
MAPA MYŚLI
PLAN LEKCJI 4

TREŚCI DYDAKTYCZNE 
EDUKATOR będzie instruktorem językowym i przeprowadzi kursantki przez wiele
różnych tematów. Poinstruuje je, jak przygotować mapę myśli bogatą w
przydatne słownictwo. 

CELE PLANU LEKCJI:

Ćwiczenie ma na celu stworzenie
rodziny wyrazów w oparciu o wybrany
temat i w taki sposób, aby ułatwić
uczniom proces zapamiętywania słów i
poszerzania zakresu słownictwa.
Ćwiczenie rozwija również umiejętność
krytycznego myślenia i rozwiązywania
problemów. Tego typu ćwiczenie jest
również dobrą okazją do ćwiczenia
poszczególnych części mowy.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły myśleć
abstrakcyjnie i rozwijać system
skojarzeń ułatwiających proces
zapamiętywania słów.
Kursantki poznają dużo nowego
słownictwa merytorycznie
związanego z wybranym
tematem.
Kursantki będą mogły
powtórzyć i utrwalić
słownictwo, które jest bardzo
ważne z ich punktu widzenia.
Kursantki opracują własne
wskazówki i triki pamięciowe,
aby skuteczniej przyswajać
język.

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA:  60 minut
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej. Edukator
powinien chodzić wokół grup i słuchać, aby aktywnie je wspierać. 

MATERIAŁY - markery (różne kolory), tablica flipchart, karteczki samoprzylepne;
tablica; folia easy-flip
Do mapy myśli można dodać więcej zasobów wizualnych w postaci małych
karteczek przygotowanych wcześniej przez nauczyciela
.



MAPA MYŚLI (w parach lub małych grupach)
Etap 1
Kursantki tworzą mapę myśli na dużej kartce papieru przyczepionej do ściany
lub mogą użyć folii easy-flip, po której piszą markerem, a następnie ją ścierają.
Etap 2
Pary /grupy zmieniają swoje miejsca, podchodzą do innej mapy myśli i
zapisują dodatkowe słowa, rozwijając w ten sposób daną mapę.
Etap 3
Kursantki ponownie zmieniają swoje miejsca. Kursantki sprawdzają, czy
rozumieją znaczenie słów, a następnie każda z nich opisuje jedną gałąź mapy
myśli, używając wszystkich zapisanych słów. Wszystkie nieznane słowa są
dokładnie wyjaśniane.
Etap 4
Kursantki ponownie zmieniają swoje miejsca. Jedna z nich podaje definicję
dowolnego słowa z mapy, pozostałe osoby w parach/grupach próbują
odgadnąć, o jakie słowo chodzi.

MAPA MYŚLI (indywidualnie)
Etap 1
Każda kursantka tworzy na dużej kartce papieru mapę myśli związaną z
wybranym tematem. Po ukończeniu pracy, wieszają mapy na ścianie.
Etap 2
Kursantki podchodzą do dowolnej mapy myśli i w ciągu minuty starają się
dopisać do niej jak najwięcej dodatkowych słów (warto użyć innego koloru,
aby łatwo było zauważyć, które słowa zostały dodane). W małych grupach
kursantki podchodzą do map na zmianę, aż dotrą do swojej mapy myśli.
Analizują, jakie słowa zostały dodane przez poszczególne osoby z grupy.
Etap 3
Podczas kolejnej lekcji kursantki podchodzą do dowolnej mapy myśli i
wykorzystują ją do przygotowania jednego ćwiczenia leksykalnego. Zapisują
to ćwiczenie (i klucz odpowiedzi) na kartce, którą wieszają obok mapy myśli.
Etap 4
Kursantki analizują pozostałe mapy myśli, wykonują ćwiczenie w swoich
zeszytach i sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi.

Mapa myśli - diagram, w którym informacja jest przedstawiona wizualnie,
zwykle z głównym pomysłem umieszczonym pośrodku i powiązanymi pomysłami
ułożonymi wokół niego. Po wybraniu głównego tematu, kursantki zapisują na
tablicy zwykłej lub flipchart różne słowa, z którymi kojarzy im się ten temat, lub
przyklejają zwykłe karteczki samoprzylepne w sposób rozproszony. Kursantki
samodzielnie poszukują słownictwa, tworzą zadania na jego podstawie.
Starają się znaleźć najbardziej przydatne słowa w danej dziedzinie.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treści autorskie (EDUKATOR - jako instruktor i przewodnik po treściach
związanych ze słownictwem). Uczniowie są również autorami zadań lub ćwiczeń
leksykalnych.

ZAŁĄCZNIKI

Zobacz Handout 4 - Przykładowa mapa myśli

opracowanie map myśli na różne tematy, które dana społeczność chciałaby
poruszyć
opracowanie kilku wskazówek dotyczących słowotwórstwa (jeśli dotyczy) 
kilka wizualizacji/grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych/artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze słownictwo i
powieszonych na tablicy informacyjnej; 
karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi słowami 
rozwój technik pamięciowych
wzrost zdolności do zapamiętywania informacji

REZULTATY


