
ΤΙΤΛΟΣ  
«Τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό ή απόλυτα κακό» 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 
¨Ενα μικρό σενάριο για τις μεταλλάξεις στη Βιολογία της 

Β΄Λυκείου  
Γενετική σταθερότητα VS Γενετική ποικιλομορφία 

 

ΙΔΕΑ: Η συμμετοχή μου στο ELLS LearningLAB  
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ομαδοσυνεργατικά στο εργαστήριο πληροφορικής          
του σχολείου  κάθε ομάδα σε έναν υπολογιστή. 
 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:    2 διδακτικές ώρες 

 
3. ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να: 
1. διακρίνουν  τα είδη των μεταλλάξεων 
2. αιτιολογούν το γεγονός ότι οι μεταλλάξεις μπορεί να έχουν θετικές,                     
αρνητικές ή χωρίς συνέπειες για τους οργανισμούς. 
3. συσχετίζουν τις μεταλλάξεις με τις κληρονομικές ασθένειες, την                 
καρκινογένεση, και την ποικιλομορφία των οργανισμών. 
5. αναγνωρίζουν το ρόλο των μεταλλάξεων στην εξέλιξη  
6. ασκηθούν  στην παρατήρηση, καταγραφή  και ερμηνεία δεδομένων 
7. εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην επίλυση απλών προβλημάτων  
8. συνεργάζονται με τους συμμαθητές σας μέσα από τη συμμετοχή τους σε                       
ομαδικές δραστηριότητες. 
9. ανακαλύψουν τη σύγχρονη βιολογία μέσα από το παιχνίδι και τον                     
αυτοσχεδιασμό. 
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1. ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ       2. Η/ΝΙΑ   30-5-2015 
1…………………..             3…………………….. 

2………………….              4……………………… 

 

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητα 1. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι 
1.1. Ποιος είναι ο άνθρωπος στην παρακάτω εικόνα; 

 

1.2. Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε μερικές παράξενες                   
εικόνες 
http://www.diaforetiko.gr/zwa-almpino-se-25-ekplhktikes-ke-spanie
s-fotografies/ 

Συζητείστε με την ομάδα σας 

 

Δραστηριότητα 2. (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)- Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω 

Στην σχήμα έχετε ένα αρχικό δίκλωνο μόριο DNA, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΑΣ               
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ και την αλληλουχία τεσσάρων ζευγών νουκλεοτιδίων σε μια                 
περιοχή του.   

http://www.diaforetiko.gr/zwa-almpino-se-25-ekplhktikes-ke-spanies-fotografies/
http://www.diaforetiko.gr/zwa-almpino-se-25-ekplhktikes-ke-spanies-fotografies/


 

1. Πως ορίζεται µε µια λέξη το τµήµα αυτό; 
2. Παρατηρείστε τις πέντε παραλλαγές       

του και ανακαλύψτε τι συνέβη σε κάθε             
µια από αυτές. 

3. Μπορείτε να προβλέψετε τι θα συµβεί           
στο κύτταρο που φέρει κάποια απόαυτές             
τις παραλλαγές; 

4. Μπορείτε να προβλέψετε τι µπορείνα           
προκαλέσει κάποια από αυτές τις         
παραλλαγές στον οργανισµό; 
Συζητείστε σύντοµα µε την οµάδα σας. 

 
Δραστηριότητα 3. (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ) Ενεργώ, Πειραματίζομαι 
3.1. Κάνοντας ctrl και κλικ πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο θα          
μάθετε για τα είδη των μεταλλάξεων και τις συνέπειες τους.  

● http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/333?locale=el 
 

3.2. Κάνοντας ctrl και κλικ πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο θα           
μάθετε για το γονίδιο ΝΙ1 και τον τρόπο με τον οποίο οι μεταλλάξεις             
του επηρεάζουν την πρωτεΐνη που κωδικοποιεί και ονομάζεται το         
κύτταρο, την νευροφιμπρομίνη.  

● http://learn.genetics.utah.edu/content/variation/neurofibromin/ 
 

3. 3. H νευρινωμάτωση τύπου 1 (νόσος του Von Recklinghausen) 
περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1882 και αντιπροσωπεύει το 95% 
των περιπτώσεων νευρινωμάτωσης, με επίπτωση 1:3500 γεννήσεις.  
Tο 1990 εντοπίστηκε το υπεύθυνο γονίδιο στο χρωμόσωμα 17. 
 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/333?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/333?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/333?locale=el
http://learn.genetics.utah.edu/content/variation/neurofibromin/
http://learn.genetics.utah.edu/content/variation/neurofibromin/
http://learn.genetics.utah.edu/content/variation/neurofibromin/


Κάνοντας ctrl και κλικ πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο θα μάθετε 
τι συμβαίνει σε επίπεδο οργανισμού.  
http://nf1.bioacademy.gr/index.php/nfmainmenu30/mainmenu32/mainme
nu33 

Δραστηριότητα 4. (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ)- Συμπεραίνω, Καταγράφω 

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Οι αλλαγές στο γενετικό υλικό ονομάζονται ………………………………… 

  

2. Οι μεταλλάξεις ανάλογα με την έκταση της αλλαγής χωρίζονται σε 

α.  …………………………………  μεταλλάξεις 

και τα είδη τους είναι η …………………………………., η 
………………………………., η …………………………… βάσης ή βάσεων. 

β. …………………………………………………   ανωμαλίες 

και αν αλλάξει ο αριθμός των ……………………………………………, 
ονομάζονται  ……………………………….  ……………………………… 
……………………………… 

ενώ αν αλλάξει η μορφολογία των…………………………..  ονομάζονται 
……………………   ……………………   ………….. και η αλλαγή αυτή μπορεί να 
συμβεί είτε  με …………………………………. είτε με ………………………………., 
είτε με…………………………… είτε με  …………………………..  τμήματος ενός 
χρωμοσώματος. 

 

3. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο  γενετικό υλικό κατά την 
παραγωγή των γαμετών  …………………………… στους απογόνους σε 
αντίθεση με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο  γενετικό υλικό των 
…………………………   κύτταρων, που ……. κληρονομούνται στους 
απογόνους. 

  

4. Οι μεταλλάξεις που θα συμβούν σε ένα ……………..  θα επηρεάσουν 
την παραγόμενη ………………  άρα και τον οργανισμό μόνο αν 
αλλάξουν την …………………………….. της ή την ποσότητά της. 

 

Δραστηριότητα 5. -Εφαρμόζω, Εξηγώ, Γενικεύω 
5.1. Να συγκρίνετε την αλληλουχία των αμινοξέων της β-         
πολυπεπτιδικής αλυσίδας και των κωδικόνιων του φυσιολογικού και        
του  μεταλλαγμένου γονίδιου και να βρείτε το είδος της μετάλλαξης.  

http://nf1.bioacademy.gr/index.php/nf-mainmenu-30/mainmenu-32/mainmenu-33
http://nf1.bioacademy.gr/index.php/nf-mainmenu-30/mainmenu-32/mainmenu-33


 

5.2.Κάνοντας ctrl και κλικ πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο        
διαβάστε για την κληρονομική ασθένεια “δρεπανοκυτταρική      
αναιμία” 

http://www.thalassaemia.org.cy/wpcontent/uploads/pdf/educationalpro
grammes/Publications/SCDThalassaemia%20Booklet%20%282007%29/
SCD%20Booklet%20GREEK.pdf. 
Να γράψετε έως ένα κείμενο 200 λέξεων για την ασθένεια για να το             
δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Η εργασία θα πρέπει να αναρτηθεί στο GOOGLE DRIVE έως          
8/5/2015.  

5.3. Υπάρχει και κάτι θετικό!!!!!!!!! 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231137209 
 
5.4.Ας σκεφθούμε λοιπόν είναι όλες οι μεταλλάξεις επιβλαβείς; 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thalassaemia.org.cy/wp-content/uploads/pdf/educational-programmes/Publications/SCD-Thalassaemia%20Booklet%20%282007%29/SCD%20Booklet%20GREEK.pdf
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http://www.thalassaemia.org.cy/wp-content/uploads/pdf/educational-programmes/Publications/SCD-Thalassaemia%20Booklet%20%282007%29/SCD%20Booklet%20GREEK.pdf
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231137209


 

 

 

 

 

 

 

Β. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  
 

Δραστηριότητα 1. Μπορείτε να υποθέσετε τι εμφανίζεται στην        
παρακάτω εικόνα;  

 



 

 

Πηγαίνετε στον παρακάτω σύνδεσμο και ανακαλύψτε τι κρύβεται        
στην εικόνα. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_of_life_with
_genome_size.svg#mediaviewer/File:Tree_of_life_with_ge
nome_size.svg 

 

Δραστηριότητα 2. Το Δένδρο  

 

Γενικός σκοπός 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ως στόχο να σας εισάγει στην          
φυλογενετική ανάλυση δηλαδή στην μελέτη των εξελικτικών       

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_of_life_with_genome_size.svg#mediaviewer/File:Tree_of_life_with_genome_size.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_of_life_with_genome_size.svg#mediaviewer/File:Tree_of_life_with_genome_size.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_of_life_with_genome_size.svg#mediaviewer/File:Tree_of_life_with_genome_size.svg


σχέσεων μεταξύ ταξινομικών ομάδων (π.χ. οργανισμοί, είδη,       
πληθυσμοί) ή μεταξύ ταξινομικών μονάδων (π.χ. γονίδια,       
πρωτεΐνες). 

Είναι μια δημιουργία του ELLS LearningLab του EMBL. 

  

Σκοπός του παιχνιδιού 

Σε αυτό το παιχνίδι κάθε κάρτα αναπαριστά μια ¨φανταστική¨         
βιολογική μονάδα. Πρέπει να ταξινομηθούν όλες τις κάρτες ανάλογα         
με τη ¨συγγένειά¨ τους και να κατασκευασθεί ένα δένδρο με ρίζα,           
χρησιμοποιώντας όλες τις κάρτες των ¨απογόνων¨ ως κλαριά και         
τοποθετώντας την κάρτα του ¨κοινού προγόνου¨ ως ρίζα. 

  

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να         
κατασκευασθεί το δέντρο. Ο σκοπός του παιχνιδιού εκπληρώνεται        
εφ΄όσον οι αποφάσεις για την τοποθέτηση των διαφορετικών        
«απογόνων» δικαιολογούνται μέσω των αποφάσεων που παρέχουν       
οι παίκτες για τη δομή του δέντρου. 

  

Παίζοντας 

Η κάρτα του ¨κοινού προγόνου¨ τοποθετείται πρώτη και κάθε         
ομάδα τοποθετεί τις κάρτες των ¨απογόνων¨ ανάλογα με τη δομή          
που θα αποφασίσει. 

  

Οι παίκτες φτιάχνουν ένα δενδρόγραμμα «το δένδρο» συνδέοντας        
τις διαφορετικές κάρτες  και  σχηματίζοντας τα κλαριά του δένδρου. 

  

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή από κάθε ομάδα, οι παίκτες         
παρουσιάζουν το δένδρο και εξηγούν τις επιλογές τους. 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Όταν αποφασίζετε για τις «ιεραρχήσεις» και «ομαδοποιήσεις» των        
βιολογικών μονάδων, θυμηθείτε ότι η εξέλιξη σε γενετικό επίπεδο         
πραγματοποιείται μέσω μικρών αλλαγών όπως είναι οι       
αντικαταστάσεις, προσθήκες, ελλείψεις ή αναστροφές νουκλεοτιδίων      
ή νουκλεοτιδικών αλληλουχιών. 

 Δραστηριότητα 3.  

1. Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να ανακαλύψετε τις       
φυλογενετικές σχέσεις των οργανισμών  

 http://tolweb.org/tree/phylogeny.html 

 

http://tolweb.org/tree/phylogeny.html


2. Που οφείλεται η ποκιλομορφία στο σχήμα του ράμφους των          
σπίνων; 

  

Τι θα συμβεί στους πληθυσμούς των σπίνων αν το φυσικό          
περιβάλλον τους αλλάξει και εξαφανισθούν όλα τα έντομα στο νησί          
που ζουν;  


