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  תקציר
 לבדוק את השפעת לימוד התווים על יכולות ההסמלה והתפיסה ההמטרה הכללית של המחקר היית

לבדוק כיצד משפיעה הוראת תווים לפי שיטת ) א: (למחקרספציפיות שתי מטרות . קלית של ילדיםהמוסי
הנה מערכת " טף תווים. "'התנהגות ההסמלה של תלמידי כיתה אעל ) 2002, כרמון(" טף תווים"תיווי 
הבדלי לבדוק ) ב (;משך-צליל וערכי- הכוללת סמלים גראפיים מומצאים המציינים גובהיחדשניתתיווי 

 ספר יבתשני ב ' אותכיתם מארבע  תלמידי83 המשתתפים היו.  בנים ובנותביןמגדר בהתנהגות ההסמלה 
) כיתת בנים וכיתת בנות (כיתות שתיב. בכיתות נפרדות לומדים הבנים והבנות הםב, ים במרכז הארץדתי

)N=44 (טף "שיטת בתווים  למדו מהלכה ב, ארבעה מפגשיםבת קצרה התערבות תוכנית עברו התלמידים
יכולות ההסמלה של הילדים נבדקו ). N=39( לא עברו את תוכנית הלימוד  מקבילותשתי כיתות. "תווים

בנים  (כל הלומדיםה שתוכנית ההתערבות השפיעה באופן מובהק על הראהמחקר . לפני ואחרי ההתערבות
יש השתמעויות מעשיות לחינוך לממצאים . אף כי ההשפעה על הבנים הייתה גדולה יותר, )ובנות כקבוצה
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Abstract 
 
The general goal of the study was to examine the impact of learning notation on 
children's symbolizing skill and music perception. The research had two specific 
aims: (a) to study the impact of notation instruction with a Toy-Musical-Notes 
(T.M.N) method (Carmon, 2002) on first-grade students' symbolic behavior; T.M.N is 
an innovative notation system that includes invented graphic symbols for pitch and 
rhythm; (b) To study gender differences in symbolic behavior between boys and girls. 
Participants were 83 first graders from four classes in two religious schools in 
central Israel, where boys and girls learn in separate classrooms. Students in two 
classes (a class of boys and a class of girls) (n=44) received a short intervention 
program via four sessions, during which the T.M.N was introduced. The other two 
compatible classes (N=39) received no such lessons. The children's symbolizing 
abilities were assessed before and after the intervention. The study indicated that the 
intervention program significantly affected all learners (boys and girls as a group) 
although the effect on boys was more pronounced. Findings bear practical 
implications for music education.  
 


