
Γενετική ποικιλότητα 

Στόχοι  

 Να γνωρίςουν –κατανοιςουν τον όρο γενετικι βιοποικιλότθτα.  
 Να αναγνωρίςουν και να κατανοιςουν τθν ποικιλότθτα- διαφορετικότθτα των ειδϊν. 
 Να αναγνωρίςουν τθ μοναδικότθτα του κάκε ατόμου εντόσ του ίδιου είδουσ. 
 Να αναγνωρίςουν τθν αξία τθσ διαφορετικότθτασ και να αναπτφξουν τον ςεβαςμό προσ  κάκε 

είδοσ και κάκε άτομο . 
 Να διερευνιςουν τα αίτια που προκαλοφν τθν ποικιλότθτα.  

Υλικά : ςθμειωματάριο, μολφβι, φωτογραφικι μθχανι, μεγεκυντικόσ φακόσ, φωτογραφίεσ φυτϊν και 
ηϊων, μαγνθτόφωνο, Η/Υ. 
Χρονοδιάγραμμα: 3 διδακτικζσ ϊρεσ ςε 2 διαφορετικζσ ςυναντιςεισ 
Διαδικαςία:  Στην 1η ςυνάντηςη: 
 Ζχει ηθτθκεί από τθν  προθγοφμενθ ςυνάντθςθ οι μακθτζσ ανά ομάδεσ να ςυγκεντρϊςουν 

φωτογραφίεσ από διαφορετικζσ ράτςεσ α) γατιϊν β) ςκφλων γ) πεταλοφδων δ) ςπόρουσ 
φαςολιϊν ε) φυλϊν ανκρϊπων 

 Οι ομάδεσ δείχνουν το υλικό που ζφεραν (ο δάςκαλοσ για κάκε ενδεχόμενο ζχει φζρει και δικό 
του υλικό) 

 Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει ζνα πίνακα όπου καταγράφει τισ διαφορζσ και τισ 
ομοιότθτεσ μεταξφ των ατόμων του ίδιου είδουσ αλλά διαφορετικισ ράτςασ. 

 Ανακοινϊνει κάκε ομάδα τα αποτελζςματά τθσ. 
 Τίκεται το ερϊτθμα τι είναι αυτό που τα κατατάςςει ςτο ίδιο είδοσ (εςτιάηουν ςτισ ομοιότθτεσ 

και ςτθ δυνατότθτα γενετικισ διαςταφρωςθσ) 
 Καλείται κάκε ομάδα να καταγράψει τισ ςκζψεισ τθσ για το τι είναι αυτό που προκαλεί τισ 

αλλαγζσ αυτζσ μεταξφ των διαφορετικϊν ειδϊν π.χ. γάτασ, ςκφλου κλπ και να τισ ανακοινϊςει. 
 Γίνεται αναφορά ςτθν προςαρμογή ςτο περιβάλλον, την μετάλλαξη, την εξζλιξη των ειδών, την 

διαςταφρωςη των ειδών, τον Δαρβίνο και την θεωρία τησ εξζλιξησ. 
 Οι μακθτζσ κλείνουν τα μάτια τουσ. Ο δάςκαλοσ λζει πωσ όποιον μακθτι ακουμπά κα λζει 

δυνατά μια προςυμφωνθμζνθ φράςθ π.χ. «είμαι μακθτισ τθσ Εϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου Αδριανισ.»  
(παράλλθλα μαγνθτοφωνοφμε τισ φωνζσ για να επαναλθφκεί θ διαδικαςία).Οι υπόλοιποι μακθτζσ 
καλοφνται να αναγνωρίςουν τον μακθτι από τθ φωνι του. Συηθτοφν για τθ διαφορετικότθτα των ατόμων 
μεταξφ του ίδιου είδουσ π.χ. φωνι, φψοσ, βάροσ, χρϊμα κλπ. 

 Στη δεφτερη ςυνάντηςη: παίρνουν τα ςφνεργά τουσ και επιςκζπτονται τθ ςτάνθ του 
χωριοφ ι το ηωολογικό πάρκο( θ δραςτθριότθτα κα μποροφςε να αντικαταςτακεί με χρυςόψαρα, 
καναρίνια, χάμςτερ, κουνζλια ι με επίςκεψθ ςε κάποιο pet shop). Οι μακθτζσ εκεί παρατθροφν 
προςεκτικά και εντοπίηουν τισ διαφορζσ μεταξφ των ατόμων του ίδιου είδουσ, τισ καταγράφουν, 
φωτογραφίηουν, μαγνθτοφωνοφν. 
 Κάνουν τθν ίδια διαδικαςία ςτον κιπο τθσ αυλισ με τα όμοια φυτά π.χ. ςτα ηουμποφλια 

καταγράφουν το διαφορετικό αρικμό φφλλων, ανκζων, κλπ. 
 Επιςτρζφουμε ςτθν τάξθ ςυηθτάμε για το πϊσ εμφανίηονται αυτζσ οι αλλαγζσ και για τθν 

κλθρονομικότθτα, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ςυγκρίνουν τουσ εαυτοφσ τουσ με τα 
αδζλφια τουσ και τουσ γονείσ τουσ ωσ προσ τα εξωτερικά κλθρονομικά χαρακτθριςτικά τουσ. 
 Οι μακθτζσ πειραματίηονται ςτον Η/Υ με τθν κλθρονομικότθτα 
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και αφορά ςτον τρόπο μετάδοςθσ των κλθρονομικϊν χαρακτθριςτικϊν και 
τθσ ανάμειξθσ του γενετικοφ υλικοφ. 

 Ανατίκεται ςτισ ομάδεσ να καταγράψουν τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ πιςτεφουν ότι θ φφςθ προκαλεί αυτζσ τισ γενετικζσ αλλαγζσ αλλά 
και για τθ ςθμαςία και τθν αξία του κάκε διαφορετικοφ ατόμου για τθν 
ιςορροπία ςτθν φφςθ. 
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