6. РАЗРЕД (13.04-16.04.2020.)
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:
Пприрпдна и вештачка селекција (пбрада)
Циљ пве лекције јесте да разумемп:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шта је тп варијабилнпст,
Шта је прирпдна селекција и какп пна делује,
Шта је евплуција,
Да се самп стешене пспбине не наслеђују,
Шта је тп вещташка селекција,
Кпја је разлика између прирпдне и вещташке селекције,
Какп дплази дп „ппбпљщаваоа“ пспбина гајених биљака и живптиоа у пднпсу на оихпве
дивље српднике,

Кљушни ппјмпви:
Варијабилнпст – разнпврснпст јединки у пппулацији какп на нивпу гена такп и на нивпу
мпрфплпщких (физишких) пдлика. Варијабилнпст ппдразумева какп наследне пспбине, такп и пне
стешене пспбине кпје јединке задпбију тпкпм свпг живпта.
Прирпдна селекција (прирпдни пдабир) – је механизам кпји дпвпди дп прпмене ушесталпсти
пдређених гена тј. пспбина у пппулацијама живих бића. Заснива се на варијабилнпсти (већ
ппстпјећим разликама између јединки једне пппулације), а услпви (екплпщки фактпри) утишу на
жива бића такп да самп пни најуспещнији ппстају и пстављају пптпмствп, пренпсећи свпје гене
кпји ће пмпгућити оихпвим пптпмцима да успещнп преживе исте те услпве у кпјима живе и
оихпви рпдитељи (пример из учбеника, стр. 206, прпмена бпје крила лептира збпг прирпдне
селекције).
Евплуција – прпцес прпмена живих бића у дугпм временскпм припду кпје настају кап резултат
прилагпђаваоа на прпменљиве успве живптне средине (екплпщке фактпре). Евплуција се дещава
захваљујући ппстпјаоу генетишке варијабилнпсти неке пппулације.
Евплутивне прпмене – прпмене кпд живих бића кпје се дещавају сппрп, тпкпм вище генерација и
резултат су евплуције.
Наслеђиваое – самп пспбине записане у генима се наслеђују (пренпсе на пптпмствп), стешене
пспбине неке јединке тпкпм живпта се не наслеђују (нпр. Акп пфарбамп кпсу у другу бпју, наще
пптпмствп не наслеђује ту бпју кпсе).
Вештачка селекција – је механизам кпји дпвпди дп прпмене пспбина кпд пдређених врста
делпваоем шпвека. Дакле, шпвек прилагпђава услпве, навпдоава биљке, сади пне биљке кпје
имају жељене пспбине, щтити их пд паразита, храни живптиое щтп резултира прпменама тих

врста у пднпсу на оихпве српднике кпји живе у дивљини (дивљи српдници). Такп се дпбијају нпве
спрте биљака и нпве расе живптиоа.
Примери вештачке селекције биљака – гајене врсте биљака кпје имају другашије пспбине у
пднпсу на оихпве дивље српднике: кукуруз, бресква, краставац, лубеница итд.
Примери вештачке селекције живптиоа – разлишите расе паса и дпмаћих живптиоа.
Значај вештачке селекције –
1. Већи принпс биљака и већи плпдпви биљака,
2. Већи избпр намирница,
3. Лабпратпријска истраживаоа итд.
ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (205 - 209. страна)
2. ППТ презентацијe: https://www.slideshare.net/enchi88/borba-za-opstanak-prirodna-selekcija
https://www.slideshare.net/filipgnjatovic/ss-13383424
3. Видеп материјал: https://www.youtube.com/watch?v=ZCVoN_yP0_g&t=183s
ЗАДАЦИ:
НЕМА ИХ!!!!!
Драга дечице, хвала вам штп сте вредни, штп радите биплпгију и дпстављате задатке на време.
Ппхваљујемп вас све за тп! Такпђе, мплимп пне кпји јпш нису дпставили задатке да тп ураде
штп пре. Ппштп је пвп претпразнична недеља, нећемп вам давати задатак за следећу недељу.
Желимп вам срећне празнике и да их прпведете штп лепше са свпјим ппрпдицама!!!
Ппгледајте пвај линк, кпји вам дајемп, кап идеју какп бисте мпгли да направите "екплпшки"
Ускрс :)
https://www.organicnet.co/en/magazine/kratak-vodic-kako-da-napravite-prirodne-boje-za-uskrsnja-jaja
Ппздрав,
Наставник и наставница биплпгије

