
TẢ MỘT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ MÀ EM THÍCH 

Đề bài 

Em hãy tả một khu vui chơi giải trí mà em thích trong những lần đi chơi cùng với gia 

đình của mình 

Dàn ý chi tiết miêu tả khu vui chơi giải trí mà em thích 

1. Mở bài: Giới thiệu khu vui chơi mà em định tả. (Địa điểm? Tên gọi?). 

2. Thân bài: 

a. Tả cảnh bao quát: 

- Nhìn từ xa, khu vui chơi như một bức tranh lập thể nhiều màu sắc vàng, xanh, tím, đỏ.... 

b. Tả cảnh chi tiết: 

 Đến gần, hiện ra trước mắt em hàng cây hoa sữa toả bóng mát rượi. 

 Không gian thoảng hương hoa sữa, 

 Khu vui chơi chia ra làm nhiều khu vực với các trò chơi như: bập bênh, cầu trượt, 

thú nhún, ô tô lượn, xích đu. 

 Thú nhún làm bằng gỗ sơn màu đẹp mắt, rực rỡ, ngộ nghĩnh. 

 Các em bé và thiếu nhi vui đùa, cười khanh khách rất vui. 

 Các bồn hoa tô điểm cho khu vui chơi nét đẹp thanh nhã, tươi mát. 

3. Kết luận: 

Nêu cảm xúc của em về quang cảnh của khu vui chơi (hạnh phúc, vui thích vì được chăm 

sóc chu đáo, biết ơn bố mẹ và xã hội đã chăm lo cho thiếu nhi được hồn nhiên, vui vẻ). 

Những bài văn mẫu miêu tả khu vui chơi giải trí chọn lọc 

Bài văn 1 

Công viên nước Hồ Tây 

Kết thúc một năm học với kết quả tốt, em được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi 

đến công viên nước Hồ Tây. Chuyến đi ấy đã để lại rất nhiều ấn tượng với em, đặc biệt là 

khu vui chơi giải trí với bao kỉ niệm tươi đẹp. 
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Công viên nước Hồ Tây nằm ở thủ đô Hà Nội, là một quần thể khu vui chơi giải trí khá 

rộng. Ngay khi mới bước vào, chiếc cổng đã khiến em vô cùng thích thú, nó là hình ảnh 

được mô phỏng lại từ những lâu đài trong chuyện cổ tích, bước qua đó, em như được đến 

với một thế giới thần kỳ với nhiều niềm vui đang chờ đợi phía trước. 

Mở ra trước mắt em là một không gian rộng lớn, đầy màu sắc với đủ mọi trò chơi độc 

đáo. Những âm thanh náo nhiệt của người người qua lại đông đúc hòa với âm thanh trò 

chơi càng khiến không khí trở nên sôi động. Công viên nước được chia thành nhiều khu, 

khu trò chơi và khu tắm . Ở khu trò chơi, em được đến với biết bao những thú vui đặc 

sắc. Từ cỗ xe ngựa xoay tròn rực rỡ ánh đèn, cốc xoay, vòng xoay khổng lồ, sừng sững 

trên cao,...đến những trò chơi mạo hiểm như tàu lượn hay nhà ma kinh dị thách thức lòng 

dũng cảm,...Tất cả đều vô cùng lí thú và kích thích. Em cùng gia đình đã chơi trò xe 

đụng, cả nhà đã có những khoảnh khắc vui vẻ vô cùng. 

Khu công viên nước hay chính là khu vực tắm luôn là nơi đông đúc và thu hút người qua 

lại nhất. Khu được chia làm nhiều bể, có bể cho người lớn, cho trẻ con với những độ sâu 

thích hợp. Bể nào bể nấy nước trong vắt, mát lạnh, những chiếc đu quay trên bể khiến 

cho những đứa trẻ bọn em cảm thấy thích thú. Tiếng nước chảy như thác, tiếng hò hét 

nhau, nô đùa rộn rã. Đặc biệt nhất vẫn là những ống trượt khổng lồ với độ cao khá lớn 

dành cho những người muốn trải nghiệm cảm giác mạnh từ trên cao. Những ống to nhỏ, 

dài ngoẵng, đan vào nhau như những con trăn khổng lồ. 

Bên cạnh việc vui chơi, em còn được tham gia lễ hội âm nhạc vào buổi tối do công viên 

tổ chức, thưởng thức những tiết mục ca hát hay và đặc sắc, hòa mình vào bầu không khí 

náo nhiệt, tưng bừng. Ngoài ra, em cũng được thưởng thức những chiếc kem mát lạnh, 

những cốc nước ngọt, nước dừa thơm mát trong công viên. Đến tối muộn, gia đình em ra 

về sau một chuyến đi chơi nhiều niềm vui, tuy rất tiếc nuối nhưng trong em đã có được 

biết bao kỉ niệm đẹp về công viên ấy. Chuyến đi đã giúp em có một tinh thần thoải mái 

hơn, và có thể tận hưởng cái không khí náo nhiệt của mùa hè sôi động 

Công viên nước Hồ Tây luôn là một trong những khu vui chơi giải trí mà em yêu thích 

nhất. Em hy vọng sau này em sẽ có cơ hội được trở lại với khu vui chơi giải trí ấy để lại 

tiếp tục được tận hưởng cái không khí, không gian sôi nổi, tấp nập nơi đây. 

Và nhất định trong những kỳ học tới em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để được bố mẹ 

thưởng cho những buổi đi chơi thú vị tại những khu vui chơi giải trí khác nữa. 

  

Bài văn 2 

Chuyến thăm quan khu vui chơi giải trí ở thành phố 



Sau một tuần học căng thẳng và vất vả, chủ nhật vừa rồi em được bố mẹ cho tới khu vui 

chơi của thành phố. Em rất thích khu vui chơi ấy, dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng mỗi 

lần em lại tìm được một điểm thú vị từ nó. 

Nhìn từ xa, khu vui chơi như một bức tranh đầy màu sắc vì mỗi trò chơi lại được sơn một 

màu khác nhau. Khu vui chơi được đặt ở vị trí trung tâm, nằm trên tầng 8 của một tòa nhà 

cao tầng. Người ta đặt cho nó một cái tên rất hay là Khu vườn cổ tích. Có lẽ người chủ ở 

đây muốn mang tới một thế giới cổ tích đầy màu sắc cho những đứa trẻ như em nên mới 

đặt tên cho khu vui chơi này như thế. 

Đến gần hơn em mới thấy khu vui chơi được chia ra làm những khu vực nhỏ, mỗi khu 

vực đủ rộng để sắp xếp một trò chơi khác nhau. Góc bên trái của khu vui chơi là trò chơi 

bập bênh, với những thanh gỗ, thanh sắt, nhựa được sơn đủ sắc cầu vồng. Khu vực này 

chủ yếu dành cho các em nhỏ nhưng em cũng có thể chơi. Tiếp đến là khu vực nhà hơi, 

nhà bóng và cầu trượt. Mỗi một trò đều được bài trí cẩn thận. Những quả bóng tròn đủ 

màu sắc khơi dậy hứng thú của lũ trẻ con. Cạnh đó là hàng thú nhún với chú cá heo, chú 

sư tử bờm vàng, chú hổ dũng mãnh, chú ngựa vằn đáng yêu. Kế đó là trò chơi ô tô lượn, 

rồi khu bóng bàn, bắn bóng, bóng rổ... 

Trò chơi mà em thích nhất ở đây là vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa màu trắng hoặc 

màu vàng được sắp xếp so le nhau, tạo thành hai vòng tròn lớn xoay quanh một cái trục 

quay khổng lồ. Mỗi chú ngựa sẽ mang một hình dáng và biểu cảm khác nhau. Nhưng 

nhìn chú nào cũng đều đáng yêu cả. Lần nào tới đây em cũng sẽ chơi trò chơi này đầu 

tiên. Cảm giác ngồi trên chú ngựa theo những vòng xoay thật thích thú. 

Ngày cuối tuần ở khu vui chơi rất đông người. Các em bé vui đùa, đuổi nhau vui vẻ, 

thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Bố mẹ của những đứa trẻ thì hoặc vào chơi cùng bé, 

hoặc đứng ở bên ngoài, ánh mắt dõi theo từng bước chân của đứa con mình, mỉm cười 

hạnh phúc. Mẹ em cũng đang đứng ngoài vòng quay vẫy tay với em kìa. Trông mẹ cười 

tươi thật xinh đẹp. 

Cuối tuần luôn là thời gian vui vẻ nhất của em. Vì khi ấy em luôn được bố mẹ dẫn đi 

tham quan và thỏa thích chơi trò chơi ở những khu vui chơi sau những ngày học vất vả. 

Không chỉ vậy mà gia đình em còn có cơ hội để nói chuyện và quây quần bên nhau thật 

đầm ấm. 

  

Bài số 3 

Văn mẫu tả khu vui chơi giải trí 5: Công viên Thủ Lệ 

Em đã được bố mẹ và anh chị dẫn đi chơi ở rất nhiều nơi khác nhau, mỗi nơi em đặt chân 

đến đều để lại trong em những ấn tượng riêng biệt khó phai. Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 4, 



em được anh chị dẫn đến thăm quan Công viên Thủ Lệ - một nơi vui chơi, giải trí nổi 

tiếng tại thủ đô Hà Nội. Nơi ấy đã để lại cho em rất nhiều hình ảnh và cảm xúc khó tả. 

Kết thúc một năm học căng thẳng, chị gái thưởng cho em một chuyến đi xa tại nơi mà chị 

đang làm việc – Hà Nội. Công viên Thủ Lệ chính là địa điểm trong chuyến đi thú vị của 

em. Công viên nằm trên đường Kim Mã, rất rộng lớn và trong lành, thoáng mát. Nhìn từ 

xa, công viên như một lâu đài rực rỡ. Có 3 cổng dẫn vào bên trong, 2 cổng chính và một 

cổng phụ. Chị dẫn em tiến vào từ cánh cổng chính được sơn màu xanh rêu phía Tây. 

Bước qua cánh cổng, một thế giới kỳ thú ngay lập tức hiện ra trước mắt em. 

Đẹp làm sao đài phun nước trắng xóa đang ào ào trút nước như một thác nước nhỏ. Bọt 

nước bắn lên rồi lại cuộn mình xuống, rất mềm mại. Phía sau đài phun nước là địa điểm 

mà đứa trẻ nào cũng lưu luyến và vui sướng vô cùng khi trông thấy. Thế giới của vui 

chơi, giải trí đều tụ tập tại đây. Nào là trò đu quay, tàu hỏa, nhà phao, ném bóng, xe 

đụng... rực rỡ những màu sắc tươi sáng. Mỗi trò chơi lại tỏa ra một sức hấp dẫn riêng. 

Mọi người tự chọn một trò chơi, tiếng nói cười của người lớn, trẻ em đan xen vào nhau 

hòa cùng tiếng nhạc vui tươi khiến lòng em rạo rực. Nổi bật nhất ở công viên là hồ nước 

nằm giữa khu vui chơi và vườn bách thú. Nước hồ xanh như màu ngọc bích, ánh nắng 

chiều làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lấp lánh như dát bạc. Trên mặt hồ, những con vịt mô 

hình đồ chơi làm bằng phao to gấp mấy lần người lớn đang thong dong dạo chơi. Đó 

chính là trò đạp vịt đầy lý thú mà ai nhìn cũng muốn thử. 

Bắc ngang qua hồ là cây cầu trắng cong cong như cầu nối, dẫn từ khu vui chơi sang vườn 

bách thú. Em theo dòng người tung tăng sang khu bách thú để ngắm nhìn đủ loại động 

vật được bảo tồn, chăm sóc. Các loài vật thu hút trí tò mò của rất nhiều bạn nhỏ nên dòng 

người nhộn nhịp, đông vui như đi lễ hội. Khi còn cách khá xa, em đã nghe thấy tiếng gầm 

oai phong của sư tử. Bên cạnh chuồng sư tử là truồng của hổ - chúa tể rừng xanh, chuồng 

báo hoa mai xinh đẹp tuy tốc độ phi thường nhưng lại ngoan ngoãn nằm xuống, đưa mắt 

nhìn người đang xem xét mình.  

Ở đây có rất nhiều anh em nhà tinh tinh, khỉ, vượn. Những chú khỉ nhanh nhẹn, hành 

động vui tính như con người, nghịch ngợm leo trèo khắp nơi rồi dùng ngôn ngữ của riêng 

mình nói chuyện cho nhau nghe. Đi qua họ hàng nhà khỉ, em được nhìn thấy chú voi to 

lớn khổng lồ, đôi tai như chiếc quạt và cái đuôi dài phe phẩy thật nhàn nhã, cái vòi sun 

sun văng đi văng lại, hít hít xuống cỏ trông thật đáng yêu.  

Ngay cạnh đó là ngôi nhà nhỏ của những chú đà điểu to lù lù, nhà của anh em hươu cao 

cổ, nhà nai ngơ ngác. Đặc biệt thu hút nhiều người đến xem nhất là vợ chồng chim công 

với chiếc đuôi đủ màu sắc sặc sỡ, kiêu hãnh xòe ra như chiếc quạt khổng lồ. Không chỉ 

có vậy, ở công viên Thủ Lệ còn có rất nhiều loài động vật khác, chim trĩ, gà rừng, gà 

Tây... Tất cả đều mang vẻ đẹp khác nhau mà vô cùng cuốn hút. Đám trẻ con chúng em cứ 

lưu luyến mãi không thôi. 



Đến với công viên Thủ Lệ, em còn được thưởng thức, ngắm nhìn nhiều trò chơi, đồ vật 

khác nhau. Một bác trung niên tỉ mỉ ngồi nặn tò he, dưới đôi tay khéo léo của bác, đủ 

hình thù bằng tò he lần lượt được tạo thành. Những chùm bóng bay đa dạng hình dáng, 

nào mèo, nào cá, nào chim, siêu nhân, công chúa... treo lủng lẳng trên xe của những 

người bán hàng rong. Những que kem mát lạnh, những chiếc kem bông ngọt lịm và rất 

nhiều đồ ăn hấp dẫn khác được bày bán ở khắp công viên. Người qua người lại tấp nập 

đông vui, người đến vui chơi, người tập thể dục, ai cũng khoan khoái cảm nhận không 

khí trong lành, thoáng đãng giữa lòng thành phố bụi bặm, ồn ào. 

Mặt trời dần khuất bóng, tạm biệt khu vui chơi giải trí xinh đẹp, em theo chị gái trở về 

nhà. Chuyến đi diễn ra đã lâu nhưng em vẫn luôn có cảm giác thích thú mỗi khi nghĩ tới 

buổi đi chơi đó. Công viên thực sự là một địa điểm vui chơi giải trí thú vị, bổ ích. Em 

nhất định sẽ quay lại để được tận hưởng không khí tuyệt vời ấy. 

 


