
Хәйерле көн! 

Хөрмәтле коллегалар, 

Мастер кластың башында һауала ике ҡуллап һүҙҙәр яҙайыҡ: 

 “Уң ярымшарҙы үҫтерәбеҙ” 

Дәрестең темаһы өсөн урынды буш ҡалдырайыҡ, беҙ уны мастер класты 

тамамлаған ваҡытта әйтербеҙ. 

 Һеҙҙең иғтибарығыҙға  “Минең педагогик философиям” темаһына яҙылған 

эссемдың интеллект-картаһын тәҡдим итәм. Кем был картала төйнәлгән төп 

фекерҙе асыҡларға теләй?  Ҡыйыуыраҡ булығыҙ, рәхим итегеҙ. 

 Эште башлар алдынан иҫегеҙгә төшөрөп китәм: 

Эште ҡулдан яҙып ҡына түгел, ә  ConceptDraw MINDMAP Professional 

v  4.5. компьютер программалары ярҙамында төҙөргә мөмкин.  

 Бөгөнгө Оҫталыҡ дәресенең маҡсаты: интеллект карта төҙөргә өйрәнеү. 

  Маҡсатҡа ирешер өсөн түбәндәге бурыстарҙы билдәләйбеҙ: 

1. Интеллект-карталар төҙөү этаптары менән таныштырыу. 

2. Интеллект карталарҙы төҙөргә өйрәтеү,   

3. Интеллект карталарҙы уҡыу эшмәкәрлегендә һәм тормошта 

ҡулланырға өйрәтеү. 

Шулай итеп: 

Интеллект- карта – фекерләү процесының,  йәғни уйлау, иҫтә ҡалдырыу, 

ижади мәсьәләләрҙе сисеү һәләтен   күрһәтеүҙең график ысулы. 

Интеллект-карталарҙы төҙөүҙең төп принциптары: 

 “Ҡабул  ит”- иң беренсе интеллект-картаны төҙөүҙең  яҡшы яҡтарын, 

ҡағиҙәләрҙе һәм инструкцияларҙы өйрән. 

 “Ҡуллан”- был технологияны тормошоңда ҡуллана башла, 100-гә яҡын 

карта төҙө. 

 “Яраҡлаштыр”-  был технологияны үҙең аша үткәр, оҫталығыңды  

арттыр. 

 

Интеллект – картаны төҙөү буйынса методик рекомендациялар: 



1 этап. 

1.Өйрәнеү объктын (интеллект- картаның төп образын)  билдәләү. 

2.Ассоциацияларҙың урғылыуы ( картаның төп объктына ҡарағанда башҡа 

килгән төрлө һүҙҙәрҙе, образдарҙы, символдарҙы  яҙыу). 

2 этап. 

1.Ҡағыҙ битенең уртаһында төп идеяны символлаштырған үҙәк образ  

( өйрәнеү объекты) һүрәтләнә. 

2.Өйрәнеү объекты менән бәйле төп темалар һәм идеялар беренсе һәм икенсе 

кимәлдәге тармаҡтар рәүешендә үҙәк образдан таралалар. 

3.Һәр бер йүнәлештә  бер генә мөһим  һүҙ яҙыла. 

4.Мөмкинселек булған ерҙә төп  һүҙ менән ассоциацияланған һүрәт, символ 

һәм башҡа графика өҫтәлә. 

5.Төрлө тармаҡтарҙағы төрлө төшөнсәләрҙе бәйләгән уҡтар төшөрөлә. 

6.Мөмкин ҡәҙәре төрлө төҫтәр ҡулланыла. 

3 этап. 

1.Ирекле  ассоциацияларҙың ҡабатлап урғылыуы. 

2.Интеллект – картаны ҡабаттан ҡарау. 

3.Интеллект- картала булған мәғлүмәтте иҫтә ҡалдырыу һәләтен тикшереү. 

Бөгөн беҙ   интеллект- карталарҙы төҙөү өсөн махсус ҡушымта  менән 

эшләйбеҙ. Был  программаны  интернеттан бушлай алып ҡулланырға 

мөмкин. 

Картаның тышҡы йөҙөн төҙөй торған элементтар еңел генә көйләнә: фондың 

төҫөн,  шрифттың параметрҙарын еңел генә үҙгәртеп,  текстар һәм  файлдар , 

таблицалар, маркерҙар, һылтанмалар өҫтәп була.  

Иң ябай интеллект-карта төҙөү алгоритмы. 

Программаны асҡандан һуң уртала терәк һүҙҙең һөлдәһе килеп сыға. Ул “Төп 

бүлек” тип атала. “Төп бүлек” атамаһына ике тапҡыр сысҡан менән баҫҡас,  

“Ниндәй өн был?”  тигән атама менән алмаштырабыҙ. “Төп бүлектән” тағы 



ярҙамсы тармаҡтар сығарыу өсөн “Өҫтәргә”  “Ярҙамсы тармаҡ” 

ҡушымтаһын һайларға кәрәк. 

Килеп сыҡҡан тексты һәм схемаларҙы үҙгәртер өсөн “Үҙенсәлектәр”гә 

керергә.  

Тексты көйләү 

Шрифтты,уның ҙурлығын һәм төҫөн үҙгәртеү өсөн “Үҙенсәлектәр” 

ҡушымтаһына һайлайбыҙ һәм тексты көйләү ҡушымтаһына керәбеҙ.  Бөтә 

инструментарий Word программаһындағы кеүек ҡулланыла. 

Топиктың формаһын үҙгәртеү өсөн “Shape” көйләү пунктын ҡулланабыҙ. 

Топиктың төҫөн үҙгәртеү мөмкинселеге бар.  Бәләкәй генә тәҙрәгә баҫып, 

үҙең теләгән төҫтө үҙгәртеп була. 

Картиналарҙы өҫтәү 

Картинаны кәрәкле топикка ҡуйыу өсөн тәүҙә  уны сысҡан менән айырып 

күрһәтәбеҙ, аҙаҡ ҡоралдар панелендә булған кнопкаға баҫабыҙ. Шунан һуң 

беҙгә кәрәкле булған картинаны һайлау өсөн файл  һайлауҙың стандарт 

тәҙрәһе асыла. 

Хәрмәтле коллегалар, эш барышында индивидуаль, төркөмдәр һәм 

коллектив эштәр буласаҡ. Төркөмдә һәм коллектив эсендә эшләү ҡағиҙәләре 

һеҙҙең алдығыҙҙа үҙ аллы ҡарап үтерһегеҙ. 

Мастер-класта ҡатнашыусы өсөн ҡағиҙәләр: 

1. Эштән ҡәнәғәтлек ал! 

2. Үҙеңде иркен тот! 

3. Башҡаларға ҡарата иғтибарлы һәм ихтирамлы бул! 

4. Башҡаларҙы тәнҡитләмә! 

5. Үҙеңдең тойғоларың, кәйефең тураһында ғына һөйлә һәм бөтәһе 

лә килеп сығасаҡ!!! 

 

- Был эш төрө һеҙгә оҡшанымы? Эшегеҙҙә ҡулланыр инегеҙме? Был 

күнегеү аша уҡыусыларҙа ниндәй сифаттар үҫтерәбеҙ? 

 


