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Đề bài: Lập dàn ý tả cảnh biển
Bài làm
A. Mở bài:
+

Giới thiệu cảnh biển. Biển gì? Ở đâu? Đến biển vào dịp nào? Với ai?

+

Ấn tượng đầu tiên của em về biển.

Ví dụ: Hè năm nay em có dịp đi biển cùng với các bạn lớp em. Điểm đến của chúng em là
biển Vũng Tàu. Biển Vũng Tàu rất đẹp, em ngắm biển đến mức quên cả thời gian.
B. Thân bài:
+

Tả bao quát cảnh biển từ xa tới gần

Ví dụ:
•
Biển rộng mênh mông không thấy bờ. Nước biển trong veo màu xanh thẳm. Ánh
nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển làm mặt biển lung linh hơn.
•
Xa xa thấp thoáng bóng con thuyền đánh cá. Các bác ngư dân đứng ở đầu thuyền
quăng lưới. Cánh buồm căng lên đón gió, thuyền rẽ sóng ra khơi.
•
Bầu trời xanh ngắt. Những đám mây trắng trôi hững hờ. Thi thoảng có đám mây
nhuốm màu ánh mặt trời trở nên rực rỡ màu sắc: màu vàng, màu đỏ đôi khi là màu hồng
phớt. Từng mảng màu làm cho bầu trời mang một vẻ đẹp huyền ảo, choáng ngợp.
•
Những con sóng bạc đầu trắng xóa thay nhau ập vào bờ, đùa giỡn với con người.
Sóng dệt thành một tấm lụa trắng trôi nổi trên mặt biển, nổi bật trên nền biển xanh. Sóng
đánh vào ghềnh đá rồi nhanh chóng tan ra nhường chỗ cho cơn sóng tiếp theo.
•
Bờ cát trắng trải dài trên bờ biển như dải lụa tiên nữ bỏ quên. Hạt cát lóng lánh và
trong vắt như thủy tinh vậy. Trên bờ cát thấp thoáng những vỏ sò, vỏ ốc đầy màu sắc, nhiều
hình thù trông rất đẹp. Bờ cát mịn in hằn những dấu chân em đi.
•
biển.

Hàng dừa trên bờ cát lúc nào cũng xì xào trong gió như đang thì thầm lời ca của
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+

Hoạt động của con người trên biển.

Ví dụ:
•
Rất đông người đi tắm biển. Trên gương mặt ai ai cũng là nụ cười vui vẻ khi được
tắm nước biển mát, được chơi đùa cùng những con sóng.
•
Em và các bạn cùng nhau xây lâu đài cát, lấy vỏ ốc vỏ sò trang trí. Lâu đài cát của
chúng em rất đẹp, ai đi qua cũng phải ngó nhìn. Trên bờ cát cũng có rất nhiều người đang
nghịch cát. Có người còn lấy cát đắp lên người hoặc nằm dưới gốc cây dừa để hưởng thụ cái
mát của gió biển.
•
Cô giáo cho chúng em chơi một vài trò chơi trên bờ biển như kéo co và bóng né.
Chúng em chơi rất vui.
C. Kết bài:
+

Nhận xét cảnh biển.

+

Cảm xúc của em

Ví dụ: Biển đẹp quá! Thiên nhiên ưu ái tặng cho biển Vũng Tàu một vẻ đẹp kì vĩ và cũng
thật thân thương. Em mong sao có thể được đi biển Vũng Tàu một lần nữa. Về nhà rồi em sẽ
nhớ biển và các bạn lắm. Em hứa sẽ học thật giỏi để được thưởng nhiều chuyến đi biển vui vẻ
và bổ ích như thế.
Thảo Trân
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