
Joe is an alien.

He travels in space and looks down to Earth.

He sees mountains and valleys, rivers and seas.

He sees deserts and forests, animals and plants.

He sees people, too.

But Joe does not see anyone who looks like him.

?˜ ∆̇ ˙ ַ‰פ∆ּ ָב‰ ‡∆ ¿̇ י ָכּ ƒמ

ָע„? יו… י ‰וּ‡ מ¿ ƒמ ל¿

?‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ ַבּ ָ̂ י ָמ ּ ƒב ָמ‰ רו…

ם? ‰ ָל‰∆ ׂ ָ̆ ָמ‰ ‰וּ‡ ָע

ם: כ∆ ּ¿̇ ַ„ע¿ ‰, ל¿ ב ז∆ ָּ̇ כ¿ ƒמ ָר‰ ל¿ ל ַ‰ּמו… ׁ∆̆ יָמ‰  ƒ‡ ¿̇ ‚וָּב‰ ַ‰ַמּ ּ¿̇ ‰ַ ˙ ֲחרוּ ‡∆ ַבּ

Robbie did the right thing / Robbie did a foolish thing

Joe the AlienA Note to the Teacher

ּל?   __________ ַטי≈ יָכן ‰וּ‡ מ¿ ≈‰   __________   ? י ‰וּ‡ ‚'ו… ƒמ

ל? ______________ ּ כ≈ ַּ̇ ס¿ ƒַעל ָמ‰ ‰וּ‡ מ

י˙: ƒל ּ ¿‚ ַ‡נ¿ ּ ם ב¿ י‰∆ ≈̇ מו… ׁ¿̆  ˙ מוּ ‡∆ ׁ¿̆ ƒָל‰? ר ַמע¿ ּ ל¿ ƒמ ‰ ∆‡ ‚'ו…… רו… ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ם ַ‰„¿ ָמ‰≈

____________ ˙ ָ‰רו… ים ____________  נ¿ ƒ̃ ים  ___________   ֲעָמ ƒר‰ָ

____________ ˙ ָערו… ˙  ___________ י¿ יו… ƒר ָבּ ¿„ ƒים  ___________    מ ƒָימ

ים ___________ ׁƒ̆ ים  ___________  ֲ‡ָנ ƒָמח ¿̂       ___________  ˙ ַחיּו…

 ?‰ ∆‡ ‚'ו… ל…‡ רו… ׁ∆̆ ָבר  ַמ‰וּ ַ‰ָ„ּ

Dear teacher

Please excuse Robbie for being late today. 

There were some rabbits in our garden this morning. 

Robbie was worried that they would eat our flowers. 

He chased the rabbits out of the garden and along 

the streets, until they w
ere far away. 

Thank you,

Robbie's mother.
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י˙ ƒל ּ ¿‚ ַ‡נ¿ ּ ˙ ב¿ עו… ˆו… ¿̃ ּƒמ‰ַ ˙ מו… ׁ¿̆  ˙ נוּ ‡∆ ַסמ¿ּ וּ ו¿ ׂ̆ ַחפ¿ּ ן לו… כו… ּ‚וּם ַ‰ָנּ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ˙ יּוּר ‡∆ ƒ‡ ָכל ַח˙ ל¿ ַּ̇ ƒבוּ מ ¿̇ ּ ƒכ

‰ פ∆ ‡ו…

ר  ַ̂ ל¿ מ∆

ח  ַמָלּ

ָר‰ מו…

‡ פ≈ רו…

ן ָ̂ י ל≈

baker   pilot   teacher   waiter

tailor    sailor    clown    doctor

 ‰ ר∆  מו…

ח ַמָלּ

ַטָיּס

ַחָיּט

‡ פ≈  רו…

ן ָ̂ י ל≈

‰ פ∆  ‡ו…

ר ַ̂ ל¿ מ∆

ˆֹועֹו˙ ¿̃ ƒמ – ˙ זֹר∆ פ¿ ּƒ̇ ˆֹועֹו˙ ¿̃ ƒים – מ ּ ƒל ƒיַב˙ מ ƒ̇ ּ כ¿

ַחָיּט

ַטָיּס
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