Čo prezrádza (rodo)strom, alebo
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Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom

}

Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích
programov zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a
foriem výučby matematiky, informatiky,
prírodovedných predmetov a odborných predmetov
smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT
nástrojov do vzdelávania.

}

Vytvorené inovatívne metodiky
budú zamerané predovšetkým
na rozvoj bádateľských
kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom

Benefity pre SŠ a ZŠ
} Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie
Benefity pre žiakov
} Osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho
obsahu vzdelávania – inovatívne metodiky
} Rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie
bádateľských spôsobilostí
Benefity pre učiteľov
} Získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími
trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a
informatiky

Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom

Metodika 1:
Čo Prezrádza (rodo)strom?
Tematický celok / Téma
Dedičnosť a premenlivosť/

Genetika človeka

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
• Priblížiť históriu vzniku humánnej genetiky,
• vysvetliť pojmy familiárny a hereditárny,
• vysvetliť jeden zo základných prístupov
využívaných v genetike človeka –
genealogickú metódu – štúdium
rodokmeňov,
• identifikovať základné spôsoby dedičnosti,
• vysvetliť pojem polygénna dedičnosť,
• preskúmať dedičnosť konkrétneho znaku vo
svojej rodine a zhotoviť rodokmeň.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
• Potvrdzujúce bádanie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/2 gymnázium
ISCED3/1 SOŠ
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
• Využívať zjednodušené modely,
• organizovať a vyhodnotiť prieskum,
• vizualizovať získané dáta,
• konštruovať genealogické schémy,
• tvoriť závery a zovšeobecnenia,
• prezentovať výsledok.

Príprava učiteľa a pomôcky
• Interaktívna tabuľa,
• hlasovacie zariadenie.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach, prezentácia výsledkov vlastného bádania.

Priebeh výučby
}

Vzbudenie záujmu
}
}

}

Možnosť samostatne zistiť, akým spôsobom sa dedia
niektoré znaky vo vlastnej rodine.
Ako sa dedí farba očí?

Zapojenie – uvedenie problému
}

}
}

Dvom hnedookým rodičom sa môže narodiť modrooké
dieťa, ale hnedooké dieťa nemôže mať obidvoch rodičov
modrookých.
Alebo je to naopak?
...

Priebeh výučby
}

Skúmanie
}
}

}

Zber dát v triede
Výskum vo vlastných rodinách

Rozpracovanie
}

}
}
}

Úloha 1: Hnedooký muž, ktorého rodičia mali hnedé oči, sa oženil
so ženou, ktorej otec mal hnedé oči a matka modré. Mali jedno
modrooké dieťa. Aké boli pravdepodobné genotypy všetkých
jedincov?
Úloha 2: Zostavte rodokmeň vlastnej rodiny zahŕňajúci rodičov a
súrodencov.
Úloha 3: Akým spôsobom sa dedí sfarbenie očnej dúhovky človeka?
Úloha 4: Vypracujte genealogickú schému vlastnej rodiny - širšieho
príbuzenstva.

Priebeh výučby
}

Diskusia
}

Zámer:
}
}

}

Aby žiaci spoločne premýšľali o riešeniach
a rozvíjali vlastné uvažovanie.
Prepojiť nový poznatok o dedičnosti
ľudských znakov s doterajšími poznatkami
o pravidlách dedičnosti.

Polygénny
model
dedičnosť

Otázky do diskusie:
}

Ako sme našli odpoveď na otázku, ktorá farba očnej dúhovky je
dominantná?

}

Prevláda dominantná forma tohto znaku aj medzi spolužiakmi?

}

Ako sa tento znak dedí?

}

Poznáme aj iné znaky, ktoré sa dedia rovnakým spôsobom?

}

Pomôcka pre učiteľa

Monogénový model: jeden gén – dva fenotypy
Podľa prvých prác zo začiatku 20. storočia (Davenport and Davenport, 1907; Hurst, 1908) je
hnedá farba očí podmienená dominantnou alelou (B; z angl. brown) a modrá recesívnou (b;
z angl. blue). Tento jednoduchý model, podľa ktorého dvaja modrookí rodičia nemôžu mať
hnedooké dieťa, je síce vhodný ako príklad na úvod do genetiky človeka, je však príliš nepresný.
Polygénový model: dva gény – tri fenotypy
Mechanizmus, ktorý reguluje sfarbenie očnej dúhovky je v skutočnosti zložitejší. Jeden
z presnejších modelov popisuje interakciu 2 génov, ktoré boli nazvané bey2 (oca2, chromozóm
15) a gey (eycl1, chromozóm 19). V lokuse bey2 sa nachádzajú alely pre modrú (b)a hnedú
farbu (B), v lokuse gey alely pre zelenú (G; z angl. green) a modrú (g; nie je vhodné použiť
symbol b, pretože ten označuje recesívnu alelu lokusu bey2). Každý jedinec tak má štyri alely
ovplyvňujúce farbu očí. Stále platí, že v rámci lokusu bey2 je hnedá farba (B) je dominantná a
modrá (b) je recesívna; zelená farba podmienená dominantnou alelou G z lokusu gey je však
recesívna voči hnedej (B) a zároveň je dominantná voči modrej (b).
Aby sa modrá prejavila vo fenotype, musí mať jedinec v oboch génoch iba recesívne alely, teda
genotyp bbgg a svojím potomkom tak môže odovzdať iba alely pre modrú farbu očnej
dúhovky. Nakoľko hnedé sfarbenie je dominantné, na jeho fenotypový prejav stačí len jedna
kópia alely B v genotype, teda B - - - (pomĺčka znamená ľubovoľnú alelu príslušného lokusu,
teda BBGG, BbGG BBGg, BbGg, BBgg a Bbgg). Pre zelenú farbu sú potom možné iba dva
genotypy: bbGG a bbGb.
Ani tento model však nevysvetľuje existenciu celej škály farebných odtieňov, ani nedokáže
vysvetliť fakt, že dvom modrookým rodičom sa v skutočnosti predsa len môže narodiť
hnedooké dieťa (!).
A ako je to naozaj?
Gén oca2 (chromozóm 15) reguluje biosyntézu melanínu. Regulácia sfarbenia očnej dúhovky je
však omnoho zložitejšia. V blízkosti génu oca2 sa nachádza iný gén, herc2, ktorý kontroluje
funkciu génu oca2. Jedna z foriem tohto génu, ktorá je výsledkom zámeny jediného nukleotidu
v DNA (tzv. malý nukleotidový polymorfizmus – “SNP”, z ang. Small Nucleotide Polymorphism),
potláča fenotypový prejav génu oca2, čoho výsledkom je modré sfarbenie (viď priloženú
schému na konci tejto časti).
Modrá a zelená farba je teda výsledkom mutácie, ktorá má európsky pôvod. Vedci však objavili
až 24 SNP z celkovo ôsmich génov, ktoré sa podieľajú na výslednej farbe očí (zahŕňajúcich napr.
aj gény oca2-herc, tyr, irf4 a iné) (Liu et al. 2010, Sturm and Larsson 2009).

Schéma znázorňuje funkciu génu oca2 v syntéze melanínu (A), dôsledok mutácie génu
oca2, ktorá narúša funkciu génu a teda aj biosyntézu melanínu, čo vedie k albinizmu (B)
a vzťah dvoch lokusov – herc2 a oca2, ktoré sa podieľajú na výslednom sfarbení očnej
dúhovky (C).
Literatúra
Davenport G. C., Davenport C.B. (1907), Heredity of eye color in man. Science 26: 589-592.
Hurst, C. C. (1908), On the inheritance of eye-colour in man. Proceedings of the Royal Society of
London B 80: 85-96.
Liu, F., et al. (2010), Digital quantification of human eye color highlights genetic association of
three new loci. PLOS Genetics 6: e1000934.
Sturm R.A., Larsson M. (2009) Genetics of human iris colour and patterns. Pigment Cell Melanoma
Res. 22: 544-562.

}

Pracovný list pre žiakov

}

Pracovný list pre žiakov

Metodika 2:
Na koho sa ten vnúčik podobá?
Tematický celok / Téma
Dedičnosť a premenlivosť/

Základy bunkovej dedičnosti

Ciele
Žiakom osvojované vedomosti a zručnosti
• Vysvetliť funkciu chromozómu ako základnej
jednotky dedičnosti,
• načrtnúť schému dynamickej štruktúry
chromozómov,
• znázorniť prenos genetickej informácie
prostredníctvom chromozómov,
• rozlíšiť gonozómy X a Y a autozómy
v ľudskom karyotype.
Dominantné vyučovacie metódy a formy
• Potvrdzujúce bádanie

ISCED / Odporúčaný ročník
ISCED3/2 gymnázium
ISCED3/1 SOŠ
Žiakom rozvíjané spôsobilosti
• Využívať zjednodušené modely
chromozómov (idiogram),
• analyzovať dáta,
• tvoriť závery a zovšeobecnenia,
• prezentovať výsledok.

Príprava učiteľa a pomôcky
• Interaktívna tabuľa,
• papier formátu A4, nožnice.

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov
Analýza pracovných listov, diskusia o riešeniach úloh, dialóg vo fáze hodnotenia zameraný
na porozumenie.

Priebeh výučby
}

Vzbudenie záujmu
}

}

Od ktorého zo starých rodičov dedí vnuk pohlavné
chromozómy?

Zapojenie – uvedenie problému
}

}

Ako by sme mohli preskúmať
dedičnosť pohlavných
chromozómov?
Zainteresovanie žiakov do bádania:
Od ktorého zo starých rodičov
môžem zdediť pohlavné
chromozómy?

Rodokmeň

Babka 1

Dedko 1

Babka 2

Otec

Dedko 2

Mama

Sestra

Ja

Priebeh výučby
}

Skúmanie
}

Cieľom je uvedomiť si, ako je zabezpečená presná distribúcia
genetického materiálu z generácie na generáciu – pomocou
karyotypu:
Nájdi
rozdiely?

}

Žiaci si majú uvedomiť odlišnosť páru pohlavných chromozómov
(gonozómov) od autozómov.

Priebeh výučby
}

Rozpracovanie
Žiaci majú porozumieť pojmom karyotyp, gonozómy a autozómy
a získať názornú predstavu o dedičnosti chromozómu Y po
mužskej línii.
}

Úloha 1: Od ktorého zo starých rodičov dedí vnuk svoje
pohlavné chromozómy?
}

Odpoveď na výskumnú otázku získajú žiaci, ak zostroja jednoduchú
trojgeneračnú genealogickú schému a vyplnia tabuľku.

Priebeh výučby
}

Rozpracovanie
Čo by mohlo byť potvrdením správnosti tvojej úvahy o
dedičnosti gonozómov?
}

Úloha II:
}

Analyzovanie dedičnosti niektorého zo znakov, ktorých gény sa
nachádzajú v chromozóme X. Napr. gén, ktorého mutácia spôsobuje
červeno-zelenú farbosleposť, tzv. daltonizmus.
XDY

XDY

XDXD

XDY

XdXD
XdY

XdXD

Priebeh výučby
}

Rozpracovanie
Ako si vytvoriť správnu predstavu o dedičnosti autozómov?
}

Úloha III: Doplň načrtnutú schému, pričom farebne odlíš chromozómy
starých rodičov. Zisti, z koľkých farieb sa bude skladať „vnúčikov“
chromozómový pár č. 3.

Priebeh výučby
}

Rozpracovanie
Predstava o chromozómovej dedičnosti umožňuje lokalizovať gén
}

Úloha IV: V rodine pani Otílie (probandka je označená červenou
šípkou) sa už niekoľko generácií objavuje polydaktília. Jeden z génov pre
tento fenotyp bol identifikovaný v autozómovom páre č. 7. V ktorom
lokuse, teda farebnom prúžku sa nachádza hľadaný gén?

Priebeh výučby
}

Rozpracovanie
Príprava vlastného modelu chromozómov
}

}

Úloha V: Navrhni a zrealizuj 3D model chromozómov (rôznofarebné
dieliky stavebnice, farebné kocky, koráliky atď.), pomocou ktorého by
bolo možné riešiť predošlé úlohy.
Nezabudni na crossing-over, ktorým vytvoríš nové farebné kombinácie
chromozómov potomkov. Hľadaný lokus vyznač jedinečnou, výraznou
farbou.

Priebeh výučby
}

Hodnotenie
}

Zámer:
}
}

}

Diagnostikovať splnenie kognitívnych cieľov a odhaliť
prípadné miskoncepcie.
Hodnotenie formou moderovaného dialógu.

Diskusia:
}

Aké pravidlá platia pre dedičnosť pohlavných chromozómov
v porovnaní s autozómami?

}

Čo vieš o karyotype človeka?

}

Koľko genetického materiálu máme zhodného so svojimi rodičmi,
starými rodičmi a koľko so svojimi súrodencami?

}

Aký je rozdiel v dedičnosti farbosleposti a polydaktílie?

}

Pomôcka pre učiteľa

Doplňujúce informácie:
Gén, ktorého mutácie spôsobujú poruchu vnímania farieb, tzv. farbosleposť, je jednou z prvých DNA sekvencií cicavcov, ktoré sa podarilo zmapovať, teda lokalizovať v konkrétnom
chromozóme. Charakteristický spôsob dedičnosti farbosleposti typický pre recesívne dedičné znaky, ktorých gény sú viazané na chromozóm X, si pravdepodobne ako prvý všimol
švajčiarsky oftalmológ Hornes v druhej polovici 19. storočia (Thompson, 1996). Pre ľudské oko je typické trichromatické vnímanie farieb, ktoré je realizované 3 druhmi
špecializovaných buniek očnej sietnice, tzv. čapíkov. Jednotlivé druhy čapíkov sa odlišujú prítomnosťou fotopigmentov, ktoré sa líši maximálnou absorpciou v oblasti modrej (440450 nm), zelenej (535-555 nm) a červenej (570-590 nm). Z fyzikálneho hľadiska farba neexistuje, ide len o zrakový vnem podmienený vlnovou dĺžkou svetla. Podráždenie jedného
druhu čapíkov vyvoláva vnem základnej farby. Farebné odtiene sú výsledkom podráždenia dvoch alebo všetkých troch typov čapíkov. Ak čapíky nie sú podráždené, vnímame čiernu
farbu. Každý fotopigment obsahuje aj proteínovú časť – opsín. Porucha vnímania zelenej farby, deuteranopia (daltonizmus), je zapríčinená poruchou opsínu, ktorý je súčasťou
fotopigmentu absorbujúceho v zelenej časti spektra; ak je nefunkčný alebo chýba opsín pohlcujúci v červenej oblasti spektra, hovoríme o protanopii; obe tieto poruchy sú
podmienené mutáciou v géne pre opsín nachádzajúcom sa v chromozóme X.
Základné charakteristiky recesívnej dedičnosti viazanej na chromozóm X:
postihnutí sú väčšinou muži (tzv. hemizygoti; nakoľko muži majú iba 1 chromozóm X, na fenotypový prejav stačí prítomnosť už jednej recesívnej mutácie v genotype);
zdravá matka, ktorá je tzv. prenášačkou X-viazaného je heterozygotná; prenáša patologický gén na polovicu synov a polovicu dcér (rovnako prenášačiek);
postihnutý otec (hemizygot) prenáša patologický gén len na dcéry - prenášačky;
prenos X-viazaného recesívneho znaku alebo ochorenia z otca na syna nie je možný.
Okrem týchto typov farbosleposti existuje aj zriedkavá porucha opsínov absorbujúcich v modrej časti spektra zapríčinená mutáciou v géne pre opsín lokalizovanom
v chromozómovom páre č. 7, teda v autozóme. V porovnaní s X-viazanými génmi platia pre dedičnosť autozómových znakov iné pravidlá.
Polydaktília je príkladom autozómovo dedičnej poruchy, pre ktorú je typická prítomnosť nadbytočného prsta alebo palca (alebo niekoľkých) na rukách alebo nohách postihnutých
jedincov. Aj keď ide o geneticky heterogénny fenotyp (https://www.omim.org/entry/603596), spôsob dedičnosti zodpovedá vo väčšine prípadov autozómovo dominantnému typu.
Pre tento druh dedičnosti sú typické nasledovné pravidlá:
fenotyp sa prejavuje už pri heterozygotnom genotype;
ak jeden z rodičov je heterozygot, riziko postihnutia detí je 50%; ak sú postihnutí obidvaja rodičia (heterozygoti), riziko postihnutia detí je 75%;
muži aj ženy sú postihnutí rovnako často;
prenos znaku z otca na syna je možný.
Podobným spôsobom sa dedí napr. familiárna hypercholesterolémia, porucha zubnej skloviny (dentinogenesis imperfecta), porucha spojivového tkaniva – fibrilínu (tzv. Marfanov
syndróm) alebo kolagénu (osteogenesis imperfecta).
Literatúra
Thompson, H. S. Johann Friedrich Horner (1831-1886). Am. J. Ophthal. 102: 792-795, 1986.
Bruňáková, K. Príklady z genetiky človeka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007.
University of Utah’s Learn Genetics site. Teacher guide: Finding a gene on a chromosome map, 2005, dostupné z http://teach.genetics.utah.edu/content/genscience/findagene.pdf

}

Pracovný list pre žiakov
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Pracovný list pre žiakov

Hodnotiaci dotazník metodiky
Čo Prezrádza (rodo)strom?

+ (Klady a prínosy)
}

vhodne dopĺňa dopĺňa vzdelávací
program, resp. časovo-tematický
plán predmetu

}

rozvíja logické myslenie žiakov
(úlohy šikovne riešili žiaci, ktorí majú
záujem o matematiku a
informatiku)

}

spája teóriu s reálnym životom

– (Pripomienky a návrhy)

}

text je dosť náročný, ale rozvíja
logické myslenie
(jednoduché úlohy sú pre žiakov
nudné)

Hodnotiaci dotazník metodiky
Čo Prezrádza (rodo)strom?

+ (Klady a prínosy)
}

napomáha bádateľskému prístupu

}

podnecuje žiakov k formulovaniu
zaujímavých otázok:

}

}

Ako je to s farbou očnej dúhovky
môjho malého súrodenca?

}

Ako je možné, že moji rodičia
majú modré oči a ja hnedé?

}

Ako zakresliť v rodokmeni, že
otec mal dve manželky?

podnecuje čítanie s porozumením,
diskusiu

– (Pripomienky a návrhy)
}

chýba väčšia rozmanitosť úloh
Návrhy:
} vsunúť príklady z genetiky
populácií alebo génových
interakcií...
} doplniť informácie o
polygénnej dedičnosti sfarbenia
očnej dúhovky, pretože to
žiakov veľmi zaujalo
} doplniť krátku
videoprezentáciu o dedičnosti
sfarbenia očnej dúhovky,
prípadne iných znakov

Hodnotiaci dotazník metodiky
Čo Prezrádza (rodo)strom?

+ (Klady a prínosy)
}

rozvíja spôsobilosť na samostatnú
a skupinovú prácu vedeckého
charakteru
(žiakov skúmanie ich vlastnej
generácie nadchlo, to sa prejavilo aj
v zápale pri riešení jednotlivých
úloh)

}

žiaci sa naučia prezentovať
výsledky bádania a komunikovať

}

rozvíja sociálne spôsobilosti (žiaci
sa zaujímajú o iných)

– (Pripomienky a návrhy)

Hodnotiaci dotazník metodiky
Na koho sa ten vnúčik podobá?

+ (Klady a prínosy)
}

vhodne dopĺňa obsah
tematického celku

}

sleduje naplnenie cieľov

}

je vhodná skôr na upevňovanie
vedomostí

– (Pripomienky a návrhy)
}

úlohy sú časovo náročné

}

veľký rozptyl tém – sledovaných
javov
(Návrh - rozdeliť do dvoch metodík)

}

nie je možné naraz vysvetliť aj
chromozómy, ich funkciu, schému,
zároveň prenos GI a ešte sa aj
venovať karyotypu a rozlíšeniu
gonozómov a autozómov

Hodnotiaci dotazník metodiky
Na koho sa ten vnúčik podobá?

+ (Klady a prínosy)

– (Pripomienky a návrhy)

rozvíja spôsobilosti vedeckej
práce a kritického myslenia –
schopnosť definovať predpoklady
a interpretovať zistené
skutočnosti

}

žiaci niektoré úlohy vnímajú ako
škôlkárske J

}

žiaci mali problém s postavami
serialu Miazgovci, keďže ho nik z
nich nepoznal

}

metodika prepája teóriu s praxou

}

návrh – vybrať iné úlohy,
obsahovo napr. také, ktoré súvisia
s reálnym životom

}

úlohy vhodne nabádajú žiakov k
vypracovaniu úloh a tým k
upevňovaniu vedomostí

}

„...moje odporúčanie - zmeniť
úlohy“
J

}

Hodnotiaci dotazník metodiky
Na koho sa ten vnúčik podobá?

+ (Klady a prínosy)
}

vhodne zvolená výskumná otázka
v úlohe č. 1, ktorá vzbudila záujem
- od ktorého zo svojich starých
rodičov dedí vnuk svoje pohlavné
chromozómy?

}

}

– (Pripomienky a návrhy)
}

nestotožnila som sa sa ja ani žiaci
s úlohou č. 1, ktorá mala byť
motivačná J

metodika podporuje bádanie,
vhodne zvolené otázky žiakov
prinútia sa zamyslieť a zapísaním
schém kríženia si potvrdia svoje
predpoklady

}

bádanie je o rozmýšľaní a logike,
tieto úlohy podľa môjho názoru
nie sú na bádanie J

...hlavne úloha č.4 je výborná,
žiakov veľmi oslovila

}

...úlohu č. 4 vynechať alebo
preformulovať J

Hodnotiaci dotazník metodiky
Na koho sa ten vnúčik podobá?

+ (Klady a prínosy)
}

žiaci potrebovali prejsť zadanie
úlohy, iba mierne dovysvetliť
problematiku a už nemali
problém, pracovali sami

– (Pripomienky a návrhy)
}

žiaci potrebovali neustálu spätnú
väzbu zo strany učiteľa. Boli neistí
aj napriek správnym odpovediam.

Záver
}

Pre učiteľov:
}

}

Množstvo metodických postupov a učebných
materiálov:
} aktívne poznávanie
} bádateľsky orientovaný prístup.

Pre žiakov:
}

Bádateľsky orientovaný prístup podnecuje žiakov
k aktivite a záujmu o preberané témy a motivuje
k štúdiu prírodovedných predmetov J

Ďakujem za pozornosť

