
Czwórka Nieustraszonych
Jej moce są znane w całym kraju,

Potrafi stworzyć śnieżny wir,

Zamraża najsłoneczniejsze serce złoczyńcy,

Nazywa się Blue Ice Girl! 

Jego oddech jest tak gorący jak palące słońce,

Jego włosy to jeden wielki płomień,

Oszczędza dzień swoimi skwierczącymi sposobami,

Fire Boy to jego imię!

Wygląda jak nocna zasłona,

A niektórzy mówią, że ona jest przerażająca,

Ale uratuje cię elektryczną lampą błyskową,

Jest znana jako Lady Lightnin! 

Możesz nie wiedzieć, że on tam jest,

Ale on zawsze ma plan,

Bycie niewidzialnym to jego gra,

On jest Transparent Man!

Szybkie pytania
1. Który superbohater ma oddech tak gorący jak 

palące słońce? 
 

2. Pomyśl o innym słowie lub frazie, które poeta 
mógł użyć w tym wierszu: Jego oddech jest tak 
gorący jak... 
 

3. Dlaczego możesz nie wiedzieć, że tam jest 
Transparent Man?  
 
 
 

4. Do kogo mógłbyś zadzownić z Czwórki 
Nieustraszonych, aby ci pomóc w nagłym 
przypadku? 
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Odpowiedzi
1. Który superbohater ma oddech tak gorący jak 

palące słońce? 
Fire Boy

2. Pomyśl o innym słowie lub frazie, które poeta 
mógł użyć w tym wierszu: Jego oddech jest tak 
gorący jak... 
płynąca lawa.

3. Dlaczego możesz nie wiedzieć, że tam jest 
Transparent Man?  
Ponieważ jest niewidzialny, więc nie będziesz 
mógł/mogła go zobaczyć.

4. Do kogo mógłbyś zadzownić z Czwórki 
Nieustraszonych, aby ci pomóc w nagłym 
przypadku? 
Zadzwoniłbym/zadzwoniłabym po Blue Ice Girl, 
jeśli mój dom stanąłby w płomieniach, ponieważ 
ugasiłaby pożar swoimi lodowatymi mocami.


