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Lesson 1 – Adam and Sarah Look for the Red Ball 
 

  ְוָׂשָרה ְמַחְּפִׂשים ֶאת ַהָּכדּור ָה�דֹום�ָדם
 

.�ָדם ְוָׂשָרה ָחֵברים טֹוִבים. 1  
.�ָדם אֹוֵהב ְלַׂשֵחק ִעם ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשלֹו. 2  
.ָׂשָרה ְמַׂשֶחֶקת ַבחּוץ. 3  
.ר ֶׁשָלה �ָדם ֶׁשיֹוֵׁשב ַעל ָהֵעץָׂשָרה רֹו�ה ֶאת ַהַחֵב. 4  
?ָלַמה &ָתה יֹוֵׁשב ַעל ָהֵעץ:ָׂשָרה ׁשֹוֶאֶלת ֶאת �ָדם. 5  
.ֲאִני ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשִלי:�ָדם אֹוֵמר. 6  
?&ָתה רֹוֶאה ֶאת ַהָּכדּור ֵמָהֵעץ:ָׂשָרה. 7  
.ר ֵמָהֵעץֲאִני לא רֹוֶאה ֶאת ַהָּכדּו,לא:�ָדם. 8  
?&ת ָיכֹולה ִלְמצֹוא ֶאת ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשִלי. 9  

?ִאם &ָתה עֹוֵזר ִלי,ֲאִני ָיכֹולה,ֶּכן:ָׂשָרה אֹוֵמֶרת. 10  
.ּבֹוא ִנְמָצא ֶאת ַהָּכדּור ְּבַיַחד,ֵרד ְלַמָטה ֵמָהֵעץ. 11  
.�ָדם יֹוֵרד ֵמָהֵעץ. 12  
.ׂש ֶאת ַהָּכדּורְׁשֵניֶהם הֹוְלִכים ְלַחֵּפ. 13  
.ֵהם ְמַחְּפִׂשים ַּבָגן. 14  
ֲאָבל ֵהם לא רֹוִאים ֶאת ,ֵהם רֹוִאים ָּכדּור ָקָטן ָּכחֹול. 15

.ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשל �ָדם  
.ֵהם ְמַחְּפִׂשים ְּבֵבית ַהֵסֶפר. 16  
 ֵהם רֹוִאים ְׁשלֹוָׁשה ָּכדּוִרים ְּכחּוִלים ּוְׁשֵני ָּכדּוִרים. 17

ֲאָבל ֵהם לא מֹוְצִאים ֶאת ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ,�דּוִמים
.ֶׁשל �ָדם  
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�ָדם ָעצּוב ִכי ֵהם לא ָיכֹולים ִלְמצֹוא ֶאת ַהָּכדּור . 18
.ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשלֹו  

ֲאִני ָעצּוב ִכי ֲאִני לא ָיכֹול ְלַׂשֵחק ִעם :�ָדם אֹוֵמר. 19
.ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשִלי  

.�ָדם ָרץ ַלַּבית ֶׁשלֹו. 20  
.ָׂשָרה ָרַצה ִעם �ָדם. 21  
ֵאיפה ַהָּכדּור ַהָגדֹול :�ָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ִאיַמא ֶׁשלֹו. 22

?ָה�דֹום ֶׁשִלי  
?ַהִאם הּוא ַּבָגן:ֵמֶרתִאיַמא ֶׁשלֹו אֹו. 23  
.הּוא לא ָׁשם,ֲאַנְחנּו ִחיָּפְׂשנּו ַּבָגן,לא:�ָדם. 24  
?ַהִאם הּוא ְּבֵבית ַהֵסֶפר:ִאיַמא. 25  
.ֲאַנְחנּו ִהְסַתַּכְלנּו ַגם ְּבֵבית ַהֵסֶפר:ָׂשָרה. 26  
ֲאָבל ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ,ָהיּו ָׁשם ַהְרֵּבה ָּכדּוִרים. 27

.ם לא ָהָיה ָׁשםֶׁשל �ָד  
?אּוַלי ַהָּכדּור ֶׁשְלָך ָּב�רֹון אֹו ַּבְמכֹוִנית:ִאיַמא. 28  
.ְׁשֵני ַהְיָלִדים ָרִצים ָל�רֹון. 29  
.ְׁשֵניֶהם ְמַחְּפִׂשים ָּב�רֹון. 30  
.ֲאָבל ֵהם לא רֹוִאים ׁשּום ָּכדּוִרים,ֵהם רֹוִאים ְּבָגִדים. 31  
.כֹוִניתִנְסַתֵּכל ַּבְמ,ּבֹוא:ָׂשָרה. 32  
ַּבְמכֹוִנית ָהָיה ַהָּכדּור ַהָגדֹול ,ְוָׁשם,ֵהם ָרִצים ַלְמכֹוִנית. 33

.ָה�דֹום ֶׁשל �ָדם  
.ֵזה ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשִלי!יֹוִפי:�ָדם אֹוֵמר. 34  
.תֹוָדה ָרָּבה ָׂשָרה. 35  
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.&ת ָעַזְרְת ִלי ִלְמצֹוא ֶאת ַהָּכדּור ֶׁשִלי. 36  
.ַרה טֹוַבה&ת ַחֵב. 37  
!ּבֹוִאי ְלַׂשֵחק ַּבחּוץ ִעם ַהָּכדּור ַהָגדֹול ָה�דֹום ֶׁשִלי. 38  

 


