
Nhà bác học vĩ đại Anh-xtanh (Albert Einstein) từng nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn 
cả kiến thức”. Trí tưởng tượng thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, biến nhiều điều 
không thể trong quá khứ thành có thể.

TRÍ TƯỞNG TƯỢNG – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN LOẠI

Tại sao con người không 

thể bay như chim?  

Mình phải thử xem sao!

Bay nhanh lên nào!  

Hi vọng thư sẽ đến sớm!

Đi máy bay 

nhanh thật!

Cậu à, chiều 

chúng mình đi 

chơi ở sở thú đi!
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Nhìn hình dưới đây, bạn tưởng tượng tới điều gì? Bạn hãy vẽ hoặc viết vào khoảng trống bên 
cạnh nhé!

THỬ NĂNG LỰC TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẠN
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Dưới đây là những điều mà bạn nhỏ bốn tuổi tưởng tượng ra khi xem hình. Bạn còn tưởng tượng 
đến điều gì khác không? Hãy vẽ hoặc viết bổ sung vào bên cạnh nhé!

NĂNG LỰC TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẠN NHỎ BỐN TUỔI
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Những điều bạn nhỏ tưởng tượng ra từ hình vẽ ban đầu đều có mối liên hệ nhất định. Vẽ sơ đồ 
tư duy, chúng ta sẽ hình dung rõ cách bạn ấy liên tưởng!

VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY CHO NHỮNG ĐIỀU BẠN NHỎ TƯỞNG TƯỢNG

SƠ ĐỒ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẠN NHỎ

Đi du lịch Lễ hội Ăn bánh ngọt

Nhảy múa

Ngọc trai

Bơi

Chiếc mũ đỏ nhỏ

Chó sói xám to

bà ngoạ
i vũ trụ

Du hành Ngắm sao

Ngồi trên tàu vũ trụ 

Đi thăm
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Sơ đồ tư duy thật kì diệu! Nó được tạo nên bởi những gì nhỉ? Chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé!

TÌM HIỂU VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY

SƠ ĐỒ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẠN NHỎ

NHÁNH CẤP 2NHÁNH CẤP 1 TRUNG TÂM 
SƠ ĐỒ

Sơ đồ tư duy bao gồm trung tâm của sơ đồ và các nhánh hợp thành. Nhánh được chia thành 
nhánh cấp 1, nhánh cấp 2, nhánh cấp 3… Tuỳ vào nội dung mà các nhánh cấp dưới được mở rộng 
ra nhiều hay ít.

Đi du lịch Lễ hội Ăn bánh ngọt

Nhảy múa

Ngọc trai

Bơi

Chiếc mũ đỏ nhỏ

Chó sói xám to

bà ngoạ
i vũ trụ

Du hành Ngắm sao

Ngồi trên tàu vũ trụ 

Đi thăm
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Dưới đây là sơ đồ tư duy tự giới thiệu bản thân của bạn Hoàn. Bạn có thể chỉ ra đâu là trung tâm 
của sơ đồ và đâu là các nhánh phân cấp không?

TRUNG TÂM CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY

TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Mỗi sơ đồ tư duy đều có trung tâm của sơ đồ được đặt ở chính giữa. Đó là nội dung chính  
của sơ đồ tư duy. Bước đầu tiên để vẽ sơ đồ tư duy chính là vẽ trung tâm của sơ đồ.

Gia đình

Sở thích Tính cách
Nhiệt tình

Cởi mở

Cẩu thả

cá nhânThông tin
Bố Họ tên

Giới tính

Năm sinhThuộc chòm sao

Mẹ

Đọc sách

Nhảy múa

Du lịch
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Bạn là nam hay nữ? Hãy vẽ thêm các nét vào bức tranh dưới đây để tạo hình ảnh trung tâm 
cho sơ đồ tư duy tự giới thiệu về bản thân của bạn bằng màu sắc thật đẹp nhé!

VẼ TRUNG TÂM CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY

Sử dụng càng nhiều màu để tô, vẽ thì hình ảnh trung tâm sơ đồ tư duy của 
bạn càng đẹp và rõ nét đấy!
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