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MIND MAP



MIND MAP / MAPA MYŚLI

Notatka stanowiąca pogrupowany zapis skojarzeń 

dotyczących analizowanego zagadnienia.

Główne cechy map myśli:

- logika,

- przejrzystość,

- czytelność.

Zalety korzystania z map myśli:

- uruchomienie wyobraźni,

- gra skojarzeń,

- kreatywność,

- łatwiejsze i szybsze zapamiętywanie zagadnień 

poprzez zastosowanie kolorów, grafik i skojarzeń,

- większa efektywność pracy,

- przyjemniejsza nauka lub rozwiązywanie problemu,

- pozytywny wpływ na twórcze myślenie,

- aktywność obu półkul mózgowych.

Twórcy Mind Map:

Tony & Barry Buzan

Do stworzenia mapy myśli potrzebne będą:

- kartka papieru,

- kolorowe pisaki lub zakreślacze,

- czarny pisak lub długopis.
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MIND MAP - co to jest?
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MIND MAP - zastosowanie
Mapy Myśli tak naprawdę znajdują zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie możesz uruchomić swoją wyobraźnię, skojarzenia.

Mapy Myśli znajdują zastosowanie zarówno w nauce języka angielskiego, 

jak i każdego innego języka. 

To także doskonałe narzędzie do planowania przedsięwzięć, 

organizowania eventów, nauki każdego innego przedmiotu, 

znajdowania rozwiązań pojawiających się problemów...

Dla osób, które korzystają z Map Myśli na co dzień, 

ich zastosowanie okazuje się być niezliczone.

Pamiętasz jak wypisywałeś na kartce pomysł na wakacyjny wyjazd, 

prezent na ślub przyjaciół, lub sposoby 

na znalezienie gotówki na świąteczne upominki?

Teraz, dzięki Mapie Myśli, zrobisz to w sposób logiczny, 

spójny, a co najważniejsze - przemyślany.
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UPOMINEK

DO DOMU

DO OGRODU

BASEN KOSIARKA

FOTEL

TELEWIZOR SOKOWIRÓWKA
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MIND MAP - zasady tworzenia
Być może właśnie w tym momencie Cię zaskoczę bo tak naprawdę zasad tworzenia Mind Map

nie ma wiele. To zaledwie kilka istotnych uwag - wskazówek do zastosowania.

Reszta to Twoja wyobraźnia, kreatywność, gra skojarzeń, kolorów i elementów graficznych.

PRZY TWORZENIU MAPY MYŚLI WAŻNE SĄ:

- czytelność,

- przejrzystość,

- kolory,

- elementy graficzne jeśli stanowią one dla Ciebie ułatwienie 

w skojarzeniach i zapamiętywaniu

Przygotuj kartkę papieru. Jeśli zagadnienie, które chcesz opracować w formie mapy

myśli jest obszerne - przygotuj większą kartkę. 

W samym jej środku umieść hasło - klucz informujące o zagadnieniu, które będziesz

analizować. Np. Czas teraźniejszy, Idioms for Christmas, Christmas Menu. Każde

zagadnienie napisz innym kolorem lub zaznacz kolorowym zakreślaczem. Możesz

także stosować elementy graficzne.

Dookoła hasła - klucza wypisz słowa / wyrażenia, które stanowić będą kategorie /

grupy / elementy analizowanego zagadnienia. Np. w przypadku zagadnienia czas

teraźniejszy mogą to być kategorie Present Simple, Present Continious itd., 

w przypadku Christmas Menu mogą to być np. Fish, Dumplings, Cakes itd. Każdą

kategorię połącz z hasłem - kluczem strzałką lub linią wg uznania.

Do każdej grupy / kategorii / zagadnienia podrzędnego wypisz wszystkie

skojarzenia. Pamiętaj, by skojarzenia do jednej grupy były w tym samym kolorze i aby

każde z nich było połączone z kategorią linią lub strzałką w zależności od Twoich

upodobań. Staraj się zachować logiczną całość. Nie bój się skojarzeń, uruchom

swoją kreatywność i wyobraźnie. Niech tworzenie mapy myśli nie będzie

obowiązkiem, a zabawą.
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MIND MAP - przykład
Pamiętasz mój artykuł na temat skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej 

i bezpłatny materiał dotyczący popularnych zagadnień poruszanych na rozmowie o pracę, 

który dla Ciebie opracowałam? 

Przygotowując się do jego stworzenia korzystałam właśnie z mapy myśli, 

którą zamieszczam poniżej jako przykład. 

Jak widzisz, kluczowym hasłem było JOB INTERVIEW. 

Następnie wypisałam 5 głównych bloków tematycznych w ramach rozmowy o pracę. 

Były to kolejno: sukces, rodzina, silne i słabe strony, hobby oraz czas wolny.

Kolejnym krokiem było przypisanie do każdego z bloków przydatnych haseł, 

które następnie umieściłam w materiale dla Ciebie.
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MIND MAP - szablon dla Ciebie
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Teraz czas na Ciebie ;) Poniżej znajdziesz wzór Mind Map, który możesz wykorzystać ucząc się

języka angielskiego albo np. przygotowując listę wigilijnych potraw :D

Pamiętaj, że nie musisz wypełniać wszystkich pól - to jedynie wzór. 

Z kolei jeśli zabraknie Ci jakiegoś pola - śmiało je dorysuj. 

Pamiętaj, że Mind Map to nie gotowy schemat, 

ale wytwór Twojej wyobraźni i efekt Twojej kreatywności ;)


