
Chuyên đề cấp huyện: Ứng dụng CNTT để phát triển phẩm chất và kĩ năng thực hành cho học sinh  trong giờ 

học môn Tin.  

 

Giáo viên: Khả Thị Cháng  Tổ: TOÁN – TIN 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 

TIẾT 17 - BÀI 10. SƠ ĐỒ TƯ DUY (Tiết 1) 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức:  

- Biết sắp xếp một cách lôgic và trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy các ý 

tưởng, khái niệm. 

- Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phẩn 

mềm sơ đổ tư duy trong học tập và trao đồi thông tin. 

- Tạo sơ đổ tư duy đơn giản bằng phần mềm. 

2. Về năng lực:  

2.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết 

hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm, lợi ích của sơ đồ tư 

duy, các bước tạo sơ đồ tư duy trên giấy. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để thực hiện hoạt 

động thực hành tạo sơ đồ tư duy 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng được các kiến 

thức đã học để tạo sơ đồ tư duy trong các môn học khác 

2.2. Năng lực Tin học 

- Phát triển năng lực sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin 

và truyền thông (NLa). 

- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự 

học (NLđ). 

- Năng lực hợp tác trong môi trường số (NLe). 

3. Về phẩm chất:  

- HS có thái độ cởi mở, hợp tác khi làm việc nhóm. 

- Thông qua việc hiểu, giải thích được lợi ích của sơ đổ tư duy và nêu được 

nhu cầu sử dụng phần mềm, HS được rèn luyện tư duy phê phán  

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

- GV: Máy tính cài đặt phần mềm sơ đổ tư duy. Một số hình ảnh tư liệu vể 

sổ lưu niệm, máy chiếu... 

- HS: SGK Tin học 6; Giấy trắng A4 để vẽ sơ đổ tư duy, nghiên cứu bài 

trước.. 

III. Tiến trình dạy học 

1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) 
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a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được nhiệm vụ sau khi học xong chủ 

đề Ứng dụng tin học là tạo được sản phẩm sổ lưu niệm. 

b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời 2 

câu hỏi của hoạt động 1. 

c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về 2 câu hỏi (Câu 1 theo định hướng mở; Câu 

2 là để HS chuẩn bị ý kiến cho thảo luận nhóm ở hoạt động 4). 

d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản hoặc yêu cầu học sinh đọc trong 

sách giáo khoa. Cho các nhóm thảo luận nhanh, trả lời các câu hỏi  

Hoạt động của GV và HS Nội dung 

* Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV: Chiếu video Doraemon đến tương 

lai. Yêu cầu HS trả lời lần lượt 2 câu hỏi 

ở hoạt động 1 

- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ.  

* Thực hiện nhiệm vụ 

- HS: Đọc câu hỏi và suy nghĩ trả lời. 

- GV: Quan sát HS thực hiện nhiệm vụ 

* Báo cáo, thảo luận 

- GV: Yêu cầu HS trả lời lần lượt các 

câu hỏi 

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận 

* Kết luận, nhận định 

- GV: Nhận xét, đánh mức độ hoàn 

thành các câu hỏi của các HS 

- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức 

 

Câu 1: Hãy tưởng tượng khi 50 

tuổi, em tìm thấy cuốn sổ lưu niệm 

đã cũ của lớp mình. Hãy viết ra ba 

điều mà cuốn sổ lưu niệm làm em 

thích thú, một điều làm em hạnh 

phúc và một điều gợi lại cho em kỉ 

niệm buồn. 

→ HS: Trả lời  

Câu 2: Theo em sổ lưu niệm sẽ gồm 

những thông tin gì? 

→ HS: Trả lời  

-  Danh sách lớp và GV. 

- Thông tin về một số hoạt động thể 

thao và văn hoá của lớp. 

- Những cảm nhận về thầy cô và bạn 

bè. 

- Những thành tích của lớp trong các 

cuộc thi. 

- Một số chủ đề mà mọi HS trong lớp 

quan tâm.... 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút) 

Hoạt động 2.1. Sơ đồ tư duy (10 phút) 

a) Mục tiêu: HS giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu 

sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy. 

b) Nội dung: Hai cách trình bày thông tin (Văn bản: Hình 5.1; Sơ đồ tư duy: 

Hình 5.2). 

c) Sản phẩm: Kết quả của các nhóm để trả lời 4 câu hỏi. 
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d) Tổ chức thực hiện: Yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời vào vở  

Hoạt động của GV và HS Nội dung 

* Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV: Chiếu hình 5.1, 5.2. Yêu cầu HS 

hoạt động nhóm bàn trong 5 phút: Đọc 

nội dung hình 5.1, 5.2 và trả lời 4 câu 

hỏi sau: (hoạt động 2) 

+ Câu 1: Cách biểu diễn nào (văn bản, 

sơ đồ tư duy) dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị 

hơn? 

+ Câu 2:  Sử dụng sơ đồ tư duy có lợi 

ích gì? 

+ Câu 3:  Tên của chủ đề chính là gì? 

Tên của các chủ đề nhánh (triển khai từ 

chủ đề chính) là gì? 

+ Câu 4:  Các ý chi tiết của chủ đế nhánh 

"Thành phần" là gì? 

- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ.  

* Thực hiện nhiệm vụ 

- HS: Đọc SGK, trả lời câu hỏi của GV 

qua khảo sát. 

- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực 

hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn). 

* Báo cáo, thảo luận 

- GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết 

quả, chấm chéo (Chiếu bài của 1 nhóm). 

Sau đó yêu cầu một số HS trả lời các câu 

hỏi chốt kiến thức. 

- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV 

Đáp án:  

+ Câu 1: Cách biểu diễn bằng sơ đồ tư 

duy dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị hơn 

+ Câu 2: Nhìn thấy bức tranh tổng thể, 

dễ hiểu, dễ nhớ, thúc đẩy tư duy, tăng 

khả năng sáng tạo, tiết kiệm thời gian. 

 

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, hinh 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. 
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+ Câu 3: Chủ đề chính là: Sơ đồ tư duy; 

Các chủ đề nhánh: Người sáng tạo, 

Thành phần, lợi ích, làm gì 

+ Câu 4: Các chi tiết của chủ đề nhánh 

“Thành phần” là: Từ khóa, hình ảnh, 

đường nối 

* Kết luận, nhận định 

- GV: Nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến 

thức 

Hoạt động 3. Cách tạo sơ đồ tư duy (15 phút) 

a) Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy trên giấy trình bày nội dung của cuốn 

sổ lưu niệm. 

b) Nội dung: Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả thảo luận. 

c) Sản phẩm: Học sinh vẽ được sơ đồ tư duy sổ lưu niệm trên giấy hoặc 

phần mềm. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung 

* Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV: Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm 

hoạt động trong 10 phút để trả lời các câu 

hỏi sau: 

? Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để 

bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của 

lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để 

ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong 

Hình 5.3. 

  

* Thực hiện nhiệm vụ 

- HS: Đọc SGK, thảo luận, tạo sơ đồ tư 

duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận 

- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực 

hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn). 

* Báo cáo, thảo luận 

- GV: Yêu cầu 4 nhóm báo cáo kết quả 

và hỏi một số câu hỏi  

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 triển 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. 
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- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV 

+ Câu 1: 

 
+Câu 2 

 

HS trình bày xong gv chốt và nhận xét.  

? GV: Ưu điểm và nhược điểm của tạo sơ 

đồ tư duy bằng phần mềm và thủ công? 

 HS: Tạo sơ đồ tư duy trên giấy có hạn 

chế như sau: mở rộng sơ đồ tư duy bị hạn 

chế bởi khổ giấy; xóa bỏ nhánh bị bẩn sơ 

đồ; khó chia sẻ;… 

* Kết luận, nhận định 

- GV: Nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức 

4. Hoạt động 4: Luyện tập (13 phút) 

a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại cách tạo sơ đồ tư duy  

    2. Tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” 

c) Sản phẩm:  

1. Sơ đồ tư duy ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm được chỉnh sửa, 

có màu sắc và hình ảnh. 

2. Câu trả lời của HS. 

 d) Tổ chức thực hiện: 

Hoạt động của GV và HS Nội dung 

* Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV: chia sẻ link quzzi cho học sinh 

chuẩn bị trong vòng 1p và chơi trong 

vòng 2p xem ai đạt kết quả nhanh nhất 

+ Chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn” 

- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ.  

* Thực hiện nhiệm vụ 

- HS tham gia trò chơi 

- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV 
 

* Kết luận, nhận định 

* Nội dung các câu hỏi trò chơi 

“Ai nhanh hơn”: 
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- GV: Nhận xét ý thức và kết quả của 

các bạn cũng như tinh thần tham gia trò 

chơi. 

- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến 

thức 

5. Hoạt động 5 (2’) 

* Hướng dẫn về nhà:  

GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xem lại các thành phần của sơ đồ tư duy 

- Sử dụng sơ đồ tư duy trình bày tóm tắt nội dung phần 3. Tạo sơ đồ tư duy bằng 

phần mềm máy tính 

 

 


