
SPELLEN:http://chemieleerkracht.be/experimenten/3%20Periodiek%20systeem/3.2.%20Did%2

0materiaal/spellen/Het%20periodiek%20systeemspel84.pdf 

Instructieblad periodieksysteem spel: 

Materiaal: 

- Rad 

- Opdrachtenblad 

- Tipkaartjes 

- Letterkaartjes 

- Enveloppe met oplossing in. 

 

Voorbereiding: 

- Leg het rad in het midden van de tafel. 

- Leg de tipkaartjes met de witte zijde en de letterkaartjes met de letters omhoog naast het 

rad. 

- Leg de enveloppe ook naast het rad.  

- Verdeel de groep in 4 tot 6 teams. 

- Één persoon neemt het opdrachtenblad en legt telkens uit wat het team moet doen. 

 

Doel van het spel: 

Het doel van het spel is dat je de letters aan de juiste elementen koppelt en dat je de letters op de 

juiste plaats in het PSE schrijft. Het team dat als eerste alle letters kan invullen is de winnaar.  

Het spel: 

- Draai aan het rad. De speler met het opdrachtenblad leest voor wat je moet doen bij het 

cijfer dat je gedraaid hebt.  

- Het is de bedoeling dat jullie aan de hand van de tips de letters aan de juiste elementen 

koppelen en dat jullie de letters op de juiste plaats in het PSE schrijven.  

- Tijdens het spel mogen jullie zaken noteren. 

- Wanneer een team op het cijfer 2 (jullie mogen een gok wagen) komt, mag het team een gok 

op een juiste oplossing wagen. Dit is echter niet verplicht. 

- Wanneer een team een gok gewaagd heeft, wordt deze gok nagekeken door de leerkracht. 

Op die manier kan het team bij een foute gok, verder meespelen met het spel. 

 

Extra: 

Je kan het spel vergemakkelijken door de letters op een PSE te plaatsen. De leerlingen gaan dan al 

enkele elementen herkennen zonder dat ze een tip nodig hebben zoals bijvoorbeeld H. Een 

voorbeeld van hoe zo’n PSE eruit kan zien is bijgevoegd.  

Voor wie: 

Dit spel kan gespeeld worden door leerlingen van het 2de jaar 2de graad secundair onderwijs.  
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De leerlingen moeten kennis hebben van: 

- Groepen en perioden 

- Groepsnamen 

- Atoomnummer (A) en massagetal (Z) 

- Schillen (atoommodel van Bohr) 

- Oxidator en reductor (tip 9) 

- EN-waarden en het verband met het PSE 

- Aggregatietoestanden 

- Oxidatiegetallen (tip 21 -> weet ik zelf niet) 

- Elementen die het meest voorkomen op aarde en altijd in verbinding met andere elementen 

(tip 22 -> weet ik zelf niet, op aarde of  in de aardkorst?, Si?)  



Het opdrachtenblad: 

1 Draai nog een keer. 

2 Je mag een gok wagen. 

3 Neem 1 tip van de stapel. 

4 Geef 1 tip af aan het team rechts van jou. 

5 Neem 2 tips van de stapel. 

6 Wissel een tip met een ander team. 

7 Neem een tip van een ander team. 

8 Neem 5 tips van de stapel. 

9 Wissen een tip met de stapel. 

10 Kies een nummer tussen 1 en 9 en voer deze opdracht uit. 

11 Wissel 1 tip met het team rechts van jou. 

12 Neem 3 tips van een ander team. 

13 Geef 1 tip aan het team links van jou. 

14 Sla een beurt over. 

15 Krijg 1 element cadeau! 

16 Neem 4 tips van de stapel. 

17 Wissel 1 tip met het team links van jou. 

18 Kies 1 tip uit de stapel. 

19 Neem 3 tips van de stapel. 

20 Kies een nummer tussen 11 en 19 en voer de opdracht uit. 

 

Extra uitleg bij de opdrachten: 

1 Draai nog een keer. 
Je mag nog eens aan het rad draaien, en voert de opdracht uit die bij het nieuwe cijfer 
staat. 

2 Je mag een gok wagen. 

Als je het antwoord nog niet weet, mag je passen.  



3 Neem 1 tip van de stapel. 

4 Geef 1 tip af aan het team rechts van jou. 

Als je geen tip meer hebt, hoef je niets te doen. Je mag zelf kiezen welke tip je afgeeft. 

5 Neem 2 tips van de stapel. 

Je neemt de bovenste 2 tips. 

6 Wissel een tip met een ander team. 

Als je geen tip meer hebt, gebeurt er niets. Jullie mogen zelf kiezen welke tip uitgewisseld 

wordt. 

7 Neem een tip van een ander team. 

Het ander team maakt een waaier van hun tips en je mag er dan 1 uit trekken. 

8 Neem 5 tips van de stapel. 

Je neemt de bovenste 5 tips van de stapel. 

9 Wissen een tip met de stapel. 

Je mag eender welke tip uit de stapel nemen. Hiervoor maak je een waaier van de 

tipkaartjes op tafel met de tip naar beneden en trek je één kaartje. 

10 Kies een nummer tussen 1 en 9 en voer deze opdracht uit. 

11 Wissel 1 tip met het team rechts van jou. 

Als je geen tip meer hebt, gebeurt er niets. Jullie mogen zelf kiezen welke tip uitgewisseld 

wordt. 

12 Neem 3 tips van een ander team. 

Het ander team maakt een waaier van hun tips en je mag er dan 3 uit trekken. 

13 Geef 1 tip aan het team links van jou. 

Als je geen tip hebt, gebeurt er niets. Je mag zelf kiezen welke tip je geeft. 

14 Sla een beurt over. 

15 Krijg 1 element cadeau! 

Je mag 1 letter van A tot Z nemen van de stapel. Aan de achterkant staat het element 

vermeldt. Als je het element gezien hebt, leg je het kaartje terug met de letter naar boven 

naast het rad. 

16 Neem 4 tips van de stapel. 

Je neemt de bovenste 4 tips van de stapel. 

17 Wissel 1 tip met het team links van jou. 

Als je geen tip meer hebt, gebeurt er niets. Jullie mogen zelf kiezen welke tip uitgewisseld 

wordt. 

18 Kies 1 tip uit de stapel. 



Je mag eender welke tip uit de stapel nemen. Hiervoor maak je een waaier van de 

tipkaartjes op tafel met de tip naar beneden en trek je één kaartje. 

19 Neem 3 tips van de stapel. 

Je neemt de bovenste 3 tips van de stapel.  

20 Kies een nummer tussen 11 en 19 en voer de opdracht uit. 

 

De tips: 

1) D bevat 10 protonen. 

2) G heeft het hoogste kookpunt van de elementen in zijn groep. 

3) Een atoom A heeft 2 neutronen. 

4)  De ionstraal van P is kleiner dan die van J. 

5)  Van J is het zout JQ2 gekend. 

6)  De volgende elementen horen bij elkaar in groepen: BF- DGA-JNP-CS-QT-EO-IH-KWRM. 

7)  De elektronen van atoom G zijn verdeeld over 3 hoofdniveaus. 

8)  G is een edelgas. 

9)  Q is een sterkere oxidator dan T. 

10)  Q en T zijn gassen. 

11)  Q is een halogeen. 

12)  C lijkt chemisch gezien meer op S dan op E. 

13)  De elektronegativiteit van C is groter dan die van S. 

14)  PC is de formule van een oxide. 

15)  E heeft 5 elektronen in de buitenste schil. 

16)  De elektronen van O zijn verdeeld over 2 hoofdniveaus. 

17)  O is een gas, maar E niet. 

18)  Atomen van O zijn lichter dan de atomen van E. 

19)  H heeft een proton meer in de kern dan F. 

20) P is een aardalkalimetaal 

21)  Het oxidatiegetal van H kan zowel +IV als –IV zijn. 

22)  I is het meest voorkomend element op aarde, op één na. I komt in de natuur alleen in 

            gebonden vorm voor. 

23) S heeft 6 elektronen in zijn buitenste schil.  

24)  N heeft de kleinste atoommassa van alle elementen in zijn groep. 

25)  De atoomstraal van B is groter dan de atoomstraal van F. 

26)  De ionstraal van R is kleiner dan die van M. 

27)  M is een alkalimetaal. 

28)  L is een gas. 

29)  N heeft minder elektronen dan F. 

30)  De kernlading van K is groter dan die van M. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oplossing: 

A B C D E F G H I J 

He Al O Ne P B Ar C Si Ca 

          

K L M N O P Q R S T 

K H Na Be N Mg F Li S Cl 
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