העלון למורי הביולוגיה

אתרים נוספים בנושא:

ביולוגיה

שם המאמר :משחק הברירה הטבעית
מחבר המאמרHark E. Tashiro :
נושא המאמר :משחק פשוט לחיזוק תפיסת הברירה הטבעית בקרב התלמידים.
מילות מפתח :דכי הוראה  -משחקים ,תורשה
מתוך :העלון למורי הביולוגיה ,חוברת ד' ,סיון התשמ"ה .1985
הוצאת :האוניברסיטה העברית בירושלים  -המרכז להוראת המדעים.
הערות ,Hark E. Tashiro :ביה"ס התיכון בסיירה ויסטה ,אריזונה
מתוךAmerican Biology Teacher, Vol.46, No.1, Jan. 1984 :
מתורגם ומוגש ע"י פנינה סיון
משחק הברירה הטבעית
משחק פשוט ואפקטיבי לחיזוק תפיסת הברירה הטבעית ,אמצעי יעיל לדיון ממצה,
משחק משעשע לכל הכיתה לשעור יחיד.
המשתתפים  -כל הכיתה.
החומרים הדרושים  -רצועות נייר ועפרונות.
שלבי המשחק:
א .המורה בוחר את התכונות שיעסקו בהן )כל תכונה תורשתית מתאימה( ררושם
אותן על הלוח ,לדוגמה :מיומנויות ידניות ,יציבה ,צבע העור ,גודל המוח,
התנהגות חברתית ,שעירות הגוף ,צבע השיער ,תנגודת לכימיקלים ,תנגודת
לקרינה.
למשחק נבחרות חמש תכונות.
ב .התלמידים רושמים את התכונות על רצועות נייר נפרדות ,על כל רצועה -
תכונה אחת .לכל תלמיד יהיו ,אם כן 5 ,רצועות נייר ועל כל אחת תכונה שונה.
ג .כל תלמיד מקבל ספרה אקראית בין  1ל ,5-והוא ממספר את כל רצועות הנייר
שלו בסיפרה שלו) .למשל :תלמיד שקבל את המספר  ,4יכתוב :צבע העור ,4 -
היציבה  ,4 -וכו'(.
ד .המורה יכין  5כלי קיבול .כל כלי קיבול מיועד לתכונה אחת .כל תלמיד יקפל
את רצועות הנייר שלו ויכניס אותן לכלי קיבול ,כל רצועה )תכונה( לכלי שלה.
למשל ,כל רצועות צבע העור  -לקופסת צבע העור.
ה .כל תלמיד בוחר באופן אקראי רצועה )מקופלת( אחת מכל קופסה .לכל תלמיד
יהיו ,אם כן 5 ,רצועות.
ו .המורה מסביר את שיטת המיספור .מספר גדול יותר מציין שיפור של התכונה.
לדוגמה 5 :פירושו מיומנות ידנית טובה ,או עמידה זקופה ביותר ,או התנהגות
חברתית טובה ביותר וכו'.
ז .המורה מכריז על סוג "הסביבה" הנבחרת .מקיים דיון על התנאים שבסביבה
והלחצים שהוא מפעילה על הפרט .למשל :הסוואנה האפריקאית והתנאים שבה .איזו
אוכלוסית בני אדם חיה בסביבה כזאת .המורה ינחה את הדיון כך שייראה אלו
תכונות הן בעלות יתרון.
ח .הדיון נמשך כך שהתלמידים יבינו אילו תכונות הן בעלות יתרון :עור כהה
מגן בפני קרינת  ,UVמיומנות ידנית ויציבה זקופה  -חשובות להכנת מכשירים,
התנהגות תברתית  -חשובה לתקשורת.
יש להבהיר איך תפעל הברירה כנגד או בעד תכונות :למשל ,צבע עור בדירוג  1או
 2לא יתן הגנה כנגד הקרינה; לעומת זאת יכולות תכונות אחרות באותה עת לקבל
דירוג גבוה.
בדיון הכיתתי יש לקבוע שלפחות  3תכונות חייבות להיות בעלות יתרון כדי
להבטיח הישרדות.
ט .התלמידים בודקים את רצועות הנייר שלהם .אלו שנמצאו אצלם "תכונות" בעלות
יתרון הם השורדים .האחרים  -נכחדים.
השורדים עוברים לצד אחד של הכיתה והם יהיו האוכלוסיה הבאה.
י .כאן יכול המשחק להסתיים ,או להימשך כאשר מחליטים על שינויים בסביבה.
[

ייתכן לדבר על נדידת האוכלוסיה צפונה ,ואז שוב תחליט הכיתה מהן התכונות
בעלות היתרון ושוב יישארו שורדים .אפשר גם לחזור שוב על שלב ז' לאחר איחוד
מחדש של האוכלוסיה.
במשחק זה ,על הדיון שבו ,התלמיד מבין את השפעת הסביבה על האוכלוסיה ,הוא
"רואה" את תוצאת הברירה הטבעית על אוכלוסית בני אדם .הוא יכול גם לראות
איך תכונות נייטרליות וחסרות יתרון יכולות להישאר באוכלוסיה .למעשה מושג
האבולוציה מגיע לכאן רק בסיכום ,כתוצאה מהדיון במשמעות המשחק.
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