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LESSUGGESTIES  
Jenni Desmond 
De ijsbeer 
(Lemniscaat)  
 
 
IJsberen zijn enorme, wilde, prachtige 
dieren. Als bewoners van de Noordpool 
leven ze in een vreemde wereld van 
vrieskou, sneeuw en ijs. Toch hebben ze 
dezelfde lichaamstemperatuur als wij. 
Ze blijven warm door hun enorme 
omvang, hun overvloed aan vet en hun 
vacht die hen isoleert en beschermt. 
 
 
DE IJSBEER 
 
Leer meer over de ijsbeer in het boek 
De ijsbeer en vier daarna een gezellig 
winterfeest.  
 
Winterfeest 
Nodig de kinderen uit voor het winterfeest. Maak een uitnodiging in de vorm van een ijsbeer en 
schrijf er de plaats en het tijdstip van het feestje op. Bekijk de spellen en zet de benodigdheden 
klaar.  
 
Over ijsschotsen 
Een ijsbeer brengt het grootste deel van zijn leven door op het ijs en de sneeuw van de Noordelijke 
IJszee.  
Knip ijsschotsen uit grote stukken wit karton. Verdeel de groep in tweetallen. De kinderen zijn 
ijsberen. Ze lopen van ijsschots naar ijsschots en gaan zo naar de overkant. Het eerste tweetal start. 
Ze gaan samen op een ijsschots staan en leggen een tweede schots voor zich neer. Daar stappen ze 
samen op. De eerste schots is leeg; ze kunnen die nu voor zich neerleggen. Ze stappen op deze 
schots. Zo gaan ze verder tot ze bij een vooraf bepaald eindpunt zijn. Daarna zijn de volgende 
ijsberen aan de beurt. Maak er eventueel een wedstrijd van door meerdere ijsberenkoppels tegen 
elkaar te laten racen. Welke ijsberen zijn het eerst aan de andere kant? 
 
Staartje prik 
IJsberen hebben een korte staart. 
Teken een grote ijsbeer zonder staart en hang die op een prikbord. Teken een kort staartje op een 
ander vel papier en knip die uit. Om de beurt krijgen de kinderen een blinddoek om en de staart in 
hun hand. Die proberen ze op de juiste plek bij de ijsbeer te prikken. Daarna doen ze de blinddoek 
af. Zit de staart op de goede plek?  
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Lekker schudden  
Als hij nat is geworden, schudt de ijsbeer als een hond het water en het ijs van zich af. 
Zorg voor papieren waterdruppels met daarop de getallen één tot en met twaalf. Ga met de kinderen 
in een kring zitten en leg de waterdruppels en twee dobbelstenen in het midden. De ijsbeer heeft het 
water van zich af geschud. De druppels vliegen in het rond. Om de beurt gooien de kinderen met 
beide dobbelstenen. Ze tellen het aantal ogen en pakken de druppel gelijk aan het aantal ogen van 
de twee dobbelstenen of kiezen voor twee druppels die elk gelijk zijn aan het aantal ogen van een 
dobbelsteen. Bijvoorbeeld: er is drie en vier gedobbeld. De kinderen pakken de druppel met zeven 
of de druppels met drie en vier. Zo gaan ze verder tot alle druppels weg zijn.  
Voeg een wedstrijdelement aan het spel toe door het meerdere keren te spelen en de druppels in zo 
min mogelijk worpen weg te dobbelen.  
 
Zware ijsberen 
Een volwassen ijsbeer kan zo’n 450 kilo wegen. Dat zijn ongeveer twintig zevenjarige kinderen.  
Zorg voor een balans en verschillende speelfiguren en knuffels van ijsberen, die in een bakje van de 
balans passen. Zet de eerste ijsbeer in een bakje van de balans. Geef de kinderen de opdracht iets te 
zoeken wat in het andere bakje kan en precies even zwaar is. Ga door tot dit voorwerp gevonden is. 
Haal de ijsbeer uit de balans en zet een volgende ijsbeer erin. Herhaal de activiteit.  
 
Wat ruik ik? 
Een ijsbeer kan goed horen, maar zijn sterkste zintuig is zijn neus.  
Hoe goed kun jij ruiken? Zorg voor dingen die sterk ruiken, zoals pindakaas, kaneel, salami, ui, 
knoflook, ham-kaaschips, tomatenketchup en shampoo of zeep. Doe ze in bijvoorbeeld 
boterkuipjes. De kinderen krijgen een blinddoek om. De deksels worden geopend en de kinderen 
mogen ruiken. Wat ruiken ze? 
 
Op zoek naar zeehonden 
IJsberen wandelen graag over zee-ijs dat vol watergeulen, scheuren en wakken zit, omdat de 
zeehonden daar makkelijker te vangen zijn.  
Leg een aantal hoepels neer. Dat zijn de ijsschotsen. Wijs kinderen aan die ijsbeer zijn. Zij gaan op 
een ijsschots staan. De andere kinderen zijn zeehonden. Zij gaan aan één kant van de ruimte staan. 
Op jouw teken zwemmen de zeehonden naar de andere kant. Ze zwemmen tussen de ijsschotsen 
door. De ijsberen proberen de zeehonden te vangen (tikken), maar mogen alleen op de ijsschotsen 
staan. Ze kunnen wel van schots naar schots springen. Lukt het ze om een zeehond te pakken te 
krijgen? Als alle zeehonden aan de overkant zijn, geef je een teken dat ze weer terug naar de 
anderen kant mogen zwemmen.  
 
Op jacht 
IJsberen jagen op drie manieren. Meestal wachten ze bij een wak of aan de rand van het ijs tot er 
een zeehond opduikt. Dan bijt de ijsbeer zich vast in de zeehond en trekt hem het ijs op. 
Snijd zeehonden of vissen uit ontbijtkoek. Hang die aan een draad. De kinderen zijn ijsberen. Ze 
doen hun handen op hun rug en proberen een zeehond of vis te vangen.   
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Vissen vangen 
IJsberen kunnen vissen ruiken die onder het ijsoppervlak zwemmen.  
De vissen zwemmen onder de ijsschotsen door. Af en toe springen ze eroverheen. Geef elk kind een 
wit kartonnen bord. Vraag ze in een rij naast elkaar te gaan staan. Leg een kunststof vis op het 
eerste bord. Dit kind geeft de vis door naar het bord van het volgende kind zonder de vis met 
zijn/haar handen te pakken. Zo gaat de vis van ijsschots naar ijsschots. Het laatste kind gooit de vis 
in een blauwe hoepel. Hij zwemt weer in de zee.  
 
Op zoek naar een vriendje 
IJsberen brengen veel tijd in hun eentje door. Ze komen vooral samen om te paren, hun welpen op 
te voeden of te eten. 
Vang een vriendje voor de ijsberen. Maak ijsberen door lege PET-flessen te vullen met wit zand. 
Teken er met zwarte stift een ijsberensnoet op. Zet de ijsberen naast elkaar neer. Zorg voor ringen. 
De kinderen zijn ijsberen en proberen een vriendje te vinden door er een ring omheen te gooien. 
Welke ijsbeer is de gelukkige? 
 
In het hol 
Vrouwtjesijsberen graven in sneeuwhellingen of veenheuvels een geboortehol om hun welpen een 
warme, beschutte plek te bieden.  
Elke ijsbeer heeft zijn eigen hol. Knip uit een aantal vellen stevig wit A4-papier een willekeurige 
vorm. Zorg ervoor dat de vorm en het papier eromheen heel blijven. Leg de lege omhulsels en de 
massieve vormen een stukje uit elkaar. De kinderen zoeken de massieve vormen bij de juiste 
omhulsels door te puzzelen.   
 
Sneeuwballen gooien 
Welpen spelen een groot deel van de tijd. Ze zitten achter elkaar aan en glijden van kleine 
heuveltjes. Af en toe tikken ze met hun poot tegen een sneeuwbal. 
Zorg voor kleine, witte ballen. Maak poortjes, bijvoorbeeld van ijzerdraad of door ze in dozen te 
knippen. Zet het parcours uit met de poortjes. De kinderen zijn welpen. Ze gaan op vier ‘poten’ 
staan en leggen een ‘sneeuwbal’ voor zich neer. Met kleine tikken laten ze de bal door het parcours 
rollen.  
 
Slapen 
De meeste beren slapen veel als er weinig te eten is of als het slecht weer is.  
Waar dromen ze over? Kijk naar de ijsberen op het kalenderblad. Hoeveel zijn het er? Wat doen ze? 
Vertel de kinderen waar de ijsberen over dromen door ze een opdracht te geven. De kinderen 
bedenken zo veel mogelijk antwoorden. De ijsberen dromen bijvoorbeeld over… 
… iets wat wit is. 
… iets wat koud is. 
… iets wat ze op de Noordpool zien. 
… hun vriendjes in de dierentuin.  
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