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Човешкия отговор на грипа_______

  
 

Време за урока: 45 минути 

Materials and Resources  

  

  

 

Преглед на дейността 
Учениците ще научат как човек реагира на грипния вирус и как хората могат да се защитят срещу него. По-

конкретно, те ще научат за: 

• симптомите на грипа 

• структура и функция на вируса и на човешката клетка 

• стадии на вирусна репликация 

○ свързване и прикрепване 

○ репликация (на генетичен материал) 

○ синтеза на белтъци 

○ окомплектоване и освобождаване 

• въздействието на естествените защитни сили, ваксини, антибиотични лекарства и антивирусни лекарства 

върху вирусната репликация 

• въздействието на почивката и течностите, антивирусни лекарства и антибиотични лекарства върху 

тежестта на грипа 

• въздействието на миенете на ръцете и ваксините върху вероятността от заразяване с грип 

 

 
Учебен обхват: Гимназия  
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Цели 
1. Разработване и използване на модел за илюстрация на йерархичния орган на взаимодействащите 

системи, които осигуряват специфични функции в рамките на многоклетъчни организми. (NGSS стандарт 

HS-LS1-2) 

2. Построяване на обяснение, основано на доказателства, за това, как структурата на ДНК определя 

структурата на протеините, които изпълняват основните функции на живота чрез системи от 

специализирани клетки. (NGSS стандарт HS-LS1-1) 

 

Въведение 

По желание преди това Преживяване, учениците могат да направят Преживяването Тестване за грип.   

  

Преживяването Човешкият отговор на грипа включва четири среди, съответстващи на четири основни теми: 

грипни симптоми, структура и функция на вируса и човешката клетка, вирусна репликация и човешка защита. 

  

Представете Преживяването Човешкия отгоовр на грипа, като попитате учениците дали са имали грип. 

Помолете учениците да опишат симптомите на грипа и какво мислят, че ги причинява.  

Основна информация 
Въз основа на информация от Центъра за контрол на заболяванията, грипните вируси се разпространяват главно 

от малки капчици, направени, когато хора с грип кашлят, кихат или говорят. Тези капчици могат да се приземят в 

устата или носа на хора, които са наблизо. Хората могат да получат грип, като се докоснат до повърхност или 

предмет, който има грипен вирус върху него и след това докоснат собствената си уста, нос или евентуално очите. 

В този опит вашите ученици ще могат да наблюдават предаването на грип директно от близките хора, а също и от 

повърхността на обект, както е посочено от зеления куб. 

zSpace Преживяване  
Информирайте учениците, че могат да избират подчертаните думи, за да получат достъп до техните 

дефиниции. 

Уверете се, че учениците се движат през различните среди достатъчно бързо. Те трябва да прекарват 

около 10 минути във всяка среда. 

  

Среда I: Симптоми на грипа  

  

• "Научете за грипния вирус, как влияе на хората и как хората могат да се защитават от него." 

• "Някой има треска. Болят ги мускулите и тялото. Те се чувстват уморени и ги боли главата. Те мислят, че 

имат грип." 

• "Изберете грипния вирус и неговите симптоми, за да научите повече." 

o Напомнете на учениците, че трябва да изберат всички симптоми и грипния вирус, преди да 

се преместят. 

• Когато учениците изберат всяко едно, те ще получат допълнителна информация  
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o грипен вирус - появяват се изображения от микроскоп 

o Треска и втрисане - "Грипните симптоми могат да включват треска до 102-104 градуса по 

Фаренхайт, която трае 3-4 дни. Треската се появява, защото реакцията на имунната система 

срещу инфекцията включва повишаване на телесната температура, за да се намали 

способността на вируса да се възпроизвежда." 

o Умора и главоболие - "Грипните симптоми могат да включват умора и слабост, които траят от 

2 до 3 седмици. Това се случва, защото имунната система използва голяма част от енергията 

на тялото да се пребори с вируса." 

"Лигавиците, лигавицата около носния проход, могат да се възпалят при заразяване с грип. 

Това води до повишено налягане около очите и лицето, което може да предизвика 

главоболие." 

o Хрема, кашлица, възпалено гърло - "Докато симптомите на грипа могат да включват хрема, 

кашлица и възпалено гърло, това са и общи симптоми на настинка. Тези симптоми се развиват 

след вирус, който заразява горните дихателни пътища." 

o Болки в мускулите и тялото - "Грипните симптоми могат да включват мускулни и телесни 

болки, които могат да бъдат тежки. Това се случва, защото имунната система използва голяма 

част от енергията на тялото да се пребори с вируса."  

o Въпрос 1 се появява в бележника (виж по-долу). 

  

Среда II: Структура & Функция на вируса и човешката клетка 

  

• "Грипният вирус причинява грип на човека. Изберете и преместете структурите на вируса към функциите, 

необходими за вирусна репликация." 

• Ученикът трябва да премести нуклеопротеин (РНК) в репликационен "контейнер" и липидна обвивка с N1 

и H2 към свързващия и прикрепящ "контейнер". 

• Когато всички вирусни части се поставят в контейнерите, се появява "Вирусът не разполага с всички 

структури, необходими за репликация." Човешка клетка "доплува"; вирусът намалява до правилния 

размер спрямо човешката клетка. 

• "Грипният вирус е около една стотна от размера на човешката клетка. Сега изберете и преместете 

структурите на човешка клетка към функциите, необходими на вируса, за да се възпроизведе." 

• Ученикът трябва да придвижи ядрото и ДНК (да ги "превози" заедно) към репликационния "контейнер", 

клетъчната мембрана към свързващия и прикрепящ "контейнер" и рибозомата и грубият ендоплазмен 

ретикулум към протеинсинтезиращия "контейнер". 

• Въпрос 2 се появява в бележника (виж по-долу). 

  

Среда III: Вирусна репликация 

  

• "Гледайте какво се случва, когато вирусът използва човешка клетка, за да направи много копия на себе 

си, които ще заразят други клетки." 

• Анимацията започва да се възпроизвежда. Анимацията показва стъпки на контакт, прикрепяне и влизане, 

репликация, синтез на протеини, окомплектоване и освобождаване. 

• "Когато е изложено на грип, с течение на времето тялото създава антитела, които служат като естествена 

защита. Хората могат да използват медицински лечения за намаляване на вероятността, че те ще хванат 

грип и да се намали тежестта на грипа, ако те се заразят." 
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• "Изберете различни опции и гледайте как те влияят на репликацията на вируса." 

• Ученикът може да приложи естествени защити, ваксина, антибиотични лекарства, антивирусни лекарства 

А и антивирусни лекарства Б (в произволен ред). 

o Учениците трябва да приложат две процедури. 

o Когато ги приложите, анимацията се възпроизвежда и за всяка опция има допълнителна 

информация. 

■ Естествени защитни сили – "Човешкото тяло се бори с инфекцията чрез образуване на 

антитела и бели кръвни клетки. Антителата се прикрепят към вируса и белите кръвни 

клетки след това консумират вируса." 

■ Ваксина - "Ваксините работят чрез подтикване към производство на антитела. Антителата се 

прикрепят към вируса и белите кръвни клетки след това консумират вируса." 

■ Антибиотични лекарства - "Антибиотичните лекарства убиват или потискат растежа на 

бактериите." 

■ Антивирусни лекарства А - "Това антивирусно лекарство не позволява на вируса да създава 

повече генетичен материал." 

■ Антивирусни лекарства B - "Това антивирусно лекарство предотвратява освобождаването на 

възпроизвеждания вирус от клетката домакин." 

• Въпрос 3 се появява в бележника (виж по-долу). 

  

Среда IV: Вероятност и тежест 

  

• "Има стъпки, които човек може да предприеме, за да намали шанса да се зарази от грип. Изберете една 

от опциите. Изложете човека на грипния вирус след прилагане на опцията." 

• Два варианта (миене на ръцете и ваксина) са налични в инвентара, както и самия грипен вирус за 

излагане на контакт. 

• Ученикът ще избере и приложи миене на ръце и ваксини (в произволен ред). 

• След всяка селекция, ученикът трябва да зарази човека, използвайки грипния вирус.  

• Колонките, показващи вероятността, ще бъдат видими. 

• "Запишете наблюденията си в бележника." 

• Въпрос 4 ще се появи в бележника (виж по-долу). 

• "Изберете и тествайте другата опция. Запишете наблюденията си." 

• Въпрос 4 ще се появи отново в бележника (виж по-долу). 

• "След като човек е болен, има стъпки, които може да се предприемат, за да се помогне на тялото да се 

бори с вируса." 

• Въпрос 5 ще се появи в бележника (виж по-долу). 

• "Изберете и тествайте различните опции. Запишете наблюденията си в бележника." 

• Три варианта (почивка и течности, антивирусни лекарства и антибиотични лекарства) са налични в 

инвентара 

• Ученикът ще избере и приложи почивка и течности, антивирусни лекарства и антибиотични лекарства (в 

който и да е ред). 

• Колонките за тежест ще бъдат видими. 

• Въпрос 6 ще се появи в бележника. (вижте по-долу). 
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• Отбележете, че приложението ще се нулира (така че човекът да е заразен) всеки път, когато ученикът 

избере нова опция. 

• "С правилните превантивни и лечебни възможности, човек може да намали вероятността да се разболее 

от грип и да се намали тежестта на грипа, ако все пак го прихване." 

• Човекът е излекуван и ще се пусне анимация с танци. 

• Въпрос 7 ще се появи в бележника (виж по-долу). 

  

Въпроси в бележника 

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Как грипните симптоми показват, че човешкото тяло се защитава срещу грипния вирус? 

Грипните симптоми показват, че човешкото тяло използва енергията си, за да се пребори с вируса. 

2. Вирусът се нуждае човешката клетка да изпълнявя каква функция? Къде в тялото очаквате да се случи 

повторение на грипния вирус? 

Вирусът се нуждае от човешка клетка за синтез на протеини. Репликация на грипния вирус е 

вероятно да се случи в носа или гърлото. 

3. Защо е важно да се спре цикъла на вирусната репликация? 

Важно е да се спре цикълът на вирусна репликация, защото колкото повече вируси присъстват, по-

болен става някой. 

4. Запишете ефекта от ваксините и миенето на ръцете върху вероятността някой да се зарази с грип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Използвайки вашето разбиране за вирусна репликация, обяснете как може да се предприемат стъпки за 

намаляване на тежестта на грипа, след като някой го хване. 

Стъпките, които спират или забавят вирусната репликация ще намалят тежестта на грипа. С тези 

стъпки трябва да се спре излагането, прикрепянето и влизането, репликацията, протеиновия синтез 

или окомплектоването и освобождаването. 

6. Как почивката и течностите, антивирусните лекарства и антибиотичните лекарства влияят върху тежестта 

на грипа? 

 

Опция Тежест 

Почивка и течности По-малко тежки 

Антивирусни лекарства Най-малко тежки 

Антибиотични лекарства Няма промяна в тежестта 

Опция Вероятност 

Ваксини  Най-малко вероятно 

Миене на ръце  Малко по-вероятно, отколкото с ваксина. По-

малко вероятно е, отколкото без никакво 

лечение. 
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7. Как можете да предотвратите разпространението на грипа? 

Можете да предотвратите разпространението на грип, като не излагате другите на него. 

Заключение 
Въпрос за обсъждане: 

1. Какви са важните разлики между ваксините, антибиотичните лекарства и антивирусните лекарства? 

Помислете кога се прилагат и срещу какво са ефективни.  

Ваксините трябва да се вземат преди излагане. Ваксините са ефективни срещу определен щам или 

щамове на вируса. Антибиотичните лекарства се приемат след инфекция от бактерии. 

Антибиотичните лекарства не са ефективни срещу вируси. 

Антивирусните лекарства се приемат възможно най-скоро след заразяване с вирус. Антивирусните 

лекарства обикновено са ефективни срещу определен вирус. 

  

Разширяване на дейността: 

• Медицинска терминология 

o Нека учениците добавят правилните медицински термини за системите на тялото към диаграма 

на човешкото тяло 

• Лечение 

o Нека учениците разработят план за лечение за някой, който има грип, който включва леченията, 

които ще се използват и необходимото време 

  

Свързани zSpace Преживявания и Апликации: 

• Преживяване Тестване за грип 

• Учениците да използват приложението "Човешки анатомия" (Human Anatomy от Visible Body) за 

изследване на системите на тялото, особено дихателната система 

 

Разграничение 
o Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците с добър английски език да помагат при 

четенето и тълкуването на въпросите 

o Дайте хартиени копия на диаграмите на човешки клетки и вируси, които учениците да използват като 

отправна точка 

o Осигурете „брошура“ със списък на термините и дефинициите, които се появяват в тази дейност 

o Позволете на учениците да използват text-to-speech, докато приминават през Преживяването 

o Обогатяване: Учениците могат да открият реални проблеми, свързани с усложнения при грипа 

o Обогатяване: Учениците могат да изследвания грипната пандемия от 1918-1919 

o Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на грипен вирус 

 


