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 1. IJs 

Het is koud. 
Het vriest 
Het water is bevroren. 
Overal ligt ijs op het water. 
Dit boek gaat over ijs. 
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Hoe komt een ijspegel aan de rand van het dak? 
 Waar komt een ijsberg vandaan? 
 Hoe wordt kunstijs gemaakt? 
 Hoe kan een ijsbeer leven in de kou? 
 Hoe krijg je ijs aan een touwtje zonder lijm? 
 Wat zijn de koudste delen op aarde? 
 Hoe wordt een beeld van ijs gemaakt? 
 Welke sporten beoefen je op ijs? 



 2. De ijspegel 

Het vriest dat het kraakt. 
De wereld is wit. 
Er ligt overal sneeuw. 
Binnen in huis is het lekker warm. 
Zelfs het dak van het huis wordt warm. 
De sneeuw smelt er een beetje van. 
Er stroomt wat water van het dak. 
Het stroomt naar de rand van het dak. 
Bij die dakrand is het ijskoud. 
Het vriest er. 
De druppels water gaan bevriezen (1). 
Het water wordt ijs. 
Er loopt een nieuwe druppel langs het 
ijs. 
Die bevriest ook. 
Zo groeit er een lange ijspegel. 
De volgende ochtend hangt de rand vol 
ijspegels (2). 
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 3. De ijsberg 

Op de Noord– en de Zuidpool is het ijskoud. 
Het vriest er altijd. 
De Noordpool is een dikke plaat ijs. 
De Zuidpool is land met een dikke ijslaag. 
Aan de rand breken grote brokken ijs af  (1). 
Ze drijven langzaam weg. 
Het lijkt wel een drijvende berg. 
Die ijsberg kan heel groot zijn. 
Ze drijven met de stroom van het water mee. 
Soms lijkt een ijsberg klein. 
Dat lijkt maar zo. 
Het grootste deel zie je niet (2). 
Het zit onder water. 
Dat maakt een ijsberg gevaarlijk. 
Een schip kan lek raken door dat deel onder 
het water. 
De ijsberg drijft langzaam verder. 
In warmer water gaat het ijs  
beetje bij beetje smelten. 
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 4. Kunstijs 

Het vriest niet. 
Toch gaat Wout schaatsen. 
Hoe kan dat? 
Hij gaat naar de ijsbaan. 
Hij schaatst er op kunstijs. 
Onder het ijs liggen allemaal lange buizen. 
Door die buizen stroomt een vloeistof. 
Die vloeistof  is ijskoud. 
Een man spuit water over de buizen (1). 
Het water bevriest door de koude buizen (2). 
Er ligt nu een dun laagje ijs.  
Daar komt een nieuw laagje water op.  
Ook dat bevriest. 
Zo wordt de laag kunstijs steeds dikker. 
Op dat kunstijs rijdt Wout zijn rondjes. 
Hij hoeft niet op een koude winter 
te wachten. 
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 5. De ijsbeer 

De ijsbeer voelt zich thuis op het ijs. 
Het dier leeft op de Noordpool. 
De ijsbeer heeft een dikke vacht. 
Daaronder zit nog een dikke laag vet. 
Zo heeft de ijsbeer geen last van de kou. 
Onder zijn poten zitten haren. 
Dus hij heeft ook geen last van koude voeten. 
De ijsbeer is een goede zwemmer (1). 
Door de vetlaag drijft hij goed. 
Tussen de tenen zitten zwemvliezen. 
De achterpoten zijn het roer. 
De ijsbeer jaagt op zeehonden (2). 
Hij wacht bij een gat in het ijs. 
Daar komt de zeehond om lucht te happen. 
De ijsbeer kan er lang zitten. 
Hij heeft veel geduld. 
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 6. De polen 

De aarde is rond net als een bal. 
De zon schijnt op die bal 
Boven en onder op de bal komen 
maar weinig stralen. 
Op die plekken is het erg koud. 
Je noemt die delen de Noordpool en 
de Zuidpool. 
De Noordpool is geen land.  
Het is een dikke laag drijvend ijs.  
Je vindt er ijsberen en zeehonden. 
Onder het ijs van de Zuidpool zit wel 
land.  
Op de Zuidpool vind je de pinguïns.  
De keizerspinguïn (1) is de grootste 
soort. 
Ze leven en broeden in grote groepen. 

De Noordpool 

De Zuidpool 
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 7. Sporten op ijs 

Het bovenste laagje van ijs is een beetje nat. 
Dat maakt ijs spekglad. 
Zo kun je lekker glijden. 
Er zijn veel glijsporten op ijs. 

schaatsen 

kunstrijden 

rodelen 

ijshockey 



ijshockey 

bobsleeën ijszeilen 

curling 

speedway 



 8. Beelden van ijs 

IJs is hard. 
Je kunt van ijs een beeld maken. 
De beeldhouwer gebruikt gereedschap. 
Met een zaag en beitels haalt hij ijs weg. 
De beeldhouwer moet flink door werken. 
Het bevroren water moet heel helder 
zijn. 
Zo ziet het ijs er mooi glanzend uit. 
Het licht valt er nu heel mooi op. 
Het lijkt wel een beeld van glas. 
Wel jammer dat het beeld niet voor altijd 
blijft bestaan. 
Soms zie je een ijsbeeld op een feest. 
Je ziet het langzaam smelten. 
In het noorden van China is het koud. 
Je vindt er een groot park. 
Het park staat vol met beelden en 
gebouwen van ijs (1).  
In de avond wordt het ijs verlicht. 
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 9. Goochelen met ijs 

Dit heb je nodig voor de truc: 
Een glas water, een draadje, een ijsklontje 
en een beetje zout. 
1. Laat het ijsblokje in het  glas water 

drijven. 
2. Leg het draadje over het ijsklontje. 
3. Strooi een beetje zout over het draadje. 
4. Tel tot zes. 
5. Pak de twee einden van het draadje. 
6. Til het klontje aan de draad op. 
 
Dit is echt toveren. Het ijsblokje zit 
vastgeplakt aan het draadje. 
Hoe kan dat? 
Het zout laat het ijs een beetje smelten. 
Het draadje zakt in het smeltwater. 
Door het koude ijs bevriest het water weer. 
Nu zit het draadje vast in het laagje ijs. 



 10. Filmpje 

Brrrr... Koud ! 

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

beestje-brrr-koud/#q=ijs 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-brrr-koud/#q=ijs
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-brrr-koud/#q=ijs






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/IJs  

http://nl.wikipedia.org/wiki/IJssculptuur  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstijs  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordpool  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidpool  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagel_

(neerslag)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/IJs
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJssculptuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordpool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidpool
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