
Gyerek a neten, avagy 

az internetes szlengek 

megismerése 



Mik azok a szlengek? 

• A szleng olyan csoportnyelv mely kis 

létszámú, sok időt együtt töltő, azonos 

foglalkozású vagy érdeklődési 

körű csoportokban születik, és fontos társas 

szerepet tölt be ezekben a közösségekben: 

erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti 

az adott közösséget a többitől. (WIKIPÉDIA) 

 

• A társadalom a szleng szavak használatát 

általánosságban a fiatalok körében gondolja 

használatosnak, bár ez kutatások szerint nem 

teljesen igaz. 



Mikor használjuk? 

• A szleng szavak használata emberenként 

eltérő. Vannak, akik ritkán használják az 

adott szlenget és vannak olyanok is, akik 

különösen gyakran, ez teljes mértékben 

emberfüggő. 

 

• Egy szleng szó idővel általában veszít 

népszerűségéből és más szavak jönnek a 

helyére, ilyenkor az adott szleng elévül 

és a használata sokszor kínos szituációt 

szülhet. 

 

• Például: 

 Bőr (nő): Jó bőr vagy! 

 Az ilyesfajta szleng nem csak nem 

 szimpatikus, de ellenszenves reakciókat 

 válthatnak ki az emberekből. 



Beszéd a fiatalokkal 
• Sok  ember azért szeretné 

megtanulni a szlengeket, hogy így 

beszélgethessen gyermekével vagy 

unokájával, de ez nekik sokszor 

kellemetlen és kínos lehet. 

 

• A szlenghasználók egymást közt 

beszélnek szlengszavakban és nem 

az idősebb rokonaikkal, ezért nem is 

várják el, hogy idősebb létünkre így 

beszéljünk velük. 

 

• Ha mindenképpen szeretnénk 

szlengeket használni, 

tudakozódjunk, hogy mi használatos 

manapság és hogy mit jelent, 

enélkül erőltetettnek érződik 

használatuk. 

 

 

 

 



Gyerek a neten 

• A ”Gyerek a neten” egy 

internetes weboldal, amelyen 

rákereshetünk szlengek 

százaira és azoknak 

jelentéseire. 

 

• A következő diasorokban 

megmutatom, hogyan kell 

használni a weboldalt, így 

később könnyedén tudnak majd 

tanulni róla. 



Használata 

• A keresősorba kattintva 

gépelhetjük be a 

szlengszavakat amelyeket 

meg szeretnénk ismerni. Én 

példának a ”Bástya” szót 

használtam. 

 

• Miután beírtuk a szót, 

kattintsunk rá a keresés 

alatt felugró találatra 

 

• Ez után láthatjuk a keresett 

szó eredetét, jelentését és 

általában egy 

példamondatot vele. 



Használata 

• Az oldal tetején levő 

keresőre kattintva, 

megjelenik egy panel, 

amelyben a legkeresettebb 

témák vannak felsorolva. 

Ezekre kattintva mi is 

megtekinthetjük ezeket. 
 



Használata 

• A keresőmező után láthatunk 

további 3 szót, amire rákattintva 

különböző témaköröket 

tekinthetünk meg 

 

• Ez a 3 szó a: 

• Szótár 

• Témák 

• Kvízek 
  



Szótár 

• A szótáron belül megnézhetjük 

a nap szavát valamint a 

legnépszerűbb és 

legolvasottabb szavakat. 

 

• Lentebb görgetve választhatunk 

kategóriát is. 



Témák 

• A ”Témák” fülre kattintva 

böngészhetünk különböző 

bejegyzések között, 

amelyeket egy friss 

internethasználónak bátran 

ajánlok elolvasásra, hiszen 

ezek a témák roppant fontosak 

és tanulságosak. 



Kvízek 

• A ”Kvízek” fülön belül 

tesztelhetjük tudásunkat és 

tapasztalatainkat különböző 

témákban 



Végszó 

• A szlengek használata elsősorban a 

fiatalok körében elterjedt, de 

manapság is van sok szavunk, 

amelyeket szlengekből vettünk át 

a mindennapos használatba, így 

mondhatni, hogy mindenki 

használja őket. 

 

• Ha fiatalokkal beszélünk ne 

erőltessük a szlengeket, mert 

kínos lehet a beszélgetés mindkét 

félnek és általában amint az 

idősebbek átvesznek bizonyos 

szavakat, a fiatalok egyre kevésbé 

használják majd azokat. 



Köszönöm a figyelmet! 


