
Tư duy logic giúp chúng ta tìm ra mấu chốt của vấn đề để có cách giải quyết hiệu quả.

Tư duy logic là hoạt động nhận thức, phán đoán, suy luận... của não bộ để giải quyết một  
vấn đề nào đó. Từ tư duy logic mà chúng ta có thể nhận ra các đặc điểm của sự vật, phán đoán 
hay rút ra được quy luật sắp xếp các sự vật, hiện tượng…

TƯ DUY LOGIC – CHÌA KHOÁ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 Phân loại, sắp xếp bàn học ngăn nắp.            

 Suy đoán con vật đang ở trước cửa.          

 Chọn dụng cụ hái táo phù hợp.

 So sánh để đánh giá ai cao, ai thấp.
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Bạn Hoàn vừa chuyển đến nhà mới nên đồ đạc còn rất bừa bộn. Bạn ấy đang rất lo lắng.  
Nếu là bạn, bạn sẽ sắp xếp đồ đạc như thế nào? Bạn thử giúp bạn ấy nhé!

SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC
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Tủ quần áo

ĐỒ ĐẠC

Trang phục

Chỗ cất:         

Đừng quá lo sợ khi phải đối diện với đống đồ lộn xộn! Trước tiên, bạn hãy phân loại chúng. 
Ngoài quần áo ra, còn có những loại đồ đạc nào khác? Bạn hãy phân thành từng nhóm đồ vật 
rồi chỉ chỗ cất giữ chúng nhé!

PHÂN LOẠI ĐỒ ĐẠC
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Sau khi đã phân loại xong, việc sắp xếp đồ đạc vào nơi cất giữ trở nên dễ dàng hơn. Bạn hãy 
vẽ sơ đồ tư duy sắp xếp các loại đồ nhé!

VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY “SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC”

SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC 

Trong cuốn Mindmap for kids – Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy – Khả năng tưởng tượng đã 
giới thiệu các bộ phận cấu thành và cách vẽ sơ đồ tư duy. Chủ đề trung tâm của sơ đồ tư duy 
này là “Sắp xếp đồ đạc”, nhánh cấp 1 chỉ chỗ cất đồ như  “Tủ quần áo”... Bạn hãy dựa vào hình 
vẽ và hoàn thành các nhánh cấp 1, cấp 2 rồi vẽ thêm các hình ảnh biểu tượng nhé!

Tủ quần áo
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Sau khi hoàn thiện sơ đồ tư duy ở trang 8, bạn hãy tóm tắt lại cách vẽ và các bước vẽ  
sơ đồ tư duy nhé!

CÁCH VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY 

4. Hình ảnh

3. Điền các từ
 kh

oá

2. Phân nhánh sơ đồ   

biểu tượng 1. H
ình ảnh

 tru
ng tâm của

sơ đồ tư duy          trên sơ đồ

Thống nhất, hài hoà

Vị trí

Yêu cầu

Màu ch
ữ

Vị trí

Nhánh cấp 1                        

Nhánh cấp 2                     

M
àu sắc

Nội dung

Trên các đường nhánh   

Mỗi đường một từ

Màu đen
Cùn

g màu với đường nhánh

Tạo điểm nhấn

Ba m
àu trở lên

Số lượng

Hình thức

Đặc điểm

Dưới 5 nhánh

Từ đậm đến nhạt, to đến mảnh

Phương hướng

M
ỗi loại một màu       

Màu sắc

Giữa trang giấy

chủ đề
Liên quan đến

Từ khoá

2 – 7 nhánh

Đường cong

Tiếp nối với hình ảnh trung tâm

Thuận cho việc vẽ các nhánh

Hình ảnh biểu tượng

Phù hợp nội dun
g

Kí hiệu

Minh hoạ cho từ khoá

Vẽ hình ảnh đơn giản

CÁCH VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY

9



Dựa vào cách vẽ sơ đồ tư duy ở trang 9, bạn thử vẽ một sơ đồ tư duy sắp xếp đồ đạc cho gia 
đình mình để giúp mẹ dọn nhà gọn gàng hơn nhé!

GIÚP MẸ DỌN NHÀ
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Cuối tuần, mẹ làm bánh mì thơm phức cho cả nhà. Bạn hãy quan sát hình vẽ rồi đánh số  
thứ tự các bước làm bánh mì vào ô trắng trong từng hình nhé!

CÁC BƯỚC LÀM BÁNH MÌ
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