Iza
uczy się ironii
Dr Penny M. Pexman
Ilustracje: Lauryn Bitterman
Przeklad: Dr Natalia Banasik-Jemielniak

O książce
Ironia to rodzaj języka stosowanego w codziennej komunikacji. Można go używać
do żartowania lub droczenia się z kimś. Jest ważny w nawiązywaniu przyjaźni i utrzymywaniu
dobrych relacji. Dzieci mogą mieć trudności ze zrozumieniem ironicznych wypowiedzi. Badania
pomogły nam zrozumieć, dlaczego tak jest. Stworzyłyśmy tę książkę w oparciu o nasze badania,
aby pomóc dzieciom nauczyć się rozpoznawać ironię. Pozycja jest przeznaczona dla dzieci
w wieku 4-7 lat. Jest to moment, w którym większość dzieci zaczyna rozumieć wypowiedzi
ironiczne.
Do opowiadania dołączyłyśmy czarno-białe ilustracje, aby dzieci mogły je pokolorować.
Sugerujemy, aby rodzice i opiekunowie, którzy czytają książkę dzieciom, używali ironicznego tonu
głosu, gdy pasuje to do historii. Można też odejść od tekstu w książce i porozmawiać
z dzieckiem o innych przykładach ironii, które Państwo słyszeli lub których Państwo używali.
Miłej zabawy!

STYCZEŃ
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W poniedziałek w pokoju Izy panował ogromny bałagan. Starszy brat Izy wszedł do pokoju
i powiedział:
– Wow. Ale czysty pokój.
– Hę? – spytała zdziwiona Iza.
– Mówię ironicznie! – odpowiedział brat.
Iza przeszła przez zabałaganiony pokój i zeszła na dół poszukać mamy.

–Mamo –zaczęła Iza – co to znaczy ironicznie?
– Ironicznie? Można na przykład mówić ironicznie – to znaczy, mówić coś odwrotnego niż
to, co ma się na myśli – odpowiedziała mama Izy.
– Ktoś coś mówi, ale tak naprawdę nie chce tego powiedzieć i tak nie myśli.– wyjaśniła
mama. – Na przykład gdyby strasznie lało i szalała burza, a ja powiedziałabym:
„Świetną mamy pogodę!’.
– Ale dlaczego byś tak powiedziała? – spytała Iza.
– Ach, żeby kogoś rozbawić i żeby zażartować – opowiedziała mama.
– Hmm, ciekawe – powiedziała Iza.
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Iza

We wtorek tata Izy robił na kolację pizzę. Iza uwielbiała pizzę swojego taty.
Była zawsze taka pyszna!
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Kiedy tata Izy wyjmował z piekarnika pierwszą pizzę, poślizgnął się na dywanie,
a pizza uderzyła o podłogę wydając głośny dźwięk: „PLASK!”.
Brat Izy zaśmiał się i skomentował „Zgrabnie, tato”.
– Hę? – spytała zdziwiona Iza
– Mówię ironicznie! – odpowiedział brat.
– Hmm, ciekawe – pomyślała Iza.
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W środę mama Izy odwoziła ją na trening piłki nożnej. Z ciężarówki, która jechała przed
nimi, wysypał się cały ładunek papieru toaletowego i potoczył się po jezdni.
Spowodowało to duży korek. Mama Izy westchnęła, mówiąc: „No, po prostu cudownie!”.
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– Hę? – spytała Iza. – „To nie jest świetnie, mamo”.
– Och Izuś, mówię ironicznie – odpowiedziała mama.
– Hmm, ciekawe – powiedziała Iza.
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W czwartek starszy brat Izy ćwiczył grę na tubie, wydając dźwięki przypominające ryczenie
słonia.
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Na dole tata Izy zakrył uszy rękami
i krzyknął: „PIĘKNA MUZYKA!”.
Iza była zdziwiona. Wcale nie uważała,
że to piękna muzyka. Nagle wpadła na
pomysł.
– Tato, mówisz ironicznie? – spytała.
– Tak. – Zaśmiał się tata.
– Hmm, ciekawe – powiedziała Iza.
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W piątek Iza bawiła się w zoo w swoim zabałaganionym pokoju. Usypała wielki stos
ubrań, żeby małpki miały gdzie skakać. Ustawiła stos książek, żeby pingwiny miały skąd
zjeżdżać. Rozejrzała się po swoim bardzo, bardzo zabałaganionym pokoju. Wpadła na
pomysł.
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Braciszku! – zawołała – chodź, zobacz, jak ładnie posprzątałam swój pokój!
Hę? – zdziwił się brat, zaglądając do pokoju.
Mówię ironicznie! – Uśmiechnęła się Iza szeroko.
Hmm, ciekawe –odpowiedział brat, uśmiechając się w reakcji na żart Izy.
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Podziękowania
Ta książka obrazkowa opiera się na badaniach wspieranych przez Social Sciences and
Humanities Research Council [Radę Badań Nauk Społecznych i Humanistycznych].
Prace zostały przeprowadzone w Language Processing Lab [Pracowni Przetwarzania Języka]
na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Calgary (Kanada).
Jesteśmy wdzięczni dzieciom i rodzinom, którzy wzięli udział w badaniach zespołu ChILD.
Przedstawione opowiadanie pochodzi z treningu ironii zastosowanego w badaniu naukowym
autorstwa Kate Lee, David Sidhu i Penny Pexman, opublikowanym w Canadian Journal of
Experimental Psychology: Lee, K., Sidhu, D. M., & Pexman, P. M. (2021). Teaching sarcasm:
Evaluating metapragmatic training for typically-developing children. Canadian Journal of
Experimental Psychology. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cep0000228

