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Hallo, ik ben Wanda. 
Ik ben een ijsbeer. 
Je ziet, ik zit net in bad. 
Het water is wel ijskoud. 
Maar dat vind ik juist lekker. 
Daar word je wakker van. 
In dit boek vertel ik meer over 
mezelf. 
Je leest over: 
 De plaats op aarde waar ik 

woon. 
 Mijn warme jas. 
 Mijn voeten. 
 De manier waarop ik jaag. 
 En mijn sneeuwhol. 
 
Ik ga nu snel uit bad. 
En dan vertel ik jullie meer. 
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Ik woon op en rond de Noordpool. 
De Noordpool ligt bovenop de aardbol (1). 
Het is er altijd koud. 
Vooral in de winter is er alleen maar 
sneeuw en ijs. 
In de zomer is er iets minder ijs en 
sneeuw. 
Het is daar altijd een witte wereld (2). 
 
In de winter is het dag en nacht donker. 
In de zomer is het juist heel lang licht. 
 
Er groeien hier bijna geen planten. 
Onder de sneeuw zit af  en toe mos. 
Ik eet geen planten. 
Ik ben dol op vlees. 
Ik ben een roofdier. 
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Ik heb een warme jas. 
De haren lijken wit, maar zijn het niet. 
Elke haar is hol. 
Door de kleur van de sneeuw lijkt mijn jas 
wit (1). 
Door dat holle haar blijf  ik lekker warm. 
Ook als ik in koud water zwem. 
Elke haar is een beetje vet. 
Zo komt er geen water tussen het haar. 
Als ik uit het water kom, schud ik flink. 
Het water vliegt zo uit de haren (2). 
 
Onder mijn jas zit mijn vel. 
Dat vel is dik en zwart. 
Het is een dikke laag spek. 
Die speklaag helpt ook goed tegen de kou. 
De kou doet mij geen kwaad. 
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Zie je de zool van mijn voeten? 
Ze zitten vol haar (1). 
Zo krijg ik geen koude voeten in de 
sneeuw. 
Met die haren onder mijn voeten ben 
ik goed beschermd. 
Tussen de haren zitten kleine, zwarte 
kussens. 
Op die kussens zitten kleine bobbels. 
Zo glijd ik niet uit op het ijs. 
  
Mijn voeten zijn breed. 
Tussen de tenen zit een vel. 
Dat is handig als ik zwem. 
Het zijn net grote zwemvliezen (2). 
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Ik ben een roofdier. 
Ik eet vlees. 
Om mijn buik te vullen, moet ik op jacht. 
Ik ren niet achter een dier aan. 
Ik zwem niet in het water om een dier te 
vangen. 
Ik wacht bij een gat in het ijs (1). 
Dat gat is een luchtgat. 
Soms komt in het gat de kop van een 
zeehond boven (2). 
Dat kan een baardrob (3) zijn. 
Of een ringelrob (4). 
Zij halen adem in het gat. 
Soms moet ik heel lang wachten. 
Ik jaag met veel geduld. 
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In de zomer zwerf  ik over het ijs. 
In de winter woon ik in een hol. 
Het is een hol in de sneeuw (1). 
In de herfst graaf  ik een hol in oude 
sneeuw. 
Het wordt een gang met kamers. 
Ik woon er samen met mijn jonge 
ijsbeerjes (2). 
Het zijn er meestal twee. 
Ze worden in oktober in het hol geboren. 
De jongen krijgen melk van mij. 
In het hol zijn ze veilig. 
We slapen en slapen. 
De jongen drinken af  en toe. 
Ze groeien langzaam. 
Pas in het voorjaar gaan we naar buiten. 
De jongen zijn nog een beetje bang voor 
die nieuwe, witte wereld (3). 
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Mijn jonge beertjes volgen mij. 
Dat gaat vanzelf. 
Ze zijn nog niet zo snel. 
Nu leren ze de wereld kennen (1). 
Ik neem ze mee naar het water. 
Ze kijken goed wat ik doe.  
Zo leren ze van mij. 
Later moeten ze voor hun eigen eten 
zorgen. 
 
De jongen groeien als kool (2). 
Ze blijven twee en een half  jaar bij mij. 
Nu zijn ze groot genoeg om voor zichzelf  
te zorgen. 
Ik ben weer alleen. 
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Het leven op de Noordpool is anders dan 
vroeger. 
De aarde wordt warmer. 
In de zomer gaat het ijs steeds eerder 
weg (1). 
Ik kan dan slecht jagen. 
Ik eet niet genoeg. 
Ook moet is steeds eerder naar het land. 
En er zijn minder ijsschotsen. 
Op een ijssschots rust ik uit. 
Dat kan nu niet. 
Ik word doodmoe van het lange 
zwemmen (2). 
 
In een wereld zonder sneeuw en ijs voel 
ik me niet thuis. 
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Stil 
Jonge ijsbeertjes zitten doodstil, als 
de moeder jaagt. 
Ze leren het van de moeder. 
Zitten ze niet stil? 
Dan krijgen ze een tik tegen hun kop. 
Stil zitten, jij! 
Bij de jacht moet het doodstil zijn. 
Anders komen de zeehonden niet 
boven water. 

Slecht weer 
IJsberen houden geen winter-
slaap. 
Ze bouwen een hol om te 
schuilen. 
Op de Noordpool stormt en 
sneeuwt het hard. 
De ijsbeer zit dan veilig binnen. 



Vijand 
De ijsbeer heeft geen dieren als vijand. 
Dat lijkt erg veilig. 
Toch is er wel een vijand: de mens. 
Hij jaagt op ijsberen. 
Hij wil graag de vacht van de ijsbeer 
hebben. 

Leeftijd 
Een ijsbeer kan wel 15 jaar oud 
worden. 
Er zijn ook ijsberen die in de 
dierentuin wonen. 
De oudste ijsbeer in een 
dierentuin werd maar liefst 
42 jaar oud. 
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Schooltv: de ijsbeer 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-

ijsbeer-een-echt-pooldier/  

http://www.schooltv.nl/video/de-ijsbeer-een-echt-pooldier/
http://www.schooltv.nl/video/de-ijsbeer-een-echt-pooldier/






http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_bear 
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsbeer 
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