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Những bài văn tả con gấu bông yêu thích của em hay nhất - tả chú gấu bông 

gắn liền với tuổi thơ của em - Để học tốt văn miêu tả lớp 4 

Đề bài: Tả con gấu bông mà em yêu thích. 

*** 

Bài văn tả con gấu bông hay và ý nghĩa nhất 

     Hè lớp ba, lần đầu tiên em theo bố về thăm quê nội và ở chơi khá lâu. Mặc dù ở quê 

có nhiều điều lạ, vui vẻ, nhưng em vẫn bỡ ngỡ chưa quen. Biết em nhút nhát, cô Huyền 

mua cho em một món quà cực xinh: một chú gấu bông tí hon. 

     Chú gấu bông ngồi, chỉ cao mười hai xăng-ti-mét, may bằng vải nỉ đen. Chú bé đến 

nỗi có thể đặt lọt thỏm chú ta vào cốc vại uống bia. Chú gấu xinh tuyệt! Này nhé: tay và 

mình chú chỉ to đúng nửa bàn tay em, chú khoác một cái áo gi-lê vải ca rô không cài 

khuy. Từng ô ca rô của áo nổi bật trên nền vải trắng tinh. Ve áo gi-lê đính một ngôi sao 

bạc, gấu ta ra dáng một cảnh sát trưởng ghê vậy đó. Một cái mũ kiểu cát-két màu xanh 

lính thủy chễm chệ trên đầu chú gấu. Cái mũ chú gấu đội cũng gắn ngôi sao bạc. Với sắc 

phục oách như thế, nét mặt chú gấu mới quan trọng làm sao: đôi mắt màu đen bóng, bé 

bằng hai hạt đậu đen, giống như nhíu lại dưới đôi mày vẽ bằng mực. Chắc là chú gấu 

đang suy nghĩ ra lệnh gì đây. Mũi chú tròn tròn, ngồ ngộ. Dưới mũi, cái miệng bé xinh 

như móng tay ngón út làm bằng vải đỏ, nhoẻn cười như tương phản với ánh mắt trịnh 

trọng của chú. Dưới làn áo gi-lê, phầnbụng chú gấu may liền với mông và chân, nét may 

sắc sảo, tinh nhuyễn, làm nổi bật hai màu đen trắng giữa thân và chân chú gấu. Chú gấu 

ngồi choải hai chân ra phía trước, đi giầy nỉ đen. Tay trái chú gấu đặt hờ bên hông, tay 

phải đưa cao như vẫy chào. Lòng bàn tay chú gấu bé xíu nhưng mũm mĩm, sờ mềm, êm 

êm. Khi đặt chú gấu vào tay em, cô Huyền nói rất thích thú: “Cháu xem. Một chú gấu bé 

xíu làm cảnh sát trưởng”. Em reo lên vui sướng: “Cháu cảm ơn cô, chú gấu đẹp quá!” 

Càng ngắm nghía, em càng thấy chú gấu bông tí hon này đẹp lắm: mắt, tay, áo quần của 

chú sống động như gấu thật chứ không phải bằng bông gòn. Chú gấu an ủi em rất nhiều 

suốt thời gian ở quê còn lạ lẫm. Chủ gấu giúp em mạnh dạn lên khi kết bạn với các bạn 

nhỏ trong làng. Chúng em nhanh chóng thân thiết nhau. Ngày trở về thành phố, em nâng 

cao chú gấu, giơ tay chào tạm biệt các bạn, chào ông bà nội và cô Huyền. Em cảm động 

hứa hè năm sau sẽ về chơi lâu hơn nữa. 

    Chú gấu nằm yên bên cạnh em trong toa xe lửa, mang theo hương gió đồng quê và tình 

yêu của ông bà, của cô Huyền, của các bạn về thành phố. Giờ thì chú ngồi trên bàn học 

em kiêu hãnh cùng sách vở, bút mực: chú ta là cảnh sát bảo vệ cho em. Nhìn gấu em nhớ 

nội và cô Huyền. Em mong hè đến, lại cùng gấu về thăm quê nội. 
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Một số bài văn hay tả gấu bông đạt điểm cao của học sinh 

Bài số 1: Tả chú gấu bông Mi-sa 

     Trong số những món đồ chơi của em, em thích nhất là chú gấu bông Mi-sa. Đây cũng 

là một món đồ chơi gắn bó và có nhiều kỉ niệm với em nhất. 

      Mi-sa chỉ to như con mèo thật, nhưng hình dáng thì tròn trịa, mập mạp hơn. Chú 

trong tư thế chễm chệ ngồi, hai cái tay ngắn ngủn dang rộng về hai phía lúc nào cũng như 

đón chào em. Toàn thân chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng chanh, chỉ ở tai, 

mõm, bàn chân và cái bụng phệ là pha những mảng màu trắng ngà. 

     Gương mặt Mi-sa toát lên vẻ hiền hậu và vui vẻ. Tuy đã cũ nhưng hai mắt chú đen láy 

như mắt thật, lộ nét tinh nghịch và thông minh. Cái mũi chú nhỏ, nhàn nhạt nâu trông khá 

buồn cười. Trên cổ lại thắt cái nơ đỏ đã bạc mầu, còn thêm một bông hoa màu trắng trên 

đôi tay tuy không còn mới nhưng trông chú thật duyên dáng. 

      Em rất yêu Mi-sa. Em không biết chú có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em nhớ được thì 

Mi-sa đã ở bên em rồi. Mẹ em bảo rằng, Mi-sa có từ trước khi em ra đời. Hàng ngày, em 

chơi cùng và ngủ cùng Mi-sa, không có chú là em không sao ngủ được, nên đi đâu xa nhà 

là em cũng mang chú theo. 

      Giờ đây em có thêm rất nhiều gấu bông mới, nhưng không chú gấu bông nào có thể 

thay thế được Mi-sa yêu quý của em. 

 

Bài số 2: Tả chú gấu bông Midu - món quà sinh nhật của bố 

     Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của em, bố em tặng cho em một chú gấu bằng bông rất 

đẹp. Em rất thích món quà của bố và em đặt tên chú là Midu. 

    Em thích món quà của bố lắm, ngày nào mỗi khi đi học về em cũng ra chơi với Midu. 

Midu cao khoảng 70cm nhưng chú được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông chú cũng 

mũm mĩm, trên người chú là một lớp lông màu hồng, rất mềm và mượt. Đôi tai của Midu 

không giống những chú gấu mà em có, Misa có một đôi tai luôn cụp xuống, đôi tai được 

nhồi rất ít bông nên khi được tung lên thì đôi tai của Midu lại bị gió thổi tung lên, nhưng 

chỉ cần xuống vòng tay của em thì đôi tay ấy lại cụp xuống. Trông rất ngộ nghĩnh và 

đáng yêu. Một chiếc mũi nhỏ xinh màu đen nháy được đặt trên chiếc mõm nhỏ xinh. 

Trông mới thật đáng yêu làm sao. 

    Trên cổ của Midu được gắn một chiếc nhỏ màu vàng trông rất hợp với bộ lông màu 

hồng của chú. Hai cánh tay của Midu rất to và lúc nào cũng có thể ôm lấy em. Em còn rất 
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thích may đồ cho Midu, cứ hôm nào được nghỉ, sau khi làm xong hết các bài tập em lại 

trở thành nhà thiết kế riêng cho Midu, em may những bộ quần áo hay những chiếc khăn 

choàng rất hợp với Midu. 

    Mỗi khi em buồn, Midu luôn là người bạn để em tâm sự. Mỗi khi em học bài, Midu 

thường ngồi bên cạnh, ánh mắt đen láy của Midu nhìn em như muốn nói: “Cậu hãy làm 

bài tập chăm chỉ đi nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu!”. 

    Em và Midu đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau. Hằng ngày em chơi 

và ngủ cùng Midu, không có chú là em không bao giờ ngủ được nên đi đâu em cũng 

mang chú theo. Giờ đây em đã có nhiều gấu bông mới nhưng không một chú gấu nào có 

thể thay thế Midu yêu quý của em. 

 

Bài số 3: Tả chú gấu bông Teddy - đồ chơi yêu thích nhất của em 

    Cũng như bao bạn khác thì em có rất nhiều đồ chơi từ nhỏ cho tới bây giờ và món đồ 

chơi mà em yêu thích nhất chính là chú gấu bông Teddy mà vẫn đi cùng em trong mỗi 

giấc ngủ. 

    Teddy của em là một chú gấu cao khoảng chừng năm mươi xăng ti mét, hồi em còn 

nhỏ do khá gầy gò và nhỏ con nên phải rất vất vả em với ôm hết được Teddy nhưng bây 

giờ thì em đã có thể làm điều ấy một cách khá dễ dàng rồi. Toàn thân Teddy là bộ lông 

mềm mại màu nâu. Bộ lông ấy rất mềm mượt nên em thường xuyên ôm Teddy và vuốt ve 

bộ lông ấy. Teddy có thân hình khá mập mạp với đôi chân được làm ngắn ngủn, hai bên 

thân là hai cánh tay nhỏ xinh và cái đầu thì tròn như quả bóng. 

    Em vẫn nhớ rằng em được mẹ mua cho Teddy từ khi em còn đang học lớp năm tuổi ở 

trường mẫu giáo, tính đến nay Teddy đã ở cùng với em được gần năm năm rồi. Khi được 

mẹ mua cho Teddy em đã rất vui mừng và đặt cho nó cái tên Teddy để giống với chú gấu 

bông của Mr. Bean trong phim hoạt hình cùng tên. 

     Em rất yêu quý chú gấu bông của mình và trong tương lai nhất định sẽ gắn bó với nó 

thật lâu nữa. 
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