
 

 

FRANZ KETT PEDAGÓGIÁJÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI 

(összeállította: Sipos Edit) 

 

A Franz Kett által kidolgozott módszertan hátterében egy keresztény istenkép és 

emberkép áll. Ezek nélkül a módszertan nem érthető meg teljes egészében.  

Franz Kett teljes foglalkozásokat tervez, és nagy témakörökhöz állít össze olyan 

tevékenység sorokat, amelyek a lehető leggazdagabban és tartalmasabban 

feldolgozzák a témakör tartalmait.  

 

A FOGLALKOZÁSOK ALAPVETŐ EGYSÉGEI 

 

1. ÖSSZEGYŰJTÉS ÖSSZEGYÜLEKEZÉS 

Minden foglakozásunk kezdetén teszünk azért, hogy a résztvevők megérkezzenek, 

összeszedjék magukat. A külső és a belső összeszedettséget is el kell érni, az egyének 

és a csoport szintjén. Ez előfeltétele a közös munkának, az alkotásnak.  

Példák: 

- Mondjuk és mutatjuk is: Itt vagyok, nem ott fent, nem ott lent, nem elől és 

nem hátul, nem balra és nem jobbra. Itt vagyok . Megérkeztem. 

- Zenét kapcsolunk és táncba hívjuk a gyerekeket. 

- Az ajtóban várjuk őket, köszöntjük és hellyel kínáljuk. 

 

2. TALÁLKOZÁS 

 



 

 

A Kett által kidolgozott foglalkozásokban a „fej-szív-kéz” alapelvet tartjuk szem előtt.  

A valóság megismerésétől (Mit látsz? Mit hallasz?) juttunk el a belső képekig (Mi jut 

róla eszedben? Milyennek látod?) és a felismeréseinkhez (Mit üzen számodra? Mi 

mond neked a világról? Mit monda az emberről? Mit árul el Istenről?) 

A találkozás szakaszában mindig a konkrét megtapasztalható valóságtól indulunk el: 

kezünkbe veszünk egy barkaágat, felfedezünk egy kendőkbe rejtett titkot, 

megalkotjuk egy mese, biblia történet színterét és elmondjuk.  

 

3. ELMÉLYÍTÉS 

Az elmélyítés szakasza nagyon gazdag idő a Kett foglalkozásokban, mert arra szolgál, 

hogy a résztvevők egy kicsit „egyedül legyenek” a foglalkozás üzenetével. 

leggyakrabban egyéni alkotásra hívjuk őket, de tánc vagy éneklés is szolgálhatja az 

elmélyülést. Nem hosszú, de nagyon lényeges időszak, mert hisszük, hogy a 

foglalkozásban megtapasztaltak elmélyítéshez és integrálásához elengedhetetlen ez a 

szakasz. Itt mélyül el a TALÁLKOZÁS szakaszában is megélt folyamat: a külső képek 

belső képeket hívnak életre és azok új külső képekké formálódnak és tovább. Ahogy a 

fogalmi gondolkodás kialakulásához is nagy szükség van a valóság minél gazdagabb 

megtapasztalására, úgy a szimbolikus gondolkodás kialakuláshoz is elengedhetetlen.  

 

4. ÉRTELMEZÉS, MAGYARÁZAT 

Csak az elmélyítés szakasza után térünk rá az értelmezésre, a magyarázatokra. 

Elsőként a személyes tapasztalatok megosztására törekszünk. Nem a tárgyi ismeretek 

visszakérdezése a célunk, hanem az, amit megéltünk. Azt reméljük, hogy egy kicsit 

változást, egy kicsi tapasztalatot, felismerést mindenki meg tud fogalmazni.  

 

Mit kerüljünk: 

- Túl nagy témát feldolgozni egy foglalkozásban. (pl: Jónás könyve, József 

történet…) 

- Tele pakolni a képet szókártyákkal. 



 

 

- A megalkotott színteret körbevenni a mesekönyv fénymásolt képeivel. 

- Kulcsmondat (középpont) nélkül tananyagot szemléltetni.  

- Giccs! (pl: rózsaszín, műanyag barbi vár…)  

 

 

 



 

 

JÉZUS A MI ÓVODÁNKBAN 

KETT FOGLALKOZÁS A BEFOGADÁS IDŐSZAKÁRA GYERMEKEKNEK ÉS 

SZÜLEIKNEK 

A foglalkozást tervezte: Sipos Edit 

 

1. ÖSSZEGYŰJTÉS, ÖSSZEGYÜLEKEZÉS: 

Lánctáncba hívjuk a résztvevőket 

A táncban összekapcsolódunk, útra kelünk, találkozunk. Átlépünk kapukat és kaput 

tartunk mások számára és néha minden összegubancolódik… ☺ 

 

2. TALÁLKOZÁS 

Kötél 

- Piros kötélből mindenféle formát alakíthatnak ki a résztvevők. 4-5 fős 

csoportokat hívunk meg az alkotásra. A többiek feladat, hogy felismerjék az 

alkotást, a levegőbe rajzolják vagy „magukra öltsék” a formát. (elhagyható 

feladat) 

- A foglalkozás vezetője elhelyezi a kötelet „U” alakban meghajlítva a székkör 

közepén.  

Feladatok:  

- Rajzold a levegőbe, hogy milyennek látod a saját helyedről. Mondjuk és 

mutassuk is: Józsika ilyennek látja (U), Piroska ilyennek látja (C)… 

- Asszociációkat kér a résztvevőktől. 

Kapu 

- Eláruljuk, hogy egy kaput szeretnénk, ha ma a szemünk elé kerülne, ezért 

eljátsszuk, hogy milyen sokféle kaput és ajtót ismerünk (hatalmas 

templomkapu, forgóajtó, kertkapu, garázskapu…) 

- Eljátsszuk az óvoda kapuját!  



 

 

Óvoda 

- Felépítjük a csodaszép óvodánkat: Minden résztvevő kap egy 20x20 cm-es 

színes filclapot, ezekkel közbevesszük a piros kötélből kialakított kaput. A 

folyamatot segíthetjük, ha egy csengőcskével jelezzük, hogy egyszerre 

mennyien léphetnek a képhez és tehetik le a filclapot. 

- Kopogtatunk a székünk mellett a földön vagy a székünk ülőkéjén és 

megbeszéljük, hogy mit teszünk, ha kopogtatnak, hogyan fogadunk egy új 

kisgyermeket, mit mondunk, ha valaki érkezik, ha mi megérkezünk.  

Jézus a mi óvodánkban 

Jézus egyszer azt mondja: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, 

és ajtót nyit, bemegyek hozzá.” (Jelenések könyve 3, 20) Ma a mi ajtónkban áll.  

Egy szép Jézus képet, ikont, ikonkendőt és egy gyertyát körbehordozunk a körben és 

megkérdezzük, a résztvevőket, hogy mi várna itt nálunk Jézusra, mivel tudnánk őt 

megörvendeztetni…. 

A Jézus képet az óvoda kapujába tesszük egy arany színű kendőre.  

 

3. ELMÉLYÍTÉS 

Minden résztvevőt arra kérünk, hogy egy színes zsinór vagy néhány gyöngy 

segítségével alkosson valami szépet az óvodánk „falára”. 

 

4. ÉRTELMEZÉS, MAGYARÁZAT 

Imádság:  

Jézus, örülünk, hogy itt vagy! 

Jézus, ülj el az asztalunkhoz, légy velünk, amikor játszunk, énekelünk, alszunk! 

Jézus, gyere minden nap! 

Amen! 


