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Η Μεντελική κληρονοµικότητα µπορεί να είναι δύσκολο εκπαιδευτικό θέµα για να 
διδάξει κανείς, ωστόσο το αξιοµνηµόνευτο παιχνίδι που δηµιούργησαν ο Pat 
Tellinghuisen, η Jennifer Sexton και ο Rachael Shevin διευκολύνει την 
κατανόησή της και βοηθάει στην ευκολότερη αποµνηµόνευσή της.  
[Μετάφραση από ∆ρ. Σφλώµος Γεώργιος] 
 
Μπορεί βέβαια οι δράκοι να είναι µυθικά ζώα, ωστόσο µπορεί επίσης να είναι 
χρήσιµα εργαλεία για τη µελέτη της Μεντελικής κληρονοµικότητας. Στην 
παρακάτω εκπαιδευτική δραστηριότητα οι µαθητές ‘αναπαρήγαγαν’ µωρά-
δράκους, χρησιµοποιώντας χρωµοσώµατα φτιαγµένα από χαρτί προκειµένου να 
καθορίσουν το γονότυπο και τον φαινότυπο. 

Η χρήση της γενετικής των δράκων είναι απόλυτα συνεπής µε τα επιστηµονικά 
δεδοµένα... και πραγµατικά πολύ διασκεδαστική! Η ιδέα της τυχαίας επιλογής 
των γονιδίων και η µετέπειτα αναζήτηση των προκυπτόντων χαρακτηριστικών 
των µωρών δράκων είναι ευφυέστατη και ταυτόχρονα αποτελεσµατική. Ακόµη 
και αν δεν είναι πραγµατικοί, οι δράκοι µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση του 
ενδιαφέροντος και µπορούν να µεταφέρουν επιστηµονικές έννοιες τόσο καλά όσο 
και η χρήση πραγµατικών οργανισµών όπως τα µπιζέλια του Μέντελ. 

Η ιστορία 
Οι δράκοι είναι παράξενα πλάσµατα. Με έκπληξη όµως παρατηρούµε ότι η γενετική τους είναι παρόµοια µε 
εκείνη των ανθρώπων. ∆υστυχώς, οι δράκοι κοστίζουν πολύ ακριβά, έτσι το σχολείο µας µπορεί να αντέξει 
οικονοµικά µόνο δύο - έναν από κάθε φύλο. Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας είναι να 
καθορίσει τι είδους δράκο θα µπορούσαµε να έχουµε στο κοπάδι µας, όταν (ή αν) οι δύο δράκοι µας 
αποφασίσουν να ζευγαρώσουν. Οι δράκοι µας έχουν 14 χρωµοσώµατα σε 7 ζεύγη και θα εστιαστούµε µόνο σε 
ένα γονίδιο κάθε ζευγαριού. Θα µελετήσουµε 7 διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ η ικανότητα να αναπνέουν 
και να βγάζουν φλόγα), κάθε ένα από τα οποία ελέγχεται από ένα µόνο γονίδιο – ονοµάζουµε τέτοιου είδους 
χαρακτηριστικά ως µονογονιδιακά. Κάθε ένα από τα 7 γονίδια έχει δυο αλληλόµορφα. 
 

Υλικά (για κάθε µαθητή) 
• Ένα σετ χρωµοσωµάτων σε δυο χρώµατα (14 ροζ λωρίδες για τη µητέρα και 14 µπλε λωρίδες για τον 

πατέρα) 
• Ένα φύλλο εργασίας για τους µαθητές 
• Μολύβι (τουλάχιστον 4 χρώµατα) 

το φύλλο εργασίας και το βασικό σχέδιο δράκου µπορούν να κατέβουν από την ιστοσελίδαw1 του Science in School. 
 

Ένα σετ από 14 λωρίδες αναπαριστά τα 
χρωµοσώµατα που προέρχονται από τη 
µητέρα (θηλυκό) δράκο. Το άλλο, που 
είναι διαφορετικά χρωµατισµένο σετ, 
αναπαριστά τα χρωµοσώµατα που 
προέρχονται από τον πατέρα (αρσενικό) 
δράκο. Κάθε λωρίδα χρωµοσώµατος έχει 
ένα γράµµα, το οποίο µπορεί να είναι είτε 
κεφαλαίο είτε µικρό. Τα κεφαλαία 
γράµµατα αναπαριστούν επικρατή 
αλληλόµορφα και τα µικρά γράµµατα 
αντιστοιχούν σε υπολειπόµενα αλληλόµορφα. Κάθε ζευγάρι γραµµάτων κωδικοποιεί για ένα χαρακτηριστικό. 



Αν υπάρχει τουλάχιστον ένα επικρατή αλληλόµορφο (κεφαλαίο γράµµα) τότε το επικρατές χαρακτηριστικό θα 
εκφραστεί (π.χ ο δράκος θα αναπνέει και θα βγάζει φλόγα), το υπολειπόµενο χαρακτηριστικό (π.χ η αδυναµία 
του δράκου να αναπνέει και να βγάζει φλόγα) θα εκφραστεί µόνο όταν ο δράκος έχει δυο αντίγραφα του 
υπολειπόµενου αλληλόµορφου. 
 

∆ιαδικασία 
1. Ταξινοµήστε τα χρωµοσώµατα, σε ζεύγη του ιδίου µήκους και γράµµατος. Θα πρέπει να έχετε επτά ζεύγη 

χρωµοσωµάτων για κάθε χρώµα (µπλε για τα αρσενικά, ροζ για τα θηλυκά).  
o F και f αναπαριστούν τη δυνατότητα ή όχι του δράκου να αναπνέει και να βγάζει φλόγα 
o M και m αναπαριστούν τον αριθµό των δαχτύλων των ποδιών 
o S και s αναπαριστούν τον αριθµό των αγκαθιών στην ουρά 
o T και t αναπαριστούν το χρώµα της ουράς 
o A και a αναπαριστούν το χρώµα του σώµατος 
o W και w αναπαριστούν το χρώµα των φτερών 
o H και h αναπαριστούν το αν ο δράκος έχει ή δεν έχει κέρατο. 

2. Πάρτε το µεγαλύτερο σε µήκος ζεύγος αρσενικών χρωµοσωµάτων (µπλε) και το µεγαλύτερο σε µήκος 
ζεύγος των θηλυκών χρωµοσωµάτων (ροζ) και τοποθετήστε τα µπρούµυτα πάνω στο γραφείο σας, έτσι 
ώστε να µην µπορείτε να δείτε τα γράµµατα. 

3. Χωρίς να αναποδογυρίσετε τα χρωµοσώµατα, επιλέξτε ένα από 
κάθε χρώµα και τοποθετήστε τα µαζί για να σχηµατίσουν το 
ζεύγος χρωµοσωµάτων για το µωρό-δράκο. Απορρίψτε το 
ζευγάρι χρωµοσωµάτων που απέµεινε. 

4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3, µε κατεύθυνση από τα 
µεγαλύτερα προς τα µικρότερα σε µήκος χρωµοσώµατα, µέχρι να 
έχετε επτά νέα ζεύγη χρωµοσωµάτων, το καθένα να αποτελείται 
από µια ροζ και µια µπλε λωρίδα. 

5. Αναποδογυρίστε τα επτά ζεύγη χρωµοσωµάτων του νέου µωρού-
δράκου. Για κάθε ζευγάρι, καταγράψτε το γράµµα που βρίσκεται 
στο µπλε χρωµόσωµα στη στήλη ‘Αρσενικό γονίδιο’ του Πίνακα 

1 και το γράµµα του ροζ χρωµοσώµατος στη στήλη ‘Θηλυκό 
γονίδιο’. Να είστε βέβαιοι ότι αντιγράψετε τα γράµµατα σωστά, σηµειώνοντας αν είναι κεφαλαία ή µικρά.  

6. Καταγράψτε τα αλληλόµορφα (γράµµατα) που έχει ο δράκος σας για κάθε χαρακτηριστικό και εισάγετε 
αυτά στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 2. Αναφερόµαστε στα δυο αλληλόµορφα που κληρονοµούνται για ένα 
συγκεκριµένο γονίδιο ως ο γονότυπός του (π.χ ΤΤ). Τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά ενός ατόµου (π.χ. 
κόκκινη ουρά) είναι γνωστά ως φαινότυπος. 

7. Αναφερθείτε στον Πίνακα 3 προκειµένου να καθορίσετε τα αλληλόµορφα που είναι επικρατή ή 
υπολειπόµενα για κάθε χαρακτηριστικό και στη συνέχεια εισάγεται το φαινότυπο του δράκου σας στον 
Πίνακα 2. 

8. Τώρα είστε έτοιµοι να σχεδιάσετε το δικό σας µωρό-δράκο: χρωµατίστε και προσθέσετε τα κατάλληλα 
µέρη του σώµατος στη βασική εικόνα του δράκου. ∆είτε στον Πίνακα 3 προτάσεις όπως για παράδειγµα 
πως µπορούν να σχεδιαστούν επιπρόσθετα σωµατικά µέρη. 

 

Αρσενικό γονίδιο (µπλε) Θηλυκό γονίδιο (κόκκινο) 

    

    

    

    

    

    

    
Πίνακας 1: Τα γονίδια που έχει κληρονοµήσει ο δράκος σου από τους γονείς του 
 

Χαρακτηριστικό Γονότυπος Φαινότυπος 

Με φλόγα/Χωρίς φλόγα (F/f)     

∆άχτυλα ποδιού (M/m)     

Αγκάθια στην ουρά (S/s)     

Χρώµα ουράς (T/t)     

Χρώµα φτερού (W/w)     

Κέρατο/Χωρίς Κέρατο (H/h)     

Χρώµα σώµατος (A/a)     

Εικόνα 1: Η βασική εικόνα του δράκου 



Πίνακας 2: Γονότυπος και φαινότυπος του µωρού δράκου σας 
 

ΓονότυποςΦαινότυπος   

FF ή Ff Καθώς αναπνέει βγάζει φλόγα 

ff Καθώς αναπνέει δε βγάζει φλόγα   

MM ή Mm Τέσσερα δάχτυλα ποδιού 

mm Τρία δάχτυλα ποδιού (όλοι οι δράκοι έχουν τουλάχιστον τρία δάχτυλα ποδιού) 

SS ή Ss Πέντε αγκάθια στην ουρά   

ss Τέσσερα αγκάθια στην ουρά (όλοι οι δράκοι έχουν τουλάχιστον 4 αγκάθια στην ουρά)   

TT ή Tt Κόκκινη ουρά   

tt Κίτρινη ουρά   

WW ή Ww Κόκκινα φτερά   

ww Κίτρινα φτερά   

HH ή Hh Κέρατο 

hh Χωρίς κέρατο 

AA ή Aa Μπλε σώµα και κεφάλι   

aa Πράσινο σώµα και κεφάλι   
Πίνακας 3: Μεταφράζοντας το γονότυπο του δράκου σε φαινότυπο 
 

Ανάλυση 
• Συγκρίνετε το δράκο σας µε άλλους δράκους που θα βρείτε στην αίθουσα. Ποιές διαφορές και ποιές 

οµοιότητες διακρίνετε; 
• ∆εδοµένου ότι όλοι οι δράκοι είχαν τους ίδιους γονείς, πώς εξηγείτε τις παρατηρούµενες διαφορές; 
 



Και τώρα, οι δράκοι µας!

Οµάδα 1 

Γεωργάτου Μαρία 

Κοντού Χριστίνα 

 

Και τώρα, οι δράκοι µας! 

 

 Κορωνιώτη Μυρτιάνα

 

Κορωνιώτη Μυρτιάνα 



Οµάδα 2 

 

Βλάχος Ορέστης 

 

Γκίκας Αλέξανδρος – Καλλιφείδας Νίκος 



Οµάδα 3 

 

Λάτση ∆ηµήτρης 

 

 

Κορρές ∆ηµήτρης 

 



Οµάδα 4 
 

Αντωνακάκης Στέφανος 

Καλαντζάκης Στέλιος 

 

Ζυµπέρη Έρβις 

 



Οµάδα 5 

 

Γκούβας Αλέξανδρος – Ζερβόπουλος Άρης 

 

 

 



 

Οµάδα 1 

 

Μουχτόγλου Κωνσταντίνα 

 

Μητακάκης ∆ηµήτρης 



Οµάδα 2 

 

Λέσση Ευτυχία 

 

Οικονοµόπουλος Αντώνης 



Οµάδα 3 

 

Μαργώνης Γιώργος 

 

Παπαδόπουλος Φίλιππος 



Οµάδα 4 

 

Παπαµάρκος Χάρης 

 



 

Οµάδα 1 

 

 

Πέτρου Γιώργος 

 

Χάικου ∆ήµητρα 

 
 

 

Σαµπάνη Ηρώ 



Οµάδα 2 

 

Ραδαίος Θάνος 



 

Σαγανάς Κώστας 

 

Σωτηρίου Σίλια – Τάµαρη Ύρια 

 



Οµάδα 4 

 

Σαρρή Μαρία – Λουίζα 

 

Τάτση Καλλιόπη 



 

Φλιάτουρα Κωνσταντίνα  

 

Χατζηµιχαήλ Κυριακή 



Οµάδα 5 

 

Τσαρούχας Βασίλης 

 

 

 

 

 

 

 


