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BÀI VĂN TẢ CẢNH MÙA HÈ 

 

1. Dàn ý tả cảnh mùa hè 

a. Mở bài: Giới thiệu mùa hè. 

b. Thân bài:  

- Tả bao quát cảnh mùa hè: 

+ Mùa hè nắng gắt và bức. 

+ Mùa hè trời rất oi bức và khó chịu. 

+ Tiếng ve kêu râm rang khắp mọi nơi. 

+ Những cành phượng nở đỏ rực cả vùng trời. 

- Tả chi tiết cảnh mùa hè: 

+ Tả cảnh buổi sáng mùa hè: 

 Mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng đã gắt vào buổi sáng sớm. 

 Những giọt sương vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ. 

 Cây côi dường như được tiếp nước vào buổi tối nên rất xanh tươi. 

 Những chú chim hót ríu rít. 

 Những chú ve kêu râm rang. 

+ Tả cảnh buổi trưa mùa hè: 

 Trời nắng gắt hơn lúc sáng. 

 Những tia nắng rất chói chang và bức bối. 

 Những chú ve vẫn kêu. 

 Ngoài đường nắng rất gắt, ai ra đường cũng trùm khăn kín mít. 

+ Tả cảnh buổi chiều mùa hè: 

 Mặt trời dần tắt, nắng bớt dần. 

 Thời tiết bắt đầu dịu lại. 

 Những chú chim nhảy nhót. 

 Mọi người tụ tập hóng gió. 

 Ngoài trời những đứa trẻ chơi các trò chơi vui vẻ. 

c. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về mùa hè. 

2. Bài văn tả cảnh mùa hè - Số 1 

Nếu như xuân đến mang theo những làn mưa bụi giăng giăng êm đềm, thu sang mang theo 
hương nồng ổi chín và cái gió lạnh dịu ngọt và đông đến mang theo cái se lạnh cắt thịt thì hè 
về lại khoác lên cho vạn vật tấm áo mới rực rỡ, óng ánh hơn. Chính vì thế nên mùa hè luôn 
tỏa nắng trong tâm hồn em. 

Mùa hè là mùa của nắng. Nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng 
hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá mà 
nàng đông ghé qua. Vạn vật như thêm luồng sinh khí mới, tươi tắn và rạng ngời hơn. 

Những cành cây bàng, cây phượng hay những đầm sen đang rung rinh theo gió, đùa nghịch 
với nắng hồng. Mọi vật như đang khoác lên mình chiếc áo mới, óng ánh, tươi trẻ, sặc sỡ để 
cùng hòa mình vào bữa tiệc khổng lồ của trần gian. Những cây phượng vĩ in trên nền trời 
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mâm xôi gấc khổng lồ để cùng giao duyên với vạn vật. Và ông mặt trời như đang reo vui trên 
đỉnh non cao. 

Và kìa, những chú ve con vừa lột xác, bắt đầu vang lên những khúc ca mùa hè dài bất tận, 
ngân nga khắp không gian. Bạn sẽ thấy yêu cả những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm 
ran bên ao bèo khi chiều muộn và suốt đêm khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nỉ non hòa lẫn 
trong tiếng gió vi vu. Thật yên bình biết bao khi được ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại 
được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng 
học tập và làm việc xa nhà bạn không cảm nhận được. 

Và rồi, bạn sẽ chợt nhận thấy mình bé lại khi văng vẳng đâu đây tiếng dỗ con của người mẹ 
trẻ, tiếng ru ầu ơ ngọt ngào trên cánh võng đong đưa. Tất cả hòa âm lại thành một bản giao 
hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một đặc ân của tạo hóa chỉ ban tặng 
riêng cho mùa hạ quê mình. Có thể mọi thứ vẫn lặng lẽ diễn ra bình yên như ngàn đời vẫn 
thế. 

Chúng tôi ai cũng yêu mùa hè, yêu những hoạt động sôi nổi trong những ngày hè. Và ai cũng 
háo hức, chờ mong mùa hè đến. Dù có buồn khi phải xa bạn bè, khi phải chia tay với phấn 
trắng, bảng đen thân yêu nhưng vẫn hẹn ngày gặp lại. Hè đến với sự tưng bừng, rộn rã thì 
khi hè đi, để lại cho chúng em một nỗi buồn nhớ. 

Sau một năm học, ai trong số học trò cũng mong ngóng đến ngày hè, ngày hè hứa hẹn bao 
nhiêu niềm vui, bao trò chơi thú vị. Hè đến các em sẽ được thỏa sức hòa mình trong những 
chuyến đi chơi, ngắm hoa phượng nở, nghe tiếng ve kêu và đặc biệt sau kỳ nghỉ hè các em 
lại được đến trường, được lên lớp với bao điều hứa hẹn trong trang sách của tuổi học trò. 

3. Bài văn tả cảnh mùa hè - Số 2 

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất là mùa hè. Vì mùa hè có những nét đặc 
trưng riêng, mùa chúng em không còn bận rộn với sách vở và được vui chơi thoải mái. 

Mùa hè có ánh nắng tháng năm, tháng sáu chói chang khiến cho nhiều người khó chịu. 
Nhưng mùa hè còn có nhiều điều thú vị khác. Mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve kêu rộn rã trên 
cành cây phượng đang nở hoa đỏ chót. Tiếng ve kêu nhức nhối đó như đánh thức giấc ngủ 
dài của thiên nhiên. Mùa hè, học sinh sẽ không phải đến trường học bài, được về quê chơi, 
được bố mẹ dẫn đi du lịch khắp nơi. 

Mùa hè đến, sân trường vắng lặng, bác trống nằm im lìm chờ một năm học mới. Buổi sáng 
mùa hè, ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống mặt đường khiến cho không gian 
trở nên sáng chói. Nhưng ánh nắng lúc giữa trưa rất gay gắt, ai ra đường cũng phải bịt kín 
tránh sự xâm hại của nắng. Khi chiều tà, nắng rớt, hoàng hôn bao phủ khắp mọi nơi, gió vi 
vu trên những cành cây cao. 

Tiếng gáy của chú làm cho cây cối giật mình tỉnh giấc, khẽ vươn mình cựa quậy. Màu xanh 
của cây được ánh nắng chiếu vào trở nên tươi tắn, rực rỡ hơn, tràn đầy nhựa sống. Những 
chú chim cũng rời tổ bay lượn khắp trời vui vẻ, hót lên những khúc ca hay nhất để ca ngợi 
quê hương yên bình và hạnh phúc. 

Mọi người đang chuẩn bị để sẵn sàng đón ngày mới đầy tốt đẹp của mình. Các bác nông 
dân đang dắt những chú trâu ra đồng, mang theo hi vọng về một ngày làm việc hiệu quả để 
có một vụ mùa bội thu. Cánh đồng lúa trong nắng sớm ánh lên sắc vàng của sự trù phú, 
những cơn gió mát lành của mùa hạ thổi qua làm biển lúa khẽ gợn lên vô vàn những con 
sóng nhỏ nối đuôi nhau đi về tận phía chân trời. 

Các bà, các mẹ rủ nhau đi chợ sớm, họ trò chuyện rôm rả về việc gia đình, việc đồng áng, 
việc buôn bán.Vài đứa trẻ con đang nô đùa như những con chim non ríu rít. Từng tốp học 

http://www.elib.vn/


NG    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 3 

 

sinh thong thả đi bộ đến trường, chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, gương mặt họ ánh lên 
niềm háo hức và rạng rỡ. Ai ai cũng bắt đầu ngày mới với tâm trạng thật háo hức, vui tươi, 
lòng tràn đầy niềm tin và hi vọng về một khởi đầu tốt lành. 

Em nghĩ không chỉ riêng em thích mùa hè thôi đâu, mà còn rất nhiều các bạn khác cũng yêu 
mến mùa hè. Với em mùa hè chính là quê ngoại, vì một năm em được về ở với ông bà ngoại 
lâu nhất vào dịp nghỉ hè, em lại được tận hưởng cảm giác mình được bay bổng thật cao tâm 
hồn hòa nhịp cùng cánh diều để vi vu giữa bầu trời cao trong xanh và lồng lộng gió. 

Và rồi em sẽ chạy chân trần trên những đường ruộng, ngắm những cánh đồng lúa trải dài 
mênh mông, trải dài đến vô tận, tận hưởng mùi hương thơm ngát của những bông lúa vàng 
để chúng len lỏi vào từng sợi tóc. Đối với em mùa hè chính là mùa của sức sống, niềm vui 
và mùa dành cho sự khởi đầu của sự trưởng thành. 
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