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Lý thuyết sơ đồ tư duy Tin học 6 Kết nối tri thức 

1. Sơ đồ tư duy 

- Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan, bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh 

và các đường nối. 

- Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết 

tổng hợp hay phân tích vấn đề. 

2. Cách tạo sơ đồ tư duy 

- Viết chủ đề chính ở giữa tờ giấy. Dùng hình chữ nhật, elip hay bất cứ hình gì em muốn bao xung quanh chủ 

đề chính. 

- Từ chủ đề chính, vẽ các chủ đề nhánh. 

-  Phát triền thông tin chi tiết cho mỗi chủ đề nhánh, lưu ý sử dụng từ khoá hoặc hình ảnh. 

- Có thể tạo thêm nhánh con khi bổ sung thông tin vì sơ đồ tư duy có thể mở rộng về mọi phía. 

3. Thực hành: Tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính 

Phần 1: Khởi động phần mềm 

- Chọn Map themes 

- MindMaple 

- Ok 

Phần 2: Tạo tên sơ đồ tư duy 

- Nháy chuột vào Central Topic 

- Nhập tên chủ đề chính sổ LƯU NIỆM LỚP 6A. 

Phần 3: Tạo các chủ đề nhánh 
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- B1: Chọn Insert 

- B2: Chọn Subtopic 

- B3: Tạo tên cho chủ đề nhánh 

Phần 4: Tạo các chủ đề nhánh để hoàn thiện sơ đồ tư duy. 

- Tạo các chủ đề nhánh chọn Insert/Subtopic. 

- Nháy chuột vào chủ đê nhánh vừa tạo để nhập tên. 

- Thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành sơ đồ tư duy ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp em. 
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