
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γενικής παιδείας) 
Κεφ 3 , Παρ. 3.1.3. Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής  

ΜΑΥΡΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΙΒΑ∆Ι 
Ένα παιχνίδι επιβίωσης για  καλά προσαρμοσμένους οργανισμούς 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
Η προσομοίωση αυτή απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου που έχουν βασικές γνώσεις γενετικής και 
δεξιότητες στην κατασκευή και ερμηνεία γραφικών παραστάσεων. Όμως μπορεί να παρουσιαστεί 
και σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου σε μια απλοποιημένη μορφή. 

 
Υλικά και προετοιμασία 

• 1-2 m2  καφέ συνθετική γούνα 
• 1-2 m2  πράσινη γάζα 
• 600 περίπου ξύλινες χάντρες διαμέτρου 5-7 mm ή χοντρές φακές, ή φασόλια-χάντρες ή μπιζέλια 
• 15 πλαστικά κουτάλια,  
• 15 πλαστικά πιρούνια 
• 30 οδοντογλυφίδες, ανά δύο τυλιγμένες στην άκρη με βαμβάκι 
• 30-40 πλαστικά ποτήρια με σκέπασμα ή πλαστικά σακουλάκια (polybag)   
• 1 σφυρίχτρα 
• 100 περίπου φύλλα φωτοτυπικού χαρτιού 
• Η/Υ (προαιρετικά) 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 50 ευρώ περίπου. 
 
Χρειάζεστε δύο διαφορετικά υφάσματα καφέ και πράσινου χρώματος διαφορετικής όμως υφής. 
Μπορείτε να επιλέξετε μια καφέ συνθετική γούνα και ένα πράσινο λεπτό ύφασμα πχ γάζα ή λινό 
την οποία θα βρέξετε και θα τσαλακώσετε για να γίνει κατά το δυνατόν ανάγλυφη.  

Το μέγεθος θα πρέπει να είναι ανάλογο του αριθμού των μαθητών της κάθε ομάδας. Προτείνουμε 
ένα παραλληλόγραμμο 1Χ1,5 m2  , ή  1Χ2 m2 , ώστε να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι οι 
μαθητές-κυνηγοί. 

Τα μπαλάκια μπορεί να είναι ξύλινες χάντρες διαμέτρου 5-7 mm που θα προμηθευτείτε από 
καταστήματα που πουλούν χάντρες. Μια πιο οικονομική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε χοντρές 
φακές ή φασόλια-χάντρες ή οποιοδήποτε τρόφιμο έχει τις ανάλογες διαστάσεις. Σε όλες τις 
περιπτώσεις πρέπει να βάψετε τις χάντρες ή τα όσπρια σε τρία χρώματα καφέ, πράσινο και ένα 
άλλο χρώμα που νa διακρίνεται εύκολα στο καφέ και το πράσινο ύφασμα πχ κόκκινο, ή να τα 
αφήνετε στο φυσικό τους χρώμα. Είναι σημαντικό το καφέ και το πράσινο χρώμα να είναι όσο το 
δυνατόν παραπλήσια με τα χρώματα των υφασμάτων που θα χρησιμοποιήσετε, ώστε οι μαθητές 
να μην μπορούν να τα διακρίνουν τους στρογγυλούς, (όπως ονομάζονται οι φακές ή τις χάντρες) 
στον ίδιου χρώματος βιότοπο. Η βαφή μπορεί να γίνει με χρώματα ζωγραφικής. Η προετοιμασία 
της βαφής μπορεί να γίνει από τους μαθητές και με την βοήθεια του καθηγητή των 
καλλιτεχνικών.  Για μια τάξη 30 μαθητών χρειαζόμαστε περίπου 200 στρογγυλούς από κάθε 
χρώμα. 

Κατά την διεξαγωγή του πειράματος είναι χρήσιμο να μην υπάρχει πολύ φως , ώστε οι μαθητές να 
μην διακρίνουν και να μην αρπάζουν τους στρογγυλούς του χρώματος που ταιριάζει στον βιότοπο. 

Χρειάζεστε περίπου 10-15 πλαστικά πιρούνια, 10-15  πλαστικά κουτάλια και 10-15 οδοντογλυφίδες, 
που θα μοιράσετε από ένα στους μαθητές. 

Οι στρογγυλοί που «τρώγονται» τοποθετούνται σε πλαστικά σακουλάκια. Είναι προτιμότερα τα 
πλαστικά ποτήρια με σκέπασμα, στο οποίο θα ανοίξουμε μια μικρή τρύπα, ώστε να χωρά ένας 
στρογγυλός. Έτσι αποφεύγουμε τα ατυχήματα πχ να σπρωχτεί κάποιος και να του πέσουν αλλά 
και τις «ζαβολιές» όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν το ποτήρι ή το σακουλάκι σαν φτυάρι για να 
πάρουν τον στρογγυλό από το ύφασμα.  



 
Κανόνες διεξαγωγής της προσομοίωσης. 
Έχετε από πριν ετοιμάσει τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις  
• ∆ίνετε στους μαθητές το φύλλο των οδηγιών για να το μελετήσουν και λύνετε τις τυχόν απορίες 
τους. Αν χρειαστεί δίνετε και προφορικά οδηγίες, ώστε όλοι να γνωρίζουν καλά τον ρόλο τους 

• Ενημερώνετε διεξοδικά τους μαθητές επόπτες για τον ρόλο τους.  
• Παίρνετε την διαβεβαίωση των μαθητών ότι θα παίξουν το παιχνίδι τίμια και καθαρά, ώστε να 
βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. 

• Απλώνετε τα υφάσματα-βιότοπους σε 1ή 2 θρανία ή κάτω στο πάτωμα.  
• Τοποθετείτε με την βοήθεια των μαθητών-εποπτών 60 μπαλάκια σε κάθε βιότοπο (20 καφέ, 20 
πράσινα και 20 μπεζ). Η διαδικασία αυτή είναι προτιμότερο να γίνει όταν οι μαθητές διαβάζουν ή 
ακούνε τις οδηγίες ώστε να μην την παρακολουθήσουν. 

• Τοποθετείτε τους μαθητές της κάθε ομάδας γύρω από τον βιότοπο Στην περίπτωση που είναι 
στο πάτωμα, οι μαθητές θα πρέπει να είναι γονατισμένοι γύρω του. ∆ίνετε το σύνθημα της 
έναρξης του κυνηγιού με την σφυρίχτρα. (1 σφύριγμα). 

• Η περίοδος του κυνηγιού κρατά 30sec. Μόλις σφυρίξετε την λήξη (2 σφυρίγματα) όλοι πρέπει να 
σταματήσουν να μαζεύουν στρογγυλούς. 

• Ελέγχετε με την βοήθεια των εποπτών τον αριθμό των στρογγυλών που έχει στο ποτήρι του 
κάθε κυνηγός. Οι μισοί (αυτοί που έχουν τους λιγότερους) «πεθαίνουν» και φεύγουν από το 
παιχνίδι. Αν ο αριθμός είναι μονός αφήνετε έναν παραπάνω. 

• Φροντίζετε ώστε οι επόπτες να καταγράψουν στον πίνακα τον αριθμό των στρογγυλών και των 
κυνηγών  που επιβίωσαν. 

• Φροντίζετε για την αναπαραγωγή των πληθυσμών. Για κάθε στρογγυλό που δεν φαγώθηκε 
προσθέτετε δύο επιπλέον. Το ίδιο και για κάθε κυνηγό που επιβίωσε. Για τους κυνηγούς 
χρησιμοποιήστε τους μαθητές που ¨έχουν βγει από το παιχνίδι. Είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιήσετε μαθητές από την άλλη ομάδα ώστε να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό εργαλείο. 
Έτσι έχουμε την 2η γενιά των πληθυσμών. 

• Τοποθετείτε  για δεύτερη φορά τους μαθητές στους βιοτόπους και τους δίνετε πάλι χρόνο 30 
sec για να φάνε.  

• Ελέγχετε την καταγραφή αυτών που επιβίωσαν και φροντίζετε για την αναπαραγωγή τους. Έχετε 
την 3η γενιά των πληθυσμών 

• Τρέχετε το παιχνίδι για μια 3η φορά. Αν υπάρχει χρόνος και ικανός αριθμός στρογγυλών 
μπορούμε να το τρέξουμε και 4 φορά 

• Ελέγχετε την καταγραφή των τελικών αποτελεσμάτων και την συμπλήρωση των γραφικών 
παραστάσεων. 

 
Συμπεράσματα 
Καλείτε τους μαθητές της κάθε ομάδας να συμπληρώσουν τμηματικά το φύλλο εργασίας. Πριν 
συμπληρωθεί η κάθε  παρατήρηση ή συμπέρασμα συζητάμε σε ολομέλεια και με επιπλέον ερωτήσεις 
οδηγούμε τους μαθητές/τριες στην πατάλληλη παρατήρηση ή συμπέρασμα. 
 
Μεθοδολογική προσέγγιση 

• Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι η ανακαλυπτική. 
• Το κύριο πλεονέκτημα που μας προσφέρει το παιχνίδι  είναι η δυνατότητα να 

προσομοιάσουμε προσεγγιστικά την διαδικασία της Φυσικής Επιλογής, πράγμα που δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί με καμία πειραματική διαδικασία. 

 
(Η προσομοίωση αυτή αποτελεί προσαρμογή αντίστοιχης προσομοίωσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

http://serendip.brynmawr.edu/sci_edu/waldron/ ) 


