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Преглед на дейността 
Защо според вас децата не приличат напълно на майка си и баща си? Начинът, по който хромозомите се 

комбинират по време на половото размножаване, могат да варират по отличителни черти в рамките на даден 

вид, което в крайна сметка увеличава генетичната вариация на вида и шансовете му за оцеляване. В тази дейност 

учениците ще изследват множеството стъпки на мейозата и ще сравнят родителската клетка с получените 

дъщерни клетки.  

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 предишното поколение?  

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

държат?  

Цели  

• Разбиране, че по време на възпроизвеждане (както полово, така и безполово), родителите предават 

генетична информация под формата на гени на своето потомство  

• Обяснете как при нормални условия поколението има същия брой хромозоми и следователно гени, като 

техните родители  

• Опишете как по време на полово размножаване двама родители (два набора хромозоми) добавят 

генетичен материал за потомството  

Учебен обхват: Средно училище 

Време за урока: 40 минути 

  

Ключови термини     

Анафаза I  

Анафаза II  

Хромозома  

Цитокинеза 

Гамет 

Генетична 

вариация  

Интерфаза                        Профаза I  

Мейоза I                           Профаза II  

Мейоза II                          Телофаза I  

Метафаза I                     Телофаза II  

Метафаза II  

Ядрена обвивка  
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Въведение 
Преди тази дейност, учениците трябва вече да са запознати с митозата. За да започнете, прегледайте процеса на 

митоза с учениците и обяснете, че ще изследват много подобен процес, наречен мейоза. Кажете на учениците да 

обърнат специално внимание на разликите, които забелязват между мейозата и митозата, докато минават през 

упражнението.  

   

zSpace Дейност   
Въпроси за дейността, предоставени в Studio  

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

1. Мейозата е от съществено значение за оцеляването и размножаване на организмите. Процесът на мейоза 

произвежда гамети или полови клетки, от които организмът се нуждае, за да произвежда потомство. 

Когато сперматозоидите и яйцеклетките от два различни индивида от един вид се комбинират, чертите 

на тези индивиди понякога се предават на тяхното потомство. В някои случаи се появяват нови черти, 

увеличавайки генетичната вариация на даден вид. Нека да разгледаме процеса на мейоза.  

2. За разлика от тези, произведени при митоза, дъщерните клетки, произведени по време на мейоза, имат 

само едно копие на всяка хромозома, общо 23 хромозоми (при хората). Клетките, които съдържат по 

едно копие на всяка хромозома, се наричат хаплоидни клетки. Пуснете анимацията. Предскажете защо е 

важно дъщерните клетки в мейозата да имат само половината от хромозомите на оригиналната 

родителска клетка. Съвет: Помислете за функцията на гаметите.  

Дъщерните клетки имат половината от хромозомите, така че когато сперматозоидите и 

яйцеклетките се съединят, те имат правилния брой хромозоми, необходими за един организъм. 

Например, 23 хромозома от сперматозоида на мъжкия и 23 хромозома от яйцеклетката на женската 

са равни на общо 46 хромозома при хората.  

3. Мейозата е процес с много различни фази. Преди да започне мейозата, клетката се подготвя, като 

дублира генетичния си материал. Този период се нарича интерфаза. Защо има два различни цвята за 

генетичния материал в началото на тази анимация?  

Двата различни цвята обозначават дублирането на ДНК. 

4. Мейозата се разделя на две основни части, мейоза I и мейоза II. Да започнем с мейоза I. Профаза I е 

първата фаза на мейоза I. По време на профаза I, генетичният материал не само кондензира в 

хромозомите, но и хромозомите се подреждат, съчетавайки специфични гени. Два хомоложни хромозома 

(хромозоми, които имат код за едни и същи гени) са разположени един до друг, така че всеки специфичен 

ген на една хромозома да е подреден със същия този ген върху другата хомоложна хромозома. Пуснете 

анимацията на мейозата и потърсете етапа профаза I. Използвайте бележка, за да маркирате профаза I в 

диаграмата на мейозата. Снимайте.   

Снимка: Профаза I. 

5. По време на профаза I хромозомите се съчетават, за да разменят ДНК фрагменти един с друг. Този процес 

се нарича преминаване. Каква е целта на преминаването?  

Преминаването увеличава вариацията на генетичния материал. 

6. Преминаването е един от начините за увеличаване на генетичната вариация. Метафаза I е втората фаза на 

мейоза I. По време на метафаза I, съвпадащите хромозоми, сега с обменена ДНК, се нареждат в средата 

на клетката. Пуснете анимацията на мейозата и потърсете етапа метафаза I. Използвайте бележка, за да 
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маркирате метафаза I на диаграмата на мейозата. Снимайте.  

Снимка: Метафаза I. 

7. Анафаза I е третата фаза на мейоза I. По време на анафаза I всяка хомоложна двойка се разделя и 

хромозомите се изтеглят към противоположните страни на клетката. Пуснете анимацията на мейозата и 

потърсете етапа анафаза I. Използвайте бележка, за да маркирате анафаза I на диаграмата на мейозата. 

Снимайте.  

Снимка: Анафаза I. 

8. Телофаза I е четвъртата фаза на мейоза I. По време на телофаза I, хаплоидните дъщерни клетки започват 

да се образуват, докато се появява ядрената обвивка. Пуснете анимацията на мейозата и потърсете етапа 

телофаза I. Използвайте бележка, за да маркирате телофаза I на диаграмата на мейозата. Снимайте. 

Снимка: Телофаза I. 

9. Цитокинезата маркира края на мейоза I. В този момент има две хаплоидни дъщерни клетки. Ако в 

клетката на родителя има 46 хромозома в този момент от мейозата, колко хромозоми има всяка от 

хаплоидните дъщерни клетки?  

Всяка хаплоидна дъщерна клетка има 23 хромозома.  

10. Мейоза II започва с профаза II. По време на профаза II, ядрената обвивка на дъщерните клетки изчезва, 

докато генетичният материал се кондензира в хромозомите. Пуснете анимацията на мейоза II и потърсете 

етапа профаза II. Използвайте бележка, за да маркирате етапа на профаза II на диаграмата на мейозата. 

Снимайте.  

Снимка: Профаза II. 

11. Какво забелязвате, че е различно между профаза I и профаза ІІ?  

Пресичането се случва само в профаза I. 

12. Мейоза II продължава с фазите метафаза II, анафаза II и телофаза II, които са подобни на техните 

съответни при мейоза I. Избройте три прилики, които виждате между тези фази на мейоза I и II.  

И двете метафази включват подреждането на хромозомите в средата, и двете анафази включват 

разделянето на хромозомите, и двете телофази включват възстановяването на ядрената обвивка. 

13. Мейоза II завършва с още един кръг цитокинеза. Пуснете анимацията. Колко дъщерни клетки има в края 

на мейозата? Тези клетки са хаплоидни или диплоидни? Използвайте доказателства от тази дейност, за 

да подкрепите отговора си.  

В края на мейоза II има четири дъщерни клетки. Тези клетки са хаплоидни, защото всички те имат 

половината от хромозомите, така че когато сперматозоидите и яйцеклетките се комбинират, те 

имат точен общ брой от 46. 

14. Друг начин, по който може да се увеличи генетичната вариация, е чрез случайно смесване на 

хромозомите, когато те се подреждат и се разделят по време на мейозата. Това случайно смесване се 

нарича "независим подбор". Пуснете анимацията и намерете момента, когато мислите, че се случва 

независимият подбор по време на мейозата. В края на мейозата всяка полова клетка е генетично 

различна. Когато сперматозоидите и яйцеклетката се съединят, поколението има уникален набор от 

хромозоми, което увеличава генетичната вариация в рамките на даден вид. Защо това би било полезно за 

вида?  

Независимият подбор възниква по време на метафаза I. Повечето генетична вариация увеличава 

шансовете на вида за оцеляване.  

15. Нека да преговорим как процесът на мейоза увеличава генетичната вариация на видовете и в крайна 

сметка увеличава шансовете за оцеляване на вида. В случая с тези два заека, белият заек има предимство 
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пред кафявия заек в този заледен хабитат, защото белият заек може да се прикрива и да се скрие от 

вълка, естествения му враг. Опишете процеса на мейоза и обяснете как мейозата е произвела генетична 

вариация при тези зайци, което увеличава шансовете за оцеляване на белия заек в тази среда.  

Мейозата е процесът на клетъчно делене, който води до четири хаплоидни дъщерни клетки, които 

са необходими за полово размножаване. По време на етапа на профаза I на мейозата, преминаването 

на хромозомите води до генетична вариация, в този случай различните цветове на кожата на 

зайците. Тази вариация позволява на белия заек да се скрие от враговете си хищници, което увеличава 

шансовете му за оцеляване в тази среда. 

Заключение 
В заключение, нека учениците да сравнят процесите на мейоза и митоза. Те трябва да създадат диаграма на Вен, 

(таблица/схема), за да им помогне да запомнят приликите и разликите между тези два процеса.  

 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 променят допълнителна променлива в дейността и да потърсят модели  

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

• Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на ключова идея  
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