vr-spil
fysik/kemi
7. - 9. kl

Om et øjeblik træder I ind i en anden verden.
En verden hvor I er bedste venner, men adskilt
af både sole og måner. Den ene sidder hjemme
på Jorden, mens den anden befinder sig på en
rumstation på exoplaneten Proxima B.
På rumstationen er der lige nu bestemt ikke sjovt at
være. For alle de andre besætningsmedlemmer er
blevet fanget og spist af en yderst intelligent livsform.
Den eneste mulighed for at undgå selv at blive spist, er
ved hurtigst muligt at forlade planeten i en flugtkapsel.
Desværre er flugtkapslen beskyttet af et sindrigt
kodesystem, som kun kan brydes, hvis man kender det
menneskeskabte Periodiske System ud og ind…
Pis.
Hvis I dog bare havde fulgt bedre med i fysiktimerne!
Der er dog en lille chance for, at I kan gense
hinanden – for hjemme på Jorden ligger
manualen til kodesystemet, og selv fra
Proxima B er det muligt at ringe til
en ven…

SPILLET
Up’n’Atom er et spil, hvor I skal samarbejde. Én spiller har
VR-brillerne på, mens den anden sidder med manualen,
hvor løsningerne kan findes. Målet med spillet er at få adgang til flugtkapslen ved at finde frem til de rigtige koder
til låsene. Hver kode består af tre tal, nemlig antallet af
protoner, elektroner og neutroner for et bestemt grundstof.
Spiller 1: MANUAL
•
•
•

Din opgave er at finde frem til det rigtige grundstof
ved at lytte til din makkers beskrivelse af ledetrådene
og sammenligne det med oplysningerne i manualen.
Der kan være én eller flere ledetråde, men der er altid
kun ét grundstof, der kan åbne låsen.
Når du har fundet frem til grundstoffet, skal du ved
hjælp af manualen finde ud af hvor mange protoner,
elektroner og neutroner det har og fortælle de tre tal
til din makker.

Spiller 2: VR-BRILLER
•
•
•

Når du har taget brillerne på, kommer du ind i et rum,
hvor du kan finde én eller flere ledetråde, der fortæller
noget om et bestemt grundstof.
Du skal beskrive ledetrådene så godt du kan til din
makker, så I sammen kan finde frem til det rigtige
grundstof.
Herefter skal du taste antallet af grundstoffets protoner, elektroner og neutroner ind på de tre skærme - de
tre tal er nemlig koden til låsen.

For at bygge et atom skal i kende
dets antal af protoner, neutroner
og elektroner

Hvor mange protoner?
Alle grundstoffer har et atomnummer
– det nummer er det samme som
antallet af protoner.

Hvor mange ELEKTRONER?

Hvor mange NEUTRONER?

I alle neutrale grundstoffer er der
præcis lige mange protoner og elektroner. (Hvis der ikke er lige mange
protoner og elektroner, kalder man
det en ion).

antal protoner = atomnummeret

helium har atomnummer 2
og har derfor 2 protoner
og 2 elektroner

Grundstoffets vægt (atommassen)
viser det samlede antal protoner og
neutroner. Du skal altså trække antallet
af protoner fra vægten (atommassen),
så får du antallet af neutroner!

antal ELEKTRONER = antal protoner

antal neutroner = vægt - antal protoner
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1

Hydrogen

H

1U

2

Helium

He

4U

1895

Ramsay & Cleve
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-269

3

Lithium

Li

7U

1817

Arfvedson

181

1287

4

Beryllium

Be

9U

1797

Vauquelin

1287

2469
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de
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fra,
1766
Cavendish
-259
-253
giver det 2 neutroner.

Det periodiske system er et skema over alle de kendte
grundstoffer sorteret efter deres atomnummer.

perioder

grupper

Man kalder de vandrette rækker i det periodiske system for
perioder. Perioderne fortæller hvor mange skaller
grundstoffet har elektroner i.

Det periodiske system har 18 lodrette kolonner. Der er 8
hovedgrupper og 10 undergrupper. Grupperne 1-8 er inddelt
efter hvor mange elektroner grundstoffet har i sin yderste
skal.

Magnesium (Mg) er placeret i 3.
række - det vil sige at magnesium
hører til 3. periode, og at dets
elektroner er fordelt i tre skaller.

Magnesium (Mg) er placeret i
gruppe 2 - det vil sige at
magnesium har 2 elektroner i
sin yderste skal.

