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In de winter zijn de meeste bomen kaal. Bomen en planten groeien niet meer.

Niet alle bomen zijn kaal
in de winter. Dennenbomen
blijven groen. Ze hebben

geen bladeren, maar naalden.

In de winter kan het hard
vriezen. Oeps, Anna glijdt uit

over een bevroren plas water.

Aan sommige struiken
groeien bessen.

Vogels eten die graag.

De dagen worden korter.
Het is vroeg donker buiten.
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Het is winter en flink koud buiten.
Zo koud dat plassen en vijvers  
dichtgevroren zijn. Het water is ijs 
geworden. Dat is zo hard en zo stevig 
dat je erover kunt lopen zonder in  
het water te vallen.

‘Pas op dat je niet uitglijdt, Anna,’ zegt 
papa, ‘want het ijs is glad. Je moet als 
een pinguïn lopen, met je armen wijd en je 
hoofd een beetje naar voren.’  
Anna probeert het. ‘Ik ben eewn pinguïn!’ 
roept ze luid. ‘Kom, pinguïn,’ lacht papa.  
‘Ik zal je leren schaatsen.’

Hij bindt de kleine schaatsen onder  
de laarzen van Anna. ‘Probeer maar eens 
te glijden,’ zegt papa. Anna loopt met  
de schaatsen over het ijs. Bonk, bonk, bonk.

‘Nee, Anna, niet lopen,’ zegt papa. ‘Glijden 
moet je doen.’ Hij laat Anna zien hoe het 
moet. Anna probeert het. Na een beetje 
oefenen begint het te lukken.
‘Goed zo,’ zegt papa.

De schaatsen maken krassen in het ijs.
‘Gaat het ijs kapot van schaatsen?’ 
vraagt Anna. ‘Nee hoor,’ zegt papa.
‘Het ijs is dik en sterk genoeg om ons  
te dragen.’

En dan, boem, valt Anna op haar billen.
Ze wil snel weer opstaan, maar dat lukt 
niet. Haar voeten glijden telkens weg op 
het gladde ijs.

Daar komt papa al. Hij helpt Anna 
overeind en veegt het ijs van haar kleren.
‘Zo,’ zegt hij, ‘probeer het nog maar 
een keer. Als je veel oefent, zul je even goed 
kunnen schaatsen als ik.’

Anna gaat schaatsen


