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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 

ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΔΟΜΗ  DNA – ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ  

Υλικά 
‐ Μακετόχαρτο (χοντρό χαρτόνι πάχους 2-3 mm και λεπτότερο χαρτόνι 
‐ Χοντρό λευκό ύφασμα με αδρή επιφάνεια πχ τσόχα  ή χοντρό ζέρσεϊ ή υλικό φοδραρίσματος 

ρούχων κλπ 
‐ Αυτοκόλλητες ταινίες  
‐ Κόλλα, ψαλίδι 
‐ Χαρτί Α4 για να εκτυπωθούν τα σχέδια των νουκλεοτιδίων 
 
Κατασκευή πίνακα για τα μοντέλα  
Κολλάμε ή καρφώνουμε το ύφασμα στο μακετόχαρτο. Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και έτοιμους πίνακες από φελλό που θα τους καλύψουμε 
με το ύφασμα. 

Σε αυτό την επιφάνεια μπορούμε να κολλάμε και να ξεκολλάμε πολλές φορές 
οποιαδήποτε ελαφρύ αντικείμενο στο οποίο έχουμε κολλήσει στην πίσω 
επιφάνεια ένα κομματάκι χριτς-χράτς (αυτοκόλλητες ταινίες) 

 
 
Εκτέλεση 
Τυπώνουμε τα σχέδια των νουκλεοτιδίων (30 -40 )σε 

χαρτί και το κολλάμε σε χοντρό χαρτόνι. Κόβουμε 
με ψαλίδι το εξωτερικό περίγραμμα κάθε 
νουκλεοτιδίου. Κολλάμε στην πίσω επιφάνεια  
κάθε νουκλεοτιδίου ένα κομματάκι αυτοκόλλητο 
χριτς-χράτς.  

Τα χάρτινα νουκλεοτίδια μπορούν να κολλάνε και να ξεκολλάνε από την 
υφασμάτινη επιφάνεια του πίνακα. 

 
 
 Μπορούμε να σχηματίσουμε τμήμα του μορίου όπου 

επισημαίνεται η συμπληρωματικότητα των βάσεων και η 
αντιπαραλληλία. Αντίστοιχα μπορούμε να δείξουμε την 
αντιγραφή του μορίου και την μεταγραφή σε mRNA.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
  ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΓΟΝΙΔΙΩΝ 

(για τον μαθητή) 
 

Στόχος  είναι: να αντιληφθείς τη δομή του χρωμοσώματος και του γονιδίου 

Υλικά  

Μάλλινα νήματα τριών διαφορετικών χρωμάτων. 
Πλαστελίνη διαφόρων χρωμάτων ( 2 χρώματα τουλάχιστον) 
Ψαλίδι 
Αλουμινόχαρτο 
 
 
Πορεία της εργασίας 
Δουλεύουμε σε 3‐4 ομάδες. 

 
Κόβουμε  τα  τρία  χρωματιστά  νήματα    σε    κομμάτια  ίδιου  μήκους 
(περίπου  4 m),  τα  διπλώνουμε  και  τα  συστρέφουμε  πολλές  φορές 
ώστε να σχηματιστεί ένα είδος πλεξούδας. 
 Αυτό το διπλό τυλιγμένο σχοινί θα το θεωρήσουμε μια διπλή  έλικα 
του  DNA.  Τα  τρία  διαφορετικά  χρώματα  συμβολίζουν  τα 
διαφορετικά γονίδια.  
 
 
 
 
 
 

 
Παίρνουμε  κομματάκια 
πλαστελίνης  και 
σχηματίζουμε  
μπαστουνάκια  διαμέτρου  2 
cm.  Τυλίγουμε  3‐4  φορές  το 
διπλό  στριμένο  νήμα  γύρω 
από  κάθε  μπαστούνι  και 
ενώνουμε  τα  άκρα  του 
μπαστουνιού  έτσι  ώστε  να 
μην  μπορεί  να  ξετυλιχτεί  το 
νήμα.  Αφήνουμε  απόσταση  
5 cm ανάμεσα στα μπαλάκια, 
Χρησιμοποιούμε  όσα 
μπαλάκια χρειαστούν για να 
τυλιχτεί όλο το νήμα.  

Έχουμε σχηματίσει ένα ομοίωμα χρωματίνης, μήκους περίπου 2 m. 
 
 
 



 
 

 
 
Σχηματίζουμε με αλουμινόχαρτο ένα χοντρό κορδόνι μήκους 50 cm 
περίπου  και πάχους  1‐1,5  cm  .  Τυλίγουμε σε αυτό  το  νήμα με  την 
πλαστελίνη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κάμπτουμε την όλη κατασκευή σαν ελατήριο με 3‐4 σπείρες  
Έχουμε  σχηματίσει  ένα  ομοίωμα  αδελφής  χρωματίδας  του 
συσπειρωμένου χρωμοσώματος (ένα τμήμα αυτού).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλες οι  ομάδες  ενώνουν  τα κομμάτια που κατασκεύασαν και συσπειρώνουν ακόμα περισσότερο 
την τελική κατασκευή 
Έχουμε  σχηματίσει  ένα  ομοίωμα  αδελφής  χρωματίδας  ενός  ολόκληρου  συσπειρωμένου 
χρωμοσώματος 

 



 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

  ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΓΟΝΙΔΙΩΝ  
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας ………………………………………………. 
Τάξη – Τμήμα   ………………. 
Ημερομηνία ……………………. 
Ομάδα που συμμετείχε ………………………………………………………. 

 
 

1. Τι παριστάνει, κατά τη γνώμη σου 

Το μονό νήμα                           ……………………………………...... 

Το διπλό συσπειρωμένο νήμα         ………………………………………. 

Τα διάφορα χρώματα του νήματος    ……………………………………….. 

Τα μπαλάκια της πλαστελίνης      ……………………………………….. 

Η συνολική κατασκευή τα      ……………………………………….. 

 

2. Μέτρησε το μήκος και το πλάτος της συνολικής κατασκευής και σύγκρινέ το με το 

αρχικό μήκος του σχοινιού. Πόσες φορές έχει μειωθεί; 

Αρχικό μήκος νήματος =  Τελικό μήκος κατασκευής  =  Εχει συσπειρωθεί 

……….. φορές 

Αρχικό πάχος νήματος=  Τελικό πάχος κατασκευής=  Εχει παχυνθεί …………. 

φορές 

 

 

3. Αν μετρήσουμε το μήκος του DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου αυτό θα φτάνει περίπου 

τα 2 m και χωρά στον πυρήνα του κυττάρου που έχει διάμετρο μερικά εκατομμυριοστά 

του μέτρου. Πως κατά τη γνώμη σας επιτυγχάνεται αυτό;  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 


