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Митоза срещу мейоза      

Време за урока: 40 минути 

Materials and Resources  

  

  

Преглед на дейността 
Защо според вас някои братя и сестри си приличат, докато други не си приличат? Братята и сестрите могат да 

изглеждат различно един от друг, ако гаметите, от които са се развили, носят различни версии на един и същи 

ген. Генетичната вариация, смесването и съчетаването на различни гени, спомага за създаването на по-голямо 

разнообразие чрез полово размножаване. В тази дейност учениците ще изследват приликите и разликите между 

безполовото размножаване чрез митоза и половото размножаване чрез мейоза.  

Основни въпроси  
1. Как могат индивиди от един и същ вид (дори братя и сестри) да имат различни характеристики?  

2. Как характеристиките на едно поколение са свързани с тези от предишното поколение?  

3. Защо индивидите от един и същи вид се различават по начина, по който изглеждат, функционират и се 

държат?  

Цели  

• Опишете как по време на размножаването (както полово, така и безполово), родителите предават 

генетична информация под формата на гени на своето потомство  

• Обяснете как по време на безполовото размножаване хромозомите на един родител (един комплект) са 

източникът на генетичен материал при потомството  

• Обяснете как по време на половото размножаване двама родители (два набора хромозоми) добавят 

генетичен материал за потомството 

Учебен обхват: Средно училище   

Ключови термини    

Безполово размножаване Генетична вариация  

Хромозома  Мейоза  

Преминаване Митоза  

Дъщерна клетка Полово размножаване  

Диплоид  

Гамет  
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Въведение 
Преди тази дейност, учениците трябва да имат основно разбиране за двата процеса, които ще наблюдават: 

митоза и мейоза. Нека учениците създадат диаграма, за да запишат приликите и разликите, които наблюдават 

между митозата и мейозата, докато минават през тази дейност.  

  

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Знаем, че клетките се делят и възпроизвеждат по два начина: митоза и мейоза. Митозата се състои само 

от едно клетъчно делене, докато мейозата се състои от две клетъчни деления. Пуснете всяка от 

анимациите. Използвайте "Бележка", за да отбележите коя анимация смятате, че е митоза и коя мислите, 

че е мейоза. Снимайте.  

Снимка: Лява анимация с надпис мейоза; дясна анимация с надпис митоза.  

2. Нека да разгледаме първия етап на митозата и мейозата: профазата. Сравнете профазата по време на 

митозата с Профаза I по време на мейозата. Как си приличат? Как се различават?  

Те са подобни, защото по време на Профаза и Профаза I хромозомите се подготвят да се разделят, 

ядрената обвивка започва да изчезва и се образува делително вретено. Те са различни, защото по 

време на Профазата в митозата, хромозомите стават по-навити и защото по време на Профаза I на 

мейозата хромозомите се съчетават, за да направят хомоложна двойка и възниква преминаването. 

3. Преминаването се случва само по време на мейоза, след Профаза I и преди Метафаза I. Преминаването 

не се случва по време на митоза. Преминаването е процес, при който не-сестричните хроматиди се 

сдвояват помежду си и обменят различни сегменти на генетична информация. Обяснете защо мислите, че 

този процес е важен за деленето на клетките при мейозата, но не е важен за клетъчното делене при 

митозата.  

Целта на преминаването е да се увеличи допълнително генетичното разнообразие, тъй като 

хромозомите обменят генетична информация по време на процеса. 

4. Нека да разгледаме следващата фаза на митозата и мейозата: Метафаза. Пуснете анимацията и нека 

погледнем внимателно Метафазата по време на митоза. Сравнете Метафазата по време на митоза с 

Метафаза I по време на мейоза. Как си приличат? Как се различават?  

И в Метафазата на митозата, и в Метафаза I на мейозата, вретеното се прикрепва към 

центромерите, за да се подготвят за следващата фаза. Разликата между Метафазата по време на 

митоза и Метафаза I по време на мейоза е, че по време на митозата отделните хроматиди се 

подреждат по протежение на екватора на клетката, докато по време на мейозата двойки 

хромозоми се подреждат по екватора на клетката. 

5. Сега нека да разгледаме следващата фаза на митозата и мейозата: Анафаза. Пуснете анимацията и 

погледнете внимателно Анафазата по време на митоза. Сравнете Анафазата по време на митоза с 

Анафаза I по време на мейоза. Как си приличат? Как се различават? 

По време на Анафазата при митоза и Анафаза II при мейоза, хроматидите се разделят и при двете 

завършват, когато започват телофазата и цитокинезата. Основната разлика между Анафазата 

при митозата и Анафаза I при мейозата е, че в Анафазата при митозата сестричните хроматиди се 

разделят, а по време на Анафаза I при мейозата се разделят хомоложните хромозоми. 
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6. Накрая нека да разгледаме последната фаза на митозата и мейозата: телофаза. Пуснете анимацията и 

погледнете внимателно за Телофазата по време на митоза. Сравнете Телофазата по време на митоза с 

Телофаза I по време на мейоза. Как си приличат? Как се различават? 

По време и на двете - Телофаза при митозата и Телофаза I при мейозата, ядрената обвивка обгражда 

всеки хромозомен набор и две дъщерни клетки се образуват след цитокинеза. При митозата се 

създават две генетично идентични дъщерни клетки. Въпреки това, при мейоза I се създават две 

хаплоидни дъщерни клетки, които ще преминат през друг кръг на разделение по време на мейоза II.  

7. Нека преговорим! Пуснете анимацията на митозата, последвана от анимацията на мейозата. Опишете коя 

мислите, че е най-голямата разлика между тези два процеса.  

Най-голямата разлика е, че в края на митозата се произвеждат две дъщерни клетки и те са точни 

копия на родителската клетка, докато в края на мейозата се произвеждат четири дъщерни клетки, 

всяка с половината от генетичната информация на оригиналната родителска клетка.  

8. В края на митозата се произвеждат две дъщерни клетки и те са точни копия на родителската клетка. В 

края на мейозата се произвеждат четири дъщерни клетки, всяка от които с половината от генетичната 

информация на оригиналната родителска клетка. Защо клетките от мейозата се нуждаят само от 

половината от генетичния материал на родителската си клетка? Как ще получат другата половина от 

генетичния материал? Вижте снимките. Използвайте Бележките, за да отбележите коя снимка изобразява 

мейозата и коя снимка изобразява митозата. Снимайте.  

Лява снимка: Мейоза. Дясна снимка: Митоза. Всяка от дъщерните клетки от мейозата се нуждае 

само от половината от генетичната информация, защото те ще получат другата, липсваща 

половина, по време на оплождането, когато сперматозоидът опложда яйцеклетката.  

Заключение 

След тази дейност, нека учениците обсъдят по двойки сходствата и разликите, които са забелязали между 

митозата и мейозата, използвайки своите диаграми за справка. Това е подходящ момент да се разходите сред 

учениците, за да отговорите на всички въпроси или да дадете всички необходими разяснения. 

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 генетични нарушения, които възникват при грешка по време 

на мейозата и след това да представят своите открития на останалите ученици чрез мултимедийна 

презентация 
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