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Σρέδην καζήκαηνο ζηελ Βηνινγία 
Τάξη: Γ Γπκλαζίνπ 

Δνόηηηα: Τν γελεηηθό πιηθό νξγαλώλεηαη ζε ρξσκνζώκαηα 

 

1) Σκοποί-Σηόσοι 
 
1α) Σθνπόο: Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο ηνπ 
γελεηηθνύ πιηθνύ ζε ρξσκνζώκαηα. 
 
1β) Σηόρνη:  
     Οη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

i) Να αλαγλσξίδνπλ ηελ ζρέζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ 

ii) Να δηαηππώλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα ηνπ ρξσκνζώκαηνο θαη 
ηνπ θαξπόηππνπ 

iii) Να δηαθξίλνπλ ηνπο επθαξπσηηθνύο από ηνπο πξνθαξπσηηθνύο 
νξγαληζκνύο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ (δηπινεηδείο-
απινεηδείο) 

iv) Να αλαθέξνπλ ηελ ζεκαζία ησλ θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ ζηνλ 
άλζξσπν 

 

2) Γηδαθηηθά θαη επνπηηθά κέζα 
i) Έλα θνκκάηη πιαζηηθνύ ζπάγθνπ 25 cm, γηα λα πξνζνκνηάδεη ην βαθηεξηαθό 
DNA. Ζ επηινγή ηνπ πιαζηηθνύ ζπάγγνπ γίλεηαη γηα λα δείμνπκε όηη ην DNA 
έρεη ελδνγελή ηάζε. 
ii) Έλα θνκκάηη πιαζηηθνύ ζπάγθνπ 40 cm, γηα λα πξνζνκνηάδεη ην 
επθαξπσηηθό DNA   
iii) Μηθξνζθόπην 
  

3) Γιδακηική επεξεπγαζία ηηρ ενόηηηαρ-διδακηικέρ και 
μαθηζιακέρ ενέπγειερ. 
 
3.1 Άνοιγμα-Διζαγωγή (5 ιεπηά) 

 

1) Γίλεηαη ανάκληζη ηων γνωζηικών πποαπαιηήζεων ηνπ καζήκαηνο, 
δειαδή ησλ ρεκηθώλ κνξίσλ από ηα νπνία απνηειείηαη ην DNA θαζώο θαη ηεο 
δηάθξηζεο ησλ νξγαληζκώλ ζε κνλνθύηηαξνπο θαη πνιπθύηηαξνπο. 

2) Αναθέπονηαι ζηοςρ μαθηηέρ οι ζηόσοι ηνπ καζήκαηνο, ώζηε λα 
κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ πνην εύθνια ην κάζεκα 

3) Γίλεηαη διέγεπζη ηηρ πποζοσήρ ηων μαθηηών κέζα από δηάθνξα 
παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε κνλνθύηηαξνπο θαη πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο. 
Τέινο εμεγείηαη ζηνπο καζεηέο όηη νη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ηόζν ζηελ 
πνηόηεηα-αιιεινπρία βάζεσλ- όζν θαη ζηελ πνζόηεηα ηνπ DNA. 

4) Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα ραξαθηεξηζηηθώλ 
πνπ δηαθνξνπνηνύληαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν (π.ρ. ρξώκα καηηώλ ή 
ζρήκα καιιηώλ). 
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3.2 Γιδακηική επεξεπγαζία ηηρ ενόηηηαρ (25 ιεπηά) 
 

1) Αξρηθά ηνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο ε δνκή ηνπ DNA ζηνλ ρώξν-δίθισλε έιηθα-. 
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιύηεξα θαηαλνεηή δηπιώλνπκε ην κηθξό θνκκάηη 
ζπάγθνπ ζηελ κέζε, θαη ην ζηξέθνπκε ειαθξά γύξσ από ηνλ άμνλα ηνπ. Ζ 
δνκή απηήλ κνηάδεη κε ην DNA. 

2) Σηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ν νξηζκόο ηνπ ρξσκνζώκαηνο θαη ηνπ θαξπόηππνπ. 
Ζ ζπζπείξσζε ηνπ DNA ζηα ρξσκνζώκαηα γίλεηαη αθνύ δηπιώζνπκε ζηελ 
κέζε ην κεγάιν θνκκάηη ζπάγθνπ θαη ην ζηξέςνπκε κε δύλακε γύξσ από ηνλ 
άμνλα ηνπ. 

3) Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ζην ηεηξάδην ηνπο έλα θνκκάηη 
DNA, θαη ηελ ζπζπείξσζε απηνύ ώζηε λα απνθηήζεη ηελ δνκή ηνπ 
ρξσκνζώκαηνο 

4) Δμεγείηαη ζηνπο καζεηέο πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη απινεηδείο (1n) θαη 
πνηνη δηπινεηδείο (2n). Τνλίδεηαη όηη νη δηπινεηδήο νξγαληζκνί έρνπλ αλά δύν 
ρξσκνζώκαηα όκνηα. Απηό έρεη ζρέζε κε ην γεγνλόο όηη θάζε άλζξσπνο έρεη 
θιεξνλνκήζεη ην έλα ρξσκόζσκα από ηνλ παηέξα θαη ην άιιν από ηελ 
κεηέξα –θπιεηηθή αλαπαξαγσγή-. Δδώ ηνλίδεηαη θαη ε παξνπζία ησλ 
θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ ζηνλ άλζξσπν. Μεηά αληηπαξαβάιιεηαη ε 
κνλνγνλία πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο (1n), πνπ 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε κίησζε. 

5) Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ όια ηα ρξσκνζώκαηα πνπ έρνπλ 
ζε έλα θύηηαξν ηνπο. Τόηε είλαη πνπ ν καζεηήο θαηαλνεί ηελ ζεκαζία ησλ 
θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ. Τα αγόξηα έρνπλ ΦΥ θαη ηα θνξίηζηα ΦΦ. 

6) Γείρλνπκε ζηα παηδηά έλα παξαζθεύαζκα ζην κηθξνζθόπην κε ηελ κίησζε 
θπηηθώλ θπηηάξσλ -αθξόξηδα θξεκκπδηνύ-, νπνύ ζε θάπνηα από απηά 
δηαθξίλνληαη ηα ρξσκνζώκαηα, ελώ ζε άιια κόλν ν ππξήλαο-εμεγνύκε ζηα 
παηδηά όηη κε ην θσηνληθό κηθξνζθόπην δελ γίλεηαη λα δνύκε ην λήκα ηνπ DNA- 

7) Γίλνπκε ζαλ εθαξκνγή ζηα παηδηά λα ζπγθξίλνπλ ηνλ θαξπόηππν αιόγνπ, 
ρηκπαηδή θαη αλζξώπνπ πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό βηβιίν. Σηελ ζπλέρεηα λα 
εληνπίζνπλ ηπρόλ δηαθνξέο πνπ έρνπλ. Σην ζεκείν απηό ν δηδάζθνληαο 
κπνξεί λα θάλεη κία αλαθνξά ζηελ εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ. 

 
3.3. Κλείζιμο (5 ιεπηά) 
 

1) Γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε θαη επηζήκαλζε ησλ θπξηόηεξσλ ζεκείσλ ηνπ 
καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ είρακε ζέζεη. 

2) Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύλ ζην ζπίηη ηνπο ηελ 
άζθεζε-δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο 
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 3.4 Τεζη αξιολόγηζηρ ηος μαθηζιακού αποηελέζμαηορ (6 λεπηά) 
  

1) Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά πνπ δείρλνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ζηνλ 
άλζξσπν 

2) Να γξάςεηε ζσζηό-ιάζνο ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 i) Τα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ κόλν ζηα επθαξπσηηθά θύηηαξα 

ii) Τν ρξσκόζσκα απνηειείηαη από πξσηεΐλεο θαη DNA 

iii) Ο άλζξσπνο θαη ην άινγν είλαη δηπινεηδείο νξγαληζκνί 

iv) Tα βαθηήξηα δεν είλαη απινεηδήο νξγαληζκνί 

v) Έλα αλζξώπηλν θύηηαξν ηνπ δέξκαηνο έρεη 46 ρξσκνζώκαηα 

vi) Έλα αλζξώπηλν θύηηαξν ηνπ ήπαηνο έρεη 23 ρξσκνζώκαηα 

vii)  Έλα αγόξη έρεη θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ηα ΦΥ, ελώ έλα άιιν ηα ΦΦ 

viii) Γύν θνξίηζηα έρνπλ ην θάζε έλα ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ΦΦ, ελώ έλα 
άιιν ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ΦΥ 

viiii) Tα ζπεξκαηνδσάξηα ηνπ αλζξώπνπ έρνπλ 50 ρξσκνζώκαηα 

Φ) Τα σάξηα ηνπ αλζξώπνπ έρνπλ 51 ρξσκνζώκαηα 
 
 
 
 
Φύλλο επγαζίαρ μαθηηών ζηην ενόηηηα: Το γενεηικό ςλικό οπγανώνεηαι 
ζε σπωμοζώμαηα 
 

1. Τη είλαη ηα ρξσκνζώκαηα θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
νξγαληζκώλ; 

2. Σην παξαζθεύαζκα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ πνπ είδαηε γηαηί ζε όια ηα 
θύηηαξα δεν είλαη δηαθξηηά ηα ρξσκνζώκαηα; 

3.  Πνηνη νξγαληζκνί ιέγνληαη απινεηδείο θαη πνηνη δηπινεηδείο; 

4. Mε δεδνκέλν -ζύκθσλα κε ην ζρνιηθό ζαο βηβιίν- όηη ν άλζξσπνο έρεη 46 
ρξσκνζώκαηα, ν ρηκπαηδήο 48 ρξσκνζώκαηα, ην άινγν 64 ρξσκνζώκαηα, 
ζα κπνξνύζε ν γνξίιαο λα έρεη 68 ρξσκνζώκαηα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζε ζαο; 

5. Βιέπνληαο  ηνλ θαξπόηππν ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ζηελ ζειίδα 97 ηνπ 
ζρνιηθνύ βηβιίνπ, λα ζπγθξίλεηε ηελ πνζόηεηα DNA ζε έλα ζσκαηηθό θύηηαξν 
ηνπ άλδξα θαη ζε έλα ζσκαηηθό θύηηαξν ηεο γπλαίθαο. Σε πνην από ηα δύν 
θύια ππάξρεη ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα κεγαιύηεξε πνζόηεηα DNA; 
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