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Bij glijden hoort het woord glad. 
Glad is meestal leuk 
Soms niet. 
Je weet niet dat het glad is. 
Dan kun je lelijk vallen. 
Dat kan al over de schil van een 
banaan. 
Die is glad. 
 
Glijden is meestal leuk. 
Glijden gaat sneller dan lopen 
Dat weet zelfs een pinguin. 
Die glijdt graag op zijn buik. 
Dat gaat beter dan waggelen. 
 
In dit boek lees je van alles over 
glad en glijden. 
Je leest over water, ijs, sneeuw en 
vet. 

1. Glijden 



2. Een natte vloer 

Bas is klaar met zijn zwemles. 
Hij rent naar de kleedkamer. 
De tegels op de vloer zijn nat. 
Bas glijdt uit. 
Boem! Hij ligt languit op de vloer. 
 
Een dun laagje water op de tegels maakt 
de vloer glad. 
Natte tegels zijn gevaarlijk. 
Met gladde schoenen glijd je uit. 
Ook op je blote voeten. 
 
Soms staat er een bordje (1) bij de natte 
vloer. 
Pas op! Natte vloer. 
Iemand maakt de vloer schoon met 
water. 
Als de vloer droog is, is het ook niet glad 
meer. 
 
Som zitten er bobbeltjes op de tegels (2). 
Door die bobbeltje glijd je niet snel uit. 

Pas op! 
Natte vloer 
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Een natte weg lijkt op een natte vloer.  
Het laagje water kan een auto of  
brommer laten slippen (1). 
Vooral bij het remmen. 
De auto glijdt weg. 
Sturen gaat niet goed meer. 
 
Sneeuw en ijs maken een weg nog 
gladder (2). 
De strooiwagen strooit zout op de 
weg (3). 
Door het zout smelt de sneeuw. 
Op de weg komt een natte pap. 
Het is nu een stuk minder glad. 
 
 

3. Op de weg 
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Glad 
Pas op! 
Ren niet te hard over het ijs. 
Het ijs is spekglad. 
Hoe komt dat ijs zo glad? 
IJs is bevroren water. 
Het is keihard. 
Boven op het ijs zit een dun laagje. 
Dat laagje is een beetje waterig. 
Dat maakt het ijs glad. 
Net als die natte vloer in het zwem-
bad. 
 

4. Op het ijs 

Schaatsen 
Op het ijs kun je op gladde schoenen glijden. 
Nog beter gaat het met schaatsen. 
Het ijzer onder een schaats glijdt heel goed 
over het ijs. 
Het gaat bijna vanzelf. 



De slee 
Onder de slee zitten ook ijzers (1). 
De slee glijdt goed over het ijs. 
Net als de schaats. 
Je moet wel duwen of  trekken. 
 
 
 
De bobslee (2) 
De bobslee is een snelle slee. 
Het is een slee met een stuur. 
Onder de slee zitten een soort 
schaatsen. 
In de bobslee zitten 2 of  4 mannen. 
De slee wordt eerst aangeduwd. 
De mannen rennen hard om de 
slee vaart te geven. 
Daarna springen ze erin. 
De bobslee zit in een baan van ijs. 
Eén man stuurt en één man remt.  
Het is een wedstrijd. 
Wie gaat het snelst? 
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Met een slee kun je ook pret heb-
ben in de sneeuw. 
Vooral als je een helling af  gaat. 
Dan zoef  je naar beneden. 
 
 
Skiën 
Met twee lange latten kun je ook 
naar beneden glijden. 
Het zijn ski’s (1). 
Op de ski’s kun je schoenen vast 
maken. 
Met twee stokken zet je af. 
Je roetst naar beneden. 
Skiën moet je leren. 
Anders breek je een been. 
Onder op de ski smeer je was. 
Dat maakt de ski heel glad. 
Zo glijd je nog beter over de 
sneeuw. 

5. In de sneeuw 
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Van de schans 
Je kunt ook met ski’s van een 
steile schans (1) springen. 
De schans is een gladde, schuine 
helling. 
Daarom heet deze sport schans-
springen. 
Er ligt sneeuw op de schans. 
De springer zoeft naar beneden. 
Daar is het eind van de schans.  
De springer vliegt door de lucht. 
De landing is het moeilijkst. 
Je moet op twee benen tegelijk 
landen. 
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6. Spelen en glijden 

Sjoelen (1) 
Sjoelen is een spel. 
Een houten schijf  glijdt over een gladde 
plank. 
Die schijf  is de sjoelsteen. 
De gladde plank is de sjoelbak. 
Sjoelen is een mikspel. 
Je moet de sjoelsteen in een gat mikken. 
De steen past er net door. 
De sjoelbak moet glad zijn. 
Een beetje was maakt de bak glad. 
Was is een beetje vet. 
Nu glijdt de steen heel goed. 

De glijbaan 
Een glijbaan is ook glad. 
Die baan is van ijzer of  plastic. 
Je roetst naar beneden. 
Een glijbaan vind je ook in 
het zwembad. 
Er stroomt water langs. 
Dat water maakt de glijbaan 
spiegelglad. 
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Olie (1) en vet zijn ook glad. 
Mensen gebruiken olie en vet om 
dingen beter te laten glijden. 
 
Piept de deur als je hem open 
doet? 
Het scharnier (2) piept. 
Twee delen gaan langs elkaar. 
Het gaat niet glad.  
Je hoort: Piep, piep. 
Een beetje olie helpt. 
Nu gaat alles gladjes.  
Het gepiep is weg. 
 
Op een fiets (3) bewegen ook veel 
delen. 
De wielen, de rem, de ketting, de 
trappers en de versnelling heb-
ben allemaal olie nodig. 
Zo werkt alles lekker gladjes. 
 
 

7. Olie en vet 
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8. Filmpje  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-glijden/#q=glijden  

Huisje Boompje Beestje 
Glijden 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-glijden/#q=glijden
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-glijden/#q=glijden






http://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_%28motion%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ice 

http://en.wikipedia.org/wiki/Snow 

Bronnen en foto’s 
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