


 eet gezond

Doki zijn gezond  lievelingsontbijt

‘Het ontbijt’ zegt Doki ‘dat is een onmisbaar begin van 
de dag’. Het ontbijt geeft ons weer energie na de nacht. 
Zo kunnen we er weer tegenaan!

Doki’s lievelingsontbijt ziet er als volgt uit:
• 1 sneetje (licht) grof brood belegd met margarine en kaas
• 1 sneetje (licht)grof brood besmeerd met confi tuur
• 1 bekertje melk
• 1 appelsien

Meer info? www.moev.be/okidoki
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landbouw en voeding (CHAFEA) zijn niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.





Doki’s n’jammie brooddoos
‘Joepie! Het is middag laten we samen naar de eetzaal 
gaan’: zegt Doki.‘Gezond eten dat is een echt feest!’
Kijk maar naar mijn brooddoos dat is een heuse smulbox, 
een ‘njammie brooddoos’. ‘Weten jullie wat er allemaal 
thuis hoort in een gezonde ‘njammie’ brooddoos?’ vraagt 
Doki.

Doki kiest voor donker brood, dat bevat veel vezels, vitaminen en mineralen. 
Wit brood en sandwiches bevatten weinig of geen van deze nuttige voedingsstoffen. 
Doki belegt de helft van de boterhammen met ‘zoet’ beleg en de andere helft met 
‘hartig’ beleg. 

Voorbeelden van hartig beleg zijn magere kaas, platte kaas, kippenfi let, kalkoen-
ham, rookvlees, gekookte ham, rosbief. Ook lekker zijn hummus of een pasta op 
basis van groenten.

Zoete voorbeelden zijn een banaan, verse aardbeien (of ander seizoensfruit), confi tuur,
honing of siroop. Choco- en speculaaspasta geef je beter niet, ze bevatten veel vet 
én veel suiker.

Doki kleurt zijn brooddoos met groenten.
Kleur geeft goesting om te eten. Hapklare groeten zijn daarvoor ideaal. Zelfs een 
kleine portie draagt al bij aan de dagelijkse hoeveelheid gezonde voeding.
Een paar kerstomaatjes, een stuk komkommer, een rauwe wortel, reepjes paprika 
of radijsjes passen perfect in een brooddoos.

Meer info? www.moev.be/okidoki
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leert fietsen

Doki wil leren fietsen met zijn loopfiets?  
Voor de jongsten
Doki zie jij daar een loopfiets staan? Wat zie je allemaal 
aan de loopfiets? Stuur, wiel, zadel
Hoe zitten we op de fietsjes? We zitten op het zadel, beide 
voetjes stevig op de grond en handjes aan het stuur.

Kan jij zitten op de fiets en je beide handen in de lucht 
steken? Kan jij in de handen klappen? Natuurlijk wel!
Hou je handen aan het stuur en loop nu in een rechte lijn 
naar de finish toe!

Wie doet Doki na? Super goed gedaan!

Voor de oudsten
Niet te snel Doki want je moet nu slalom lopen en tijdig 
stoppen aan de rode vlag! Oei, bijna pardoes op de grond.
Pfff, wat een geluk Doki dat je nog snel je evenwicht vond.
Doki wil ook onder de poortjes door.

Fantastisch goed gedaan! Wie doet hem dit na?

Meer info? www.moev.be/okidoki
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leert fietsen

Doki wil leren fietsen met zijn loopfiets -  
wat moet hij allemaal leren?
Doki wil leren fietsen ... maar om te leren fietsen moet 
hij veel oefenen …Vliegen of  zelfs nog maar een beetje 
bijfladderen is ten strengste verboden. 

Om met de fiets vooruit te komen heb je reuzenstappen 
nodig. Doki laat zijn beenspieren flink werken. Zijn knieën 
hoog en goed sturen … en ja hij gaat vooruit!!!
Snel rijden en daarbij nog goed uitkijken ook. 

Pas op zegt Meester Dokus dat je goed stuurt en niet 
botst met een andere fietser!  

Meer info? www.moev.be/okidoki
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Doki speelt en ontdekt in de klas
‘Kom!’ zegt Doki ‘spelen in de klas kan toch ook? 
We kruipen, rollen, springen, tasten, hinkelen, 
touwtjespringen, …’
Zo leren Doki en zijn drakenvriendjes op een leuke manier 
hun eigen lichaam kennen. Bovendien slaagt Doki erin om 
zich nadien beter te concentreren!

Meer info? www.moev.be/okidoki
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in de klas

Doki leert al spelend!
Doki zit niet graag stil op zijn bankje in de klas; Hij vindt 
spelen en bewegen veel leuker dan stilzitten. ‘Doki? Kan jij 
het woord ‘BEWEGEN’ verdelen in lettergrepen,’ vraagt Juf  
Anke. Fier springt Doki op de stapstenen om het woord te 
verdelen.

Meer info? www.moev.be/okidoki
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Doki danst samen met Hopsakee 
en Rollebolle
‘Kom’ zegt Doki ‘We gaan dansen met Rollebolle en 
Hopsakee!’ ‘We zingen het Rollebollelied en bewegen 
mee!’ Hinken, huppen en nog zoveel meer ...

‘Oh’ zingt ‘Doki, ‘daar staat een radio’. Zullen we samen 
in het rondje dansen? In de handen klappen, stappen en 
stampen met de voeten, ...

Meer info? www.moev.be/okidoki
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 maakt m
uziek

Doki maakt muziek

‘Doki, wat doe jij met die potten, pannen en pollepels?’
Wat? Muziek maken?
Mag ik meedoen?
Rombom bom wie slaat er op de trom?
Reteketeketet wie blaast op de trompet?
Wat is dat leuk … zeg!

Meer info? www.moev.be/okidoki
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Doki is wild van water

Water is eigenlijk iets raars, je kunt het niet pakken, 
het gaat niet stuk, het maakt je wel nat … maar water is 
lekker! We hebben water nodig elke dag weer om gezond 
te blijven. Dus zegt Doki, is voldoende water drinken heel 
belangrijk.

Daarom zou ik het fijn vinden als we alle flesjes water op 
een zichtbare plaats zetten in de klas. ‘Zo hoop ik dat jullie 
meer water drinken en echt wild van water gaan worden, 
net als ik’ zegt Doki.

Meer info? www.moev.be/okidoki
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 drinkt water

Ben jij een echte waterkampioen? 

‘Weet jij hoeveel glazen water per dag je nodig hebt? 
vraagt Doki. Al mijn drakenvriendjes drinken 
bij het ontbijt, speeltijd, middag, einde schooldag en 
bij het avondeten minstens een vol glas water (150 ml). 
Juist ja, water.

Gaan we samen waterkampioenen worden?

Meer info? www.moev.be/okidoki
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op de speelplaats

Doki heeft een leuke speelplaats

Wanneer Doki en zijn vriendjes met de speelplaats kennis 
maken, beginnen hun oogjes meteen te fonkelen.
Wow wat is er veel te beleven op onze speelplaats: 
zandbak, klimtoestel met schuifaf, een moestuintje, 
een overdekte speelplaats voor als het regent en waar 
de speelplaatskoffers staan met allerlei leuk 
speelmateriaal.

Meer info? www.moev.be/okidoki
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op de speelplaats

Doki speelt graag op de speelplaats

Doki kan jij een hinkelparcours tekenen dan kunnen 
we samen hinkelen ... Wat een reuze pret om samen 
te spelen! Doki, spelen we een wedstrijdje voetbal?
Wie scoort het eerste doelpunt?
Of  gooi je liever ballen in de lucht?

Meer info? www.moev.be/okidoki
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Doki speelt met zijn vriendjes

Doki speelt heel vaak met zijn drakenvriendjes. ‘Doki, 
wil jij het touw, of  liever de beer?’ vraagt Doki’s vriendje. 
‘Of  spelen we samen deze keer?’ Doki vindt samenspelen 
een goed idee! Want samenspelen is fijn en veel leuker 
dan alleen te zijn! 

Meer info? www.moev.be/okidoki
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en vriendjes

Doki speelt samen met zijn vriendjes 
in de klas

Doki heeft heel wat vriendjes om samen te spelen. 
‘Kom!’ zegt Doki ‘alle stoeltjes aan de kant. We gaan 
voetbal spelen.’ ‘Ho’ zegt Doki’s vriend ‘dan kan Jan met 
zijn rolstoel niet meespelen’. ‘Toch wel’ zegt Doki 
‘we spelen gooien en vangen met de bal, dan kan iedereen 
en ook Jan meedoen’. 

Heel wat activiteiten zijn niet geschikt voor kindjes met een beperking. 
Het is best om kleuters ook bij te brengen dat ze kindjes met een 
beperking bij de spelletjes betrekken.

Meer info? www.moev.be/okidoki
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Doki en zijn vriendjes maken 
gekke kunstjes

Acrobaat Doki doet graag gekke kunstjes!
Dit gebeurt met vallen en opstaan want oefening baart 
kunst.Oei oei Doki, doe goed je best! Klauter over de 
hindernissen maar let op, hou je goed vast!!
Oef! Dat was even moeilijk ...
Nu nog snel onder de tunnel sluipen ... Ziezo klaar.

Kunnen jullie zoals acrobaat Doki alle hindernissen 
nemen?

Meer info? www.moev.be/okidoki
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Doki oefent evenwicht.

Acrobaat Doki stapt voorzichtig over de blokkenweg.
Armen open Doki, zo ben je beter in evenwicht!
Doki kan jij met twee voeten samen op de blokjes verder 
springen? Opgelet, val niet van het touw … Je mag hier 
zijwaarts overstappen. Lukt het Doki?

Stap nu maar allemaal achter Doki aan, armen zijwaarts 
en ogen open!

Meer info? www.moev.be/okidoki
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speelt buiten

Il
lu

st
ra

ti
es

: 
C

ir
cu

ze

Gaan we buiten spelen?

Joepie, samen met Doki buiten spelen!
Doki, opgelet vang de bal! Rol die nu maar weer terug.

Gaan we konijnen jagen? vraagt Doki aan zijn buurmeisje.
Ik ben een konijn, een konijn, een konijn! juicht Doki. 
Samen huppelen ze over het hobbelige terrein. 

Meer info? www.moev.be/okidoki
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speelt buiten

We trekken er samen op uit.

Kom Doki, we trekken er samen op uit ...

Kijk een spin ... Tel jij de pootjes? Zie eens hoe snel de 
spin kan lopen? Houden wij ook een kleine wedstrijd?
Doki, wanneer we kleine dingetjes verzamelen kunnen 
we straks een mooi kunstwerk maken. Wat ga jij zoeken 
Doki? Blaadjes, steentjes, takjes, ...

Wat een prachtig kunstwerk!

Meer info? www.moev.be/okidoki
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