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Митоза  

  

 

  

Преглед на дейността 
Как тялото ви се лекува от порязване? Как растат ноктите ви? Лекуването и растежа са възможни поради 

митозата, процесът на клетъчна репродукция от соматичните клетки. В тази дейност учениците ще изследват 

всяка фаза на митозата и ще научат как клетката преминава от една фаза към друга.  

Основни въпроси  
1. Какво е клетъчният цикъл?  

2. Каква е целта на митозата?  

3. Каква е разликата между диплоидна и хаплоидна клетка?  

Цели  

• Обяснете целта на митозата за живите организми  

• Анализирайте стъпките на митозата  

• Сравнете бинарното делене с митозата 

 

Въведение 
Преди да започнете тази дейност, учениците ще се нуждаят от работни познания за структурата на растителните 

и животинските клетки. Във VIVED Science са налице две дейности, които ще помогнат за изграждането на тези 

знания: Растителни клетъчни структури и Животински клетъчни структури. 

Учебен обхват: Средно училище 

Време за урока: 40 минути 
  

Ключови термини  
 

  

Анафаза  

Хромозоми  

Цитокинеза 

Бразда на 

разцепване 
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Хаплоидна клетка  

Интерфаза  

Метафаза  
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zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Митозата е процес на клетъчно делене, който прави клетките на тялото. Както родителската клетка, 

дъщерните клетки ще имат по две копия на всяка хромозома. Клетките, които имат по две копия на всяка 

хромозома, се наричат диплоидни клетки. 

2. Митозата се разделя на различни фази. Преди да започне, клетката се приготвя чрез дублиране на своето 

ДНК. Тази фаза се нарича интерфаза. Защо има два различни цвята на ДНК в началото на тази анимация? 

Двата различни цвята обозначават дублирането на ДНК. 

3. Профазата е първата фаза на митозата. В началото ДНК се кондензира в хромозомите и ядрената обвивка 

започва да изчезва. Освен това, делителното вретено се появява извън ядрото. Пуснете анимацията на 

митозата и потърсете етапа профаза. Добавете бележка, за да маркирате профазата на митозата. 

Снимайте.  

Снимка на диаграмата на митозата на етап профаза, обозначено. 

4. Метафазата е втората фаза на митозата. По време на тази фаза, ядрената обвивка напълно се разпада. 

Хромозомите вътре се движат към центъра на клетката, докато делителното вретено става по-дълго и се 

прикрепва към хромозомите. Пуснете анимацията на митозата и потърсете етапа метафаза. Добавете 

бележка, за да маркирате етапа на метафазата на митозата по-долу.  

Снимка на диаграмата на митозата на етап метафаза, обозначено. 

5. Анафазата е третата фаза на митозата. По време на тази фаза, делителното вретено разделя 

хромозомите. Пуснете анимацията на митозата и потърсете етапа анафаза. Добавете бележка, за да 

маркирате етапа на анафаза на митозата по-долу. 

Снимка на диаграмата на митозата на етап анафаза, обозначено. 

6. Телофазата е четвъртата фаза на митозата. По време на тази фаза ДНК се връща в оригиналната си 

форма. Ядрената обвивка също започва да се появява във всяка една от дещерните клетки. Пуснете 

анимацията на митозата и потърсете етапа телефаза. Добавете бележка, за да маркирате етапа на 

телефаза на митозата по-долу. 

Снимка на диаграмата на митозата на етап телефаза, обозначено. 

7. Цитокинезата сигнализира за края на митозата. За животинските клетки като тази в анимацията, 

цитоканезата включва прищипващо действие между двете дъщерни клетки, за да се затвори клетъчната 

мембрана между тях. Това прищипващо действие се нарича бразда на разцепване. Пуснете анимацията 

на митозата и направете снимка на цитокинезата.  

Снимка на цитокинезата. 

8. Бактериите се възпроизвеждат безполово чрез процес, наречен бинарно делене. Бинарното делене 

включва копиране на генетичния материал на клетките и разделяне на две еднакви дъщерни клетки. 

Въпреки това, той е по-малко сложен и включва по-малко стъпки от митозата поради по-простия 

характер на прокариотите. Можете ли да се сетите за една възможна стъпка в митозата, която не е 

необходимо да се случва при бинарното делене?  

Бинарното делене не изисква разтварянето на ядрената обвивка, защото прокариотите нямат 

ядра. 

9. Сравнете бинарното делене с митозата.  
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И двете започват с една клетка и завършват с две клетки. Бинарното делене включва дублирането 

на ДНК и разделянето на клетката на две дъщерни клетки. При митозата ДНК се дублира и след 

това преминава през няколко стъпки преди клетката да се раздели на две дъщерни клетки. 

Заключение 

Нека учениците да създадат презентация за клетъчния цикъл, включително как митозата играе роля в клетъчния 

цикъл.  

Допълнителна информация 

• Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците със добро владеене на английски език 

да помагат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Раздайте хартиени копия на диаграмите, които учениците да използват за справка  

• Раздайте списък с термините и дефинициите, които ще се появят в дейността  

• Дайте възможност на учениците да предоставят отговори, които са устни, писмени или електронно 

въведени  

• Дайте на учениците възможност да използват разнообразни стилове за презентиране 

(графики/диаграми, PowerPoint, 3D презентации, видеоклипове/филми, плакати)  

• Нека учениците работят по двойки или в малки групи (по-малките деца биха могли да си партнират с по-

големите си съученици)  

• Обогатяване: Учениците могат да изследват подобни теми и да създадат презентации  

 

 

Ресурси 
https://www.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/phases-of-mitosis  

https://www.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/phases-of-mitosis

