 )1מה מזכירה לך עוגת יום הולדת?
 )2מדוע חוגגים יום הולדת?
 )3נסה לתאר איך נראה תומי ביום הולדתו.
 )4מי שמח עם תומי ביום הולדתו?
 )5מה אתה יודע או חושב על תומי ,על משפחתו ,על ביתו?
 )6שער ,מה תומי ביקש כשעצם את עיניו וכיבה את נרות יום ההולדת?
 )7מה אפשר לאחל לתומי ,ליום הולדתו?

 )1נסה לתאר את מחשבותיו של תומי לפני השינה.
 )2שער אילו חלומות יהיו לתומי "הלילה"?
 )3דמיין שתומי יכול היה לשוחח איתך לפני שהוא נרדם  -מה הוא היה מספר לך?
 )4מה תאחל לו לפני השינה?
 )5חזור והתבונן בשמיכה  -האם תומי משתמש בשמיכה רק כדי להתכסות?
חשוב מדוע?

ציור מספר .1

ציור מספר .2

 )1השווה בין שני הציורים :מה דומה בשני הציורים ומה שונה בין שני הציורים?
 )2מה אתה יודע על תומי בעקבות התבוננות בשני הציורים שצייר אבא?
 )3האם ,לדעתך ,הציורים מצויירים בספר בזה אחר זה או שיש בין שני הציורים
ציורים בנושאים אחרים? מדוע?
 )4שער מה תומי מרגיש בכל אחד מהציורים? נסה להסביר מדוע.
 )5קרא את המשפט שכתוב מעל כל הציורים ("תומי עושה פיפי כאן!" ו"פיפי)"...
מדוע המשפטים שונים; הרי בשני הציורים תומי עושה פיפי?

ציור מספר .1

ציור מספר .2

 )1בציור מספר  1תומי כועס .נסה "להכנס לנעליו של תומי" והסבר מדוע הוא כועס?
 )2מה תומי יעשה ,לדעתך ,כדי שהכעס יעבור?
 )3בציור מספר  2ההורים כועסים על תומי .שער ,מדוע ההורים כועסים?
מה דעתך על תגובת ההורים?
 )4דמיין שאתה יכול לייעץ לתומי -
מה תציע לו בכדי שאמא ואבא לא יכעסו עליו?
 )5יאנוש קורצ'אק יעץ לילד  -אם עשית משהו ובגלל זה ההורים רוצים להכות אותך,
תציע להם לחכות חצי שעה לפני שהם יכו אותך.
האם העיצה הזו יכולה להתאים גם לתומי? מדוע?

 )1מה תומי רוצה?
 )2האם הוא מבקש או דורש? מדוע?
 )3האם הוא כועס? הסבר מדוע.
 )4תן עיצה טובה  -כיצד אפשר להרגיע אותו את תומי?
 )5שים לב ,תומי גורר כסא ממקום אחר ,במטבח אין כיסאות.
תומי מניף כף ,על השולחן אין כלי-אוכל.
מדוע ,לדעתך ,אין כסאות ואין כלי-אוכל במטבח?

 )1האם אתה אוהב ליצנים? מדוע?
 )2התבונן בליצן – האם הוא שמח או עצוב? נסה להסביר מדוע.
 )3מדוע צייר אבא את הליצן עצוב?
 )4מי  /מה יכול לגרום לליצן לצחוק?
 )5מדוע תומי מתחפש?
 )6מדוע הוא מחופש לליצן?

 )2שים לב לכותרת " -תומי מצייר",
בעצם תומי מקשקש; מדוע ,לדעתך ,אבא נתן את הכותרת הזו לציור?
 )3האם תומי אוהב לצייר? על פי מה החלטת?
 )4שים לב לגודל העיפרון .נסה לחשוב מדוע אבא צייר את העיפרון כל-כך גדול?
 )5מה תומי מצייר? שער ,מדוע תומי בחר לצייר ציור זה?
 )6מהיכן לתומי יש צבעים ועפרונות?
 )7מסביב לתומי יש כל-מיני קשקושים .מי קשקש אותם? מדוע?
 )8מה מציירים ילדים? מתי הם מציירים? מדוע הם מציירים?
 )9מה מציירים מבוגרים? מתי הם מציירים? מדוע הם מציירים?

 )1מה תומי רואה במראה הקטנה?
 )2מה תומי רואה במראה הגדולה?
 )3מי עוד יכול לעמוד עם תומי לפני המראה?
 )4מה היתרונות במראה הקטנה?
 )5האם ,לדעתך ,תומי בחר לשים במזוודה שהביא איתו מראה?
אם כן ,בשביל מה? אם לא ,מדוע?
 )6מה ,לדעתך ,רצה אבא ללמד את תומי בתמונה הזו שצייר?

 )1מה עושה תומי?
 )2שער מדוע בחר אבא לצייר ציור בו תומי הקטן מנקה?
 )3מדוע יש ענן אבק כל-כך גדול?
 )4האם תומי מרוצה? מדוע?

 )1מה יש בחבילה שתומי קיבל?
 )2שער מי שלח לתומי חבילה?
 )3בחבילה יש נקניק ,לחם וקופסאות שימורים ,אין פירות ואין ממתקים  -מדוע?
 )4האם תומי מאוכזב? מדוע?
 )5דמיין שהגעת מבית-הספר ואמא הביאה לך חבילה גדולה מאוד שהגיעה עבורך.
אתה פותח אותה ומגלה -...אוכל  -האם תשמח? תהייה מאוכזב? תכעס? מדוע?
 )6מה אתה היית רוצה לקבל בחבילה?

 )1מדוע בחר אבא לצייר תמונה בה תומי מתפלל?
 )2מה מבקש תומי בתפילתו?
 )3האם הבקשות שתומי בקש בתפילה התממשו? לפי מה קבעת זאת?
 )4האם התקוות של אבא התממשו? לפי מה קבעת זאת?

 )1אילו בעלי-חיים צייר אבא?
 )2מה המשותף לבעלי-החיים שצייר אבא?
 )3היכן אפשר לפגוש בבעלי-החיים הללו?
 )4מה תרומתם של בעלי-החיים הללו לבני-האדם?
 )5האם תומי מכיר את בעלי-החיים הללו?
 )6האם תומי שמע את קולם?
 )7מדוע אבא בחר לצייר את בעלי-החיים הללו?

ציור מספר 1

 )1תאר מה מצוייר בציורים.
 )2תאר את ההבדלים בין הדמויות השונות שאבא צייר.
 )3מדוע בחר אבא לצייר אנשים שונים מתומי?
 )4מה אבא רצה ללמד את תומי בשתי התמונות הללו?

ציור מספר 2

ציור מספר 2

ציור מספר 1

ציור מספר 3
 )1מה משותף לשלושת הציורים?
 )2מדוע ,לדעתך ,אבא צייר לתומי מספר ציורים בנושא?
 )3מה הבעיה המוצגת בציורים?
 )4איך תומי ניסה לפתור את הבעיה?

 )1התבונן בתמונות מתוך הספר "תומי" ,תמונה זו נבחרה גם לכריכת הספר.

 )2תאר במילים (המלל) את התמונה.
 )3מדוע ,לדעתך ,נבחרה התמונה הזו לכריכת הספר?
 )4מה רואה תומי מבעד לחלון?
 )5מה הוא חושב על כך? ומה הוא מרגיש בעקבות כך?
 )6תומי עומד על המזודה שהביאו הוריו אל גטו טרזין .מדוע תומי עומד על המזודה?
 )7מדוע אבא צייר :מזודה ,ציפור ,עץ וחלון
 )8מה דעתך על שם הספר?

