
 

Nagymozgások fejlesztésére hívogatnak a játékok 

Miben kaphat segítséget a Játszóházban? 

• gyermeke mozgásának és kognitív 

képességeinek, szocializációjának, 

beszédének, játéktevékenységének 

fejlesztésében, harmonikus lelki 

fejlődésének támogatásában 

• szakorvosi konzultációk 

megszervezésében  

• folyamatos gyermekneurológusi kontroll 

igénybevételében 

• gyermeknevelési és -gondozási kérdések 

megbeszélésében 

• fejlesztő eszközök kölcsönzésében 

• részvételi lehetőséget biztosítunk 

szabadidős programjainkon, ünnepeinken  

• segítünk eligazodni a gyermeket érintő 

hivatalos ügyintézések útvesztőiben 

• segítünk kapcsolatba lépni és önsegító 

csoportot alkotni a többi szülővel 

• szakembereinkkel egyéni konzultációs 

lehetőséget kínálunk 

  

Köszöntő a Tunyogi Gyógyító 
Játszóház Pedagógiai 

Szakszolgálatában 

Kedves Szülők, Nagyszülők! 

Örömmel üdvözöljük Önöket és gyermeküket, 

unokájukat kis közösségünkben! 

Intézményünkben korai fejlesztés és 

gyógypedagógiai tanácsadás   keretében 

Önökkel együtt, közösen segítjük a 

csöppségeket képességeik minél teljesebb 

kibontakoztatásában a játék fejlesztő, nevelő, 

lelket építő, gyógyító erejével. Munkánkat 

tudományos kutatásokra alapozva, a Tunyogi 

Gyógyító Játékterápia (TGYJ) nemzetközileg 

elismert és jogvédett módszerének 

alkalmazásával végezzük. A gyermekek 

fejlődését szakorvosok segítik, ellenőrzik, 

szükség esetén kórházi háttérrel. 

Kapcsolatfelvétel/Telefonszám: 

Telefonszám: 06-1/321-83-57 

E-mail cím: tunyogi.szakszolgalat@gmail.com  

Webhely: www.tunyogi.hu 
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TUNYOGI    
PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLAT 

Játszva mozogjunk és tanuljunk 

együtt – a holnapért! 
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Mit szeretnénk elérni? 
 

A gyerekeknél: 

• mozgásuk ügyesedjen 

• figyelmük, koncentrációjuk 

növekedjen 

• látásuk élesedjen 

• hallásuk finomodjon 

• ritmusérzékük fejlődjön 

• manipulációjuk kiteljesedjen 

• szabálytudatuk növekedjen 

• társas kapcsolataik erősödjenek 

• lelki működésük harmonikusabbá 

váljék 

• szabadon játsszanak 

A szülőknél: 

• fedezzék fel gyermeküket 

• örüljenek gyermekük apróbb-

nagyobb sikereinek 

• élvezzék a gyermekükkel való 

együttjátszás örömét 

• kapcsolódjanak egy közösséghez 

• lélekben megerősödjenek 

  
Mi a véleménye a Gyógyító 
Játszóházról azoknak a szülőknek, 
akiknek gyermekét fejlesztjük? 

Legjobb, ha őket magukat kérdezzük! Íme, 

néhány vélemény a sok közül, melyek 

honlapunkon is olvashatók: 

„A Játszóház nekünk az a hely, ahol a 
gyermekek különleges odafigyelést, 
bánásmódot kapnak, a szakmai 
hozzáértés mellett szeretetet is. És 
ahol nemcsak a gyerekekre, de a 
szülőkre is odafigyelnek. Azt hiszem, 
egy kis közösségi bázis az alapítvány, 
ahonnan erősödve, fejlődve léphetünk 
tovább.” 

  „Számunkra egy stabil fejlesztő bázis, 
ahol a profi szakemberek sok-sok 
évnyi munka után is szívvel-lélekkel 
foglalkoznak a gyerekekkel és a 
szülőkkel.” 

Szakembereink, akikről a szülők ilyen 

kimagasló véleménnyel nyilatkoznak: 

• konduktorok 

• gyógypedagógusok 

• logopédusok 

• gyógytornászok 

• mentálhigiénés szakember 

• pszichológus 

• gyermekneurológus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulás napján együtt ünnepelnek a családok 

„A játékon keresztül […] meg tudjuk keresni 

azokat a csatornákat, amelyek segítségével 

[a sérült gyermek] látszólag hermetikusan 

elzárt lelke és értelme megközelíthető, és 

arra taníthatjuk meg őt elsősorban, hogy 

hogyan léphet túl a sérülése által állított 

akadályokon.” (Tunyogi Erzsébet) 

Amit kínálunk: 

• sensomotoros fejlesztés 

• tanulási képességek növelése 

• logopédiai fejlesztés 

• szocializáció, magatartás fejlesztése 

• családterápia, családgondozás 

• szakorvosi konzultációk 

• gyógypedagógiai tanácsadás 

Amiben a TGYJ más, mint a többi 

fejlesztő módszer: 

• a szülő folyamatos, aktív részvétele 

a terápiában 

• a szülő és a szakemberek közötti 

mellérendelő viszony kialakítása  

• a szülői szerep megerősítése: a 

szülői kompetensség érzésének 

elérése 

 


