mặt trời lấp ló 

sau những gợn mây làm chúng hồng lên. Thảm cỏ trong vườn mơn mởn nhờ được chủ vườn 

cắt tỉa thường xuyên. 

Trong vườn có rất nhiều cây. Cây cam có cành lá xum xuê, quả vàng óng như những chiếc 

đèn lồng treo lủng lẳng trên cây. Cây chuối tàu lá xanh, thân cũng xanh, mang buồng chuối 

đến chục nải cũng xanh, lốm đốm vài quả chín rất hấp dẫn. Cây bưởi cành nhỏ chúc xuống, 

những quả bưởi to, tròn xanh mướt như "những đứa con đầu tròn, trọc lốc" mà nhà thơ Trần 

Đăng Khoa từng so sánh. 

Các cây ăn quả tràn đầy sắc xanh như thế còn những khóm hoa thì rực rỡ sắc màu. Hoa cúc 

vàng rực như nắng làm nổi bật cả một góc vườn và ấm lên cả không gian xung quanh. Hoa 

đào cũng đua nhau khoe sắc áo hồng mới. Còn hoa hồng thì màu sắc cũng rất phong phú, 

hồng nhung, hồng đỏ, hồng trắng, hồng vàng, hồng cam tranh nhau khoe sắc, toả hương. 

Nhưng hoa hồng không được trồng theo khóm mà chúng được trồng xung quanh vườn. 

Vui nhất là lũ chim. Chim vàng anh, chim chích choè, chim sẻ, chim sơn ca, chim sáo,… 

chúng bay khắp vườn, trò chuyện với nhau, hát cho nhau nghe, đùa với nhau hay thậm chí 

còn trêu nhau, nhộn nhịp kinh khủng, còn đàn bướm thì nhẹ nhàng vờn quanh những khóm 

hoa. 

Khu vườn đẹp quá! Tôi ước mơ rằng sau này nhà tôi cùng có một khu vườn đẹp như thế.  

Nguyễn Kiều Trang 

Bài số 4: 

Khu vườn nhà tôi vào buổi sáng sớm 

Có rất nhiều những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống để lại nhiều ấn tượng trong con người 

tôi. Mỗi ngày mới là một niềm vui bởi khi tôi thức dây cái mà tôi ấn tượng nhất đó là khu 

vườn trước nhà tôi vào những buổi sáng sớm. 

Vào mùa xuân khi cây cối đâm chồi nảy lộc, tất cả những mầm non của cây đều đâm chồi và 

tràn đầy sức sống, những cánh hoa đào nở rộ khi mới lập xuân, đỏ lòe cả 1 khu vườn nhà tôi, 

trong một khu vườn có rất nhiều những cây cối do bố mẹ tôi trồng từ cây cảnh đến rất nhiều 

những loài cây khác như cây ăn quả … Tràn đầy trên khu vườn trước nhà tôi, những đàn ong 

vào những buổi sáng sớm đã đua nhau đi hút mật hoa, rồi những cây xanh vẫn đang long lanh 

những giọt sương trên lá, cánh đào thì đua nhau để khoe sắc. 
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Sáng sớm có lẽ là thời khắc mà tôi không thể quên được khi lúc đó không khí trong lành, con 

người cũng bước vào một ngày mới với bao nhiêu sức sống và niềm vui, khoảnh khắc mỗi 

khi thức dậy cái đầu tiên mà ta nhìn thấy đó là khung cảnh lãng mạn của khu vườn cũng góp 

phần cho ta thêm sức sống. Khi bước chân ra ngoài không khí trong lành của cây cối xung 

quanh khiến cho tâm hồn con người thấy thoải mái và dễ chịu, ánh mắt trìu mến khi ngắm 

những cành lộc non của những cây xanh trước nhà, đưa tay ra sờ những cành nụ non đó thấy 

thật mụ mẫm và căng tràn sức sống, mùa xuân là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, đây là 

mùa đầu tiên của 1 năm mới đã đến người người nhà nhà đều về và hưởng thụ những không 

khí ấm áp của gia đình, với những nồi bánh chưng xanh và những câu đố đầu xuân mới.  

Mỗi sáng khi thức dậy tôi thường ngắm những khung cảnh xung quanh cuộc sống của tôi, tôi 

thấy yêu nó, và những khung cảnh đó giúp cho tôi có thêm nghị lực để làm việc tốt hơn, 

những cánh đào nở rộ, đóa hòe trước của nhà, cùng với những làn gió heo may đang bây phấp 

phới trước nhưng khung cảnh của tiết trời mùa xuân, đó là những thời khắc mà tôi có thể thư 

giản và cảm nhận được những điều tốt lành từ cuộc sống của mình. Cuộc sống không chỉ bộn 

bề với những công việc mà xung quanh nó vẫn tồn tại rất nhiều những cái hay và khiến cho 

tâm hồn con người sao xuyến, những rặng cây hoa đổi màu trước của nhà vào buổi sáng sớm 

nó cáo màu trắng hồng, long lanh trước những giọt sương đêm, những cánh hoa to, đang chen 

nhau đua sắc trước khu vườn, rồi những cây ăn quả, thì đang nảy những mầm xanh non để 

sắp cho ra những trái hoa quả mới, những cây cảnh phong phú trước nhà khiến tôi cảm thấy 

trong cuộc sống có khá nhiều điều thú vị, mỗi khi tôi bị áp lực khu vườn rồi cùng với những 

đàn ong đi kiếm mật vào buổi sáng sớm khiến tôi thấy thoải mái và có thêm sức sống nữa, 

khi căng thẳng tôi thường so sánh mình như những mầm lộc non kia cũng đều phải nảy nở 

trường tồn cùng cuộc sống cho dù cuộc sống có muôn vàn những sóng gió, nhưng những 

cánh hoa, những cây xanh đó vẫn sinh xôi và phát triển, điều đó khiến tôi cảm thấy mình cần 

có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. 

Khu vườn vào buổi sáng sớm là thời khắc đẹp nhất của 1 ngày mới, khi con người đang trang 

trải về 1 công việc trong ngày đó nhưng có những khoảnh khắc trong lành của khu vườn đã 

giúp cho con người thấy thư thái. trong khu vườn không chỉ có không khí của thiên nhiên 

xung quanh mà còn có sự sống của những loài chim trên bầu trời trong xanh. 

Tôi rất thích khoảnh khắc của khu vườn vào buổi sáng sớm, đó là những khoảng không gian 

đẹp mà tôi từng có trong cuộc sống, mọi thứ xung quanh tôi giường như đang hòa vào thiên 

nhiên xung quanh cuộc sống của mình. 
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