
Mèo mướp là không phải là một giống mèo, mà là một danh từ dùng để chỉ con mèo có bộ 

lông có họa tiết vằn đen, trắng hoặc vàng; trên trán mèo mướp có vằn hình chữ M đặc trưng. 

Vì vậy khi miêu tả mèo mướp, các em học sinh cần chú ý về đặc điểm bộ lông của mèo 

mướp so với các loại mèo khác. 

Lập dàn ý tả con mèo mướp 

Nội dung phần lập dàn ý này sẽ bao gồm các câu hỏi, các em có thể trả lời các câu hỏi rồi từ 

đó hình thành nên bài văn tả con mèo của riêng mình. 

Mở bài 

Giới thiệu về con mèo mướp em định tả. 

Thân bài 

* Tả ngoại hình, tả các bộ phận của con mèo mướp 

- Tả đầu con mèo: to hay nhỏ? có hình dáng ra sao? Hình tròn hay hình gì khác? 

- Tả tai con mèo mướp: tai to - nhỏ, hình gì? có đặc điểm gì? (màu sắc, có lành lặn không?  

- Tả mắt con mèo hình dáng gì? (tròn, hình quả trám) Màu sắc mắt mèo ra sao? Sự thay đổi 

của mắt mèo trong các trạng thái khác nhau. 

- Tả râu con mèo mướp: Râu mèo mướp dài, nhỏ như chiếc tăm, có màu: trắng, đen, vàng... 

- Tả chân mèo mướp: chân dài - ngắn, to - nhỏ, đệm thịt màu gì?  

- Tả cái đuôi của mèo mướp: Đuôi mèo mướp thon dài, gọn gàng. Khi đi hay dựng đứng lên, 

khi ngồi và nằm thường cuộn lại, khi tức giận thường vẫy sang hai bên. 

* Tả các hoạt động, tả thói quen của con mèo mướp 

- Tả tính cách mèo mướp: chăm chỉ, ngoan ngoan bắt chuột, canh gác về đêm. 

- Tả các hoạt động của mèo mướp: ban ngày mèo thường ngủ ở trong nhà hoặc ra vườn trèo 

cây, mài móng. Thi thoảng em cũng thấy con mèo đi giao du với những con mèo nhà hàng 

xóm. Ban đêm mèo sẽ đi tuần tra, canh gác ở quanh nhà để hòng tóm được lũ chuột phá 

hoại.  

- Tả hoạt động của mèo mướp có liên quan tới em: Lúc em ngồi học, ngồi chơi mèo mướp 

thường tới dụi đầu vào chân, vào tay em để em gãi đầu cho mèo mướp. Lúc em ăn cơm, mèo 

mướp thường nằm bên cạnh hoặc nằm trong lòng để xin ké miếng đồ ăn ngon. 

- Liệt kê các sở thích của mèo mướp: mèo thích sưởi nắng, ăn cá, ngủ trong thùng giấy, bắt 

côn trùng... 
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Kết bài 

Nêu cảm nhận, tình cảm của em với mèo mướp. 

>>>Xem thêm: 

 Bài văn tả con mèo trắng 

 Bài văn tả con mèo đen 

Bài văn mẫu tả con mèo mướp 

Bài mẫu 1 - Tả chú mèo mướp nhanh nhẹn ở nông thôn 

Nhà em có nuôi một chú mèo mướp vô cùng nhanh nhẹn. Chú chính là dũng sĩ diệt chuột, 

bảo vệ tài sản của gia đình em bao lâu nay. 

Mèo mướp của nhà em đã ba tuổi rồi. Trong một lần đi chợ phiên cùng mẹ, em và mẹ đã 

quyết định mua một con mèo mướp nhỏ về để đuổi, bắt chuột trong nhà. Và mướp đã lọt vào 

mắt xanh của em khi đang nghịch ngợm trong chiếc giỏ của một bà cụ. Mẹ con em đều thích 

chú mèo mướp đó ngay bởi sự nhanh nhẹn và có phần mập mạp của mướp lúc bấy giờ. 

Sau ba năm về với gia đình em, giờ đây mướp đã lớn hơn rất nhiều. Mướp nặng khoảng gần 

bốn kilogam, thân hình săn chắc, gọn gàng. 

Không như các giống mèo ngoại, Mướp có chiếc đầu nhỏ, cằm nhọn đặc trưng của mèo ta. 

Đôi tai mướp to và luôn dựng đứng lên để nghe ngóng.  

Mắt của Mướp màu vàng, luôn tinh anh nhìn khắp xung quanh để dò xét. Khi nào Mướp tập 

trung nhìn và rình rập thứ gì đó thì lòng đen mắt nở to nhìn rất dễ thương.  

Mướp có kiểu lông đặc trưng của mèo ta: lông ngắn, mỏng, ôm sát thân. Lông Mướp màu 

xám, vằn, trên trán có vằn đen hình chữ M đặc trưng. Nhìn Mướp nhiều khi giống một chú 

hổ nhỏ vô cùng đáng yêu. 

Cũng giống như thân hình mảnh dẻ của mình, chân và đuôi của Mướp cũng rất gọn gàng, 

nhanh nhẹn. Đệm thịt dưới chân của Mướp màu đen, không mềm mại nhưng vẫn rất êm ái. 

Đôi chân Mướp di chuyển thoăn thoắt, khéo léo không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. 

Chiếc đuôi của Mướp khi đi lại thường dựng đứng lên. Nhưng khi Mướp ngồi hoặc nằm thì 

chiếc đuôi luôn cuộn tròn lại theo cơ thể nhìn thật gọn gàng, đáng yêu. 

Với em Mướp không phải là chú mèo có ngoại hình đẹp nhất mà em từng thấy nhưng Mướp 

là chú mèo nhanh nhẹn, chăm chỉ nhất. Lúc nào em cũng thấy Mướp đang canh chừng hoặc 

ngó nghiêng để tìm kiếm những con chuột, bọ phá hoại.  
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Mỗi lần Mướp bắt được chuột là mẹ lại thưởng cho Mướp một con cá rô nướng. Mướp thích 

lắm, vừa ăn vừa kêu ngao ngao như cảm ơn mẹ. Hoặc hôm nào nhà em có đám cỗ, mẹ cũng 

cho Mướp miếng thịt gà luộc nho nhỏ để thưởng cho Mướp vì đêm trước đã canh chừng bếp 

núc cho mẹ thật tốt trước bữa cỗ. 

Mướp rất ngoan, dù thích được ôm ấp, vuốt ve nhưng Mướp không bao giờ nằm lên giường 

của mọi người. Mướp thường ngủ ở bếp để tiện việc canh chừng chuột và đi tuần hằng đêm. 

Vì vậy mẹ cũng đặc biệt làm cho Mướp một chiếc ổ bằng bông êm ái, gọn gàng ở dưới bếp. 

Dù mùa đông hay mùa hè, dù nóng hay lạnh thì Mướp vẫn luôn ở đúng ổ của mình. 

Những lúc thong thả, em thấy Mướp thường ra sân phơi nắng, hoặc ra vườn trèo lên cây để 

cào móng. Không thì Mướp lại len qua hàng rào và sang chơi với chú mèo vàng nhà hàng 

xóm. Mướp có vẻ khá thân thiện và được lòng hàng xóm khi giúp đỡ họ bắt vài con chuột. 

Nhà em ai cũng yêu quý Mướp. Mướp vừa chăm chỉ, ngoan ngoan lại rất sạch sẽ. Em mong 

rằng Mướp sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc ở cùng với gia đình em. 

Bài mẫu 2 - Tả chú mèo mướp tình cảm ở thành phố 

"Meo! Meo! Meo!" tiếng Mỡ đầy da diết khi em vừa mở cửa bước vào nhà. Mỡ chắc là đã 

nhớ em sau cả ngày dài xa cách. 

Mỡ là chú mèo mướp mà mẹ em nhặt được đầu ngõ trong một trận mưa. Khi ấy Mỡ bé nhỏ 

nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ, tiếng kêu thảm thiết như cầu cứu. Nhưng sau một năm 

về nhà em, giờ đây Mỡ đã lột xác trở thành một chú mèo mướp béo tròn núng nính mà cả nhà 

ai cũng yêu. Mỡ nặng khoảng bốn kilogam. Em phải bế Mỡ bằng hai tay mới xuể.  

Mỡ có cái đầu tròn xoe, đôi tai hình tam giác nhỏ xinh dựng đứng. Chiếc mũi của Mỡ cao, 

dài màu hồng lúc nào cũng ẩm ướt. Khuôn miệng xinh xinh cùng hàm răng trắng sáng, nhọn 

hoắt. Những lúc Mỡ kêu lên tiếng "Meo! Meo!" cái miệng mới đáng yêu làm sao. Những sợi 

râu của Mướp màu đen, dài và hơi cong xuống. Những lúc Mỡ ngửi hay ngáp thì những 

chiếc râu rung lên khe khẽ. 

Em thích nhất là đôi mắt trong veo của Mỡ. Đôi mắt lần đầu em nhìn thấy là đôi mắt đang 

run sợ nhưng lại có một màu đen đầy thu hút. Giờ đây đôi mắt của Mỡ đã  bình yên hơn, đôi 

mắt có màu vàng nhạt mơ màng. Chỉ có những lúc Mỡ tập trung vào thứ gì đó thì phần tròng 

đen của mắt mới mở to. 

Thân hình của Mỡ nhìn như một quả bí đao nhỏ. Đôi chân dài mập mạp di chuyển khéo léo. 

Dưới mỗi bàn chân Mỡ có những chiếc đệm thịt màu đen bóng rất dễ thương. Nhưng chiếc 

đệm thịt ấy lại là thứ giúp Mỡ di chuyển một cách êm ái, uyển chuyển. Chiếc đuôi của Mỡ 

cũng có lông vằn như màu lông ở người của Mõ. Chiếc đuôi thon, dài rất hay uốn lượn. Khi 

Mỡ di chuyển hoặc giận dữ, chiếc đuôi thường ngoe nguẩy sang hai bên. Còn lúc Mỡ ngồi 

hoặc nằm, chiếc đuôi luôn cuốn quanh thân mình thật gọn gàng. 

Mỡ thích nhất là chơi quả bóng len và cào móng vào tấm thảm. Mỡ cũng rất thích nằm phơi 

nắng ngoài ban công, hoặc nằm trên ban công và ngắm xe cộ, đường xá phía dưới. Những lúc 



như vậy em thấy Mỡ có phần suy tư lắm. Mỡ còn thích nằm trong các thùng giấy để ở dưới 

chân cầu thang. Mỡ cũng thích ăn cá, ăn thịt gà. Mỗi lúc được ăn món yêu thích, Mỡ ăn rất 

tập trung và nhai nhóp nhép vẻ đầy thích thú.  

Từ lúc về nhà em tới giờ, Mướp mới bắt được đúng một con chuột nhắt. Hôm đó khi cả nhà 

em đi làm, đi học về thì thấy Mỡ đang vờn một thứ gì đó. Mẹ tới nhìn và phát hiện ra đó là 

chú chuột nhắt đã chết. Cả nhà đều vui mừng vì cuối cùng Mỡ đã biết bắt chuột. Nhưng tới 

nay thì Mỡ chưa bắt được con chuột thứ hai nào nữa. Đúng là một chú mèo mướp ham ăn 

lười làm. 

Trong nhà, em là người thân thiết nhất với Mỡ vì em thường ôm và vuốt ve Mỡ nhiều nhất. 

Mỗi khi em đi vắng, mẹ kể với em Mỡ nhớ em và thường ra cửa chờ. Em về tới nhà là Mỡ sẽ 

chạy ra và kêu "Meo!Meo!" như thể chào đón em về. Những lúc như vậy em thường ôm Mỡ 

vào lòng và gãi cổ cho Mỡ. Âm thanh gừ gừ phát ra làm em thấy Mỡ đang rất vui. 

Mỡ từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình của em. Dù Mỡ có phần lười biếng 

trong việc bắt chuột nhưng với em Mỡ vẫn là một chú mèo đáng yêu, em vẫn yêu quý Mỡ. 

Em mong rằng Mỡ sẽ luôn được vui vẻ, bình yên trong gia đình em. 

-/- 

Trên đây là hướng dẫn lập dàn ý tả con mèo mướp cùng những bài văn mẫu hay tả con mèo 

mướp cho các em học sinh tham khảo. Chúc các em có những bài văn thật hay, sinh động và 

ý nghĩa. 

 


