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Bridgend Outdoor Schools
Ysgolion Awyr agored 

Pen-y-Bont ar Ogwr

Cerddoriaeth yn yr awyr agored
Adnodd 1

Cyfansoddi darn o gerddoriaeth

• Beth ydych chi am ei wneud gyntaf? Pam?

• Beth yw pwrpas y gerddoriaeth y byddwch yn ei 

chyfansoddi?• Pa fathau o emosiynau ydych chi eisiau eu cyfleu trwy‛r 

gerddoriaeth? Sut fyddwch chi‛n gwneud hyn? Pam ei 

wneud fel hyn?• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r offerynnau yr ydych 

wedi eu creu? Pa ddulliau y byddwch chi‛n eu defnyddio? 

Pam?• Pa offerynnau eraill fyddech chi‛n gallu eu defnyddio i 

helpu?• Sut ydych chi‛n bwriadu strwythuro eich cyfansoddiad?

• Sut allwch chi sicrhau bod y geiriau‛n cyd-fynd â‛r alaw?

• Pa rythm fyddwch chi‛n ei ddefnyddio? Pam ydych chi‛n 

meddwl ei fod yn addas?
• Sut ydych chi am gadw amser gyda‛ch gilydd? Pa 

strategaethau ydych chi wedi eu defnyddio o‛r blaen?

• Oes angen cyflwyniad arnoch chi? Pam?

• A ddylai‛r cytgan a‛r penillion gael eu perfformio yn yr un 

ffordd neu mewn ffordd wahanol?

• Beth yw‛r manteision a‛r anfanteision i‛w hystyried?

• Sut fyddech chi‛n gallu diweddu‛r gân? Pa effaith ydych 

chi eisiau ei chael?• Beth mae angen i chi ei ystyried wrth berfformio eich 

cân? Sut ydych chi‛n gwybod hyn?
• Sut ydych chi am gofio eich syniadau ar gyfer y tro 

nesaf?

Tasg 6

Gwneud offeryn cerdd

• Pa eitemau ydych chi wedi eu casglu?

• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r eitemau hyn i greu 

seiniau? Pam eu defnyddio fel hyn?

• Pa fath o offerynnau ydych chi am eu gwneud? Pam?

• Sut fyddwch chi‛n ei wneud?
• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r eitemau yr ydych wedi eu 

casglu fel rhan o‛r offeryn?
• Pa ddefnyddiau eraill sydd eu hangen arnoch i wneud 

eich offeryn? Pam fod angen y defnyddiau hyn arnoch?

Tasg 5

Cerddoriaeth yn yr awyr agored Adnodd 1

Cynllunio beth 
i‛w wneud yn 
y man awyr 
agored

• Pa fath o offeryn fyddech chi‛n hoffi ei wneud? Pam?
• Sut fyddech chi‛n gallu gwneud y math hwn o offeryn 

cerdd?
• Pa ddefnyddiau fyddai eu hangen arnoch chi? Pam fyddai 

angen y pethau hyn arnoch chi?
• Beth fyddech chi‛n gallu chwilio amdano yn y man/

amgylchedd awyr agored a fyddai‛n eich helpu i wneud yr 
offeryn? Pam fyddai‛r pethau hyn yn eich helpu?

• Pa fathau o bethau fyddech chi‛n gallu eu casglu wrth 
ymweld â‛r man/amgylchedd awyr agored? Pam ydych 
chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r rhain i wneud 
gwahanol fathau o offerynnau cerdd?

• Sut fyddwch chi‛n cofnodi eich syniadau ar y daflen 
gynllunio? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 3

Casglu 
defnyddiau i 
wneud offeryn 
cerdd

• Pa fathau o bethau ydych chi am eu casglu? Pam?
• Sut fyddech chi‛n defnyddio‛r rhain i wneud offeryn 

cerdd?
• Sut ydych chi am ddod o hyd i‛r pethau yr ydych chi 

eisiau eu casglu? Pam ei wneud fel hyn? A oes ffordd 
well? Pam?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio eich cynllun? Pam ei 
ddefnyddio fel hyn?

• Pa mor dda wnaeth eich cynllun weithio? Oedd o‛n hawdd 
ei ddilyn? Pam?

• Sut fyddech chi‛n gallu gwella eich cynllun? Pam fyddech 
chi‛n ei wella?

• Pa eitemau ar eich rhestr oedd yn anodd dod o hyd 
iddynt? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

Tasg 4

Cerddoriaeth yn yr awyr agored
Adnodd 1

Archwilio 
offerynnau 
cerdd

• Sut mae pob offeryn yn edrych?

• O ba ddefnyddiau y mae pob offeryn wedi ei wneud? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Beth yw siâp pob offeryn?

• Ym mha ffordd mae‛r offerynnau hyn yn wahanol i‛w 

gilydd?
• Ym mha ffordd mae‛r offerynnau hyn yn debyg i‛w 

gilydd?
• Pa sain ydych chi‛n meddwl y bydd yr offeryn hwn yn ei 

greu? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n creu sain gyda‛r offeryn hwn? Pam ei 

wneud fel hyn?

• Ym mha ffordd y mae‛r seiniau sy‛n cael eu creu gan yr 

offerynnau hyn, yn wahanol? Pam ydych chi‛n meddwl 

hyn?
• Beth fyddech chi‛n gallu ei wneud i bob offeryn i newid 

cryfder y sain? Sut fyddai hyn yn newid y cryfder?

• Beth fyddech chi‛n gallu ei wneud i bob offeryn i newid 

traw y sain? Sut fyddai hyn yn newid y traw?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym ni‛n 

ei wybod am 

greu seiniau?

• Ym mha ddulliau fyddech chi‛n gallu creu sain?

• Pa un yw eich hoff ddull? Pam?

• Beth sy‛n digwydd i greu‛r sain hwn? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n gallu gwneud y sain yn gryfach/

dawelach? Pam fyddai hyn yn ei wneud yn gryfach/

dawelach?

• Sut fyddech chi‛n gallu gwneud y sain yn is/uwch? Sut 

fyddai hyn yn ei wneud yn is/uwch?

• Beth sy‛n creu‛r sain? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

• Sut mae sain yn teithio a chyrraedd eich clust? Sut 

ydych chi‛n gwybod hyn?

Tasg 1

Tasg 2
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Cyfleoedd i ddatblygu

Llythrennedd 
Llafaredd ar draws y cwricwlwm: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau. 

Darllen ar draws y cwricwlwm:  Canfod, dethol a defnyddio gwybodaeth, Ymateb i’r hyn a 
ddarllenwyd.

FfLlRh 

Dywedir wrth y dysgwyr eu bod am gasglu 
eitemau o fan awyr agored lleol, a’u defnyddio i 
wneud offerynnau cerdd syml yn ôl yn yr ysgol. 
I ddechrau, maen nhw’n ystyried a thrafod 
gwahanol ffyrdd y gellir cynhyrchu seiniau, cyn 
archwilio gwahanol offerynnau cerdd. Mae’r 
dysgwyr yn ystyried pa fath o offeryn y gallan 
nhw ei wneud a’r mathau o bethau a fyddai’n 
ddefnyddiol i’w casglu mewn man awyr agored 
lleol i helpu i wneud yr offeryn hwn. Maen nhw’n 
datblygu cynllun syml ar gyfer yr ymweliad cyn 
cynnal yr ymweliad ac maen nhw’n casglu eitemau 
i wneud eu hofferynnau cerdd yn ôl yn yr ysgol. 
Mae’r dysgwyr yn cyfansoddi darn o gerddoriaeth 
y gellir ei chwarae gyda’r offerynnau cerdd y maen 
nhw wedi eu datblygu.

CA2 Gwyddoniaeth  
Ystod - C-ddO4; SMPG4

CA2 Cerddoriaeth   
Sgiliau - P2,3,5,6,7,8; C1-4; G1-4

Cwricwlwm 

Cerddoriaeth yn yr awyr agored
Adnodd 1

Cyfansoddi darn o gerddoriaeth

• Beth ydych chi am ei wneud gyntaf? Pam?

• Beth yw pwrpas y gerddoriaeth y byddwch yn ei 

chyfansoddi?• Pa fathau o emosiynau ydych chi eisiau eu cyfleu trwy‛r 

gerddoriaeth? Sut fyddwch chi‛n gwneud hyn? Pam ei 

wneud fel hyn?• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r offerynnau yr ydych 

wedi eu creu? Pa ddulliau y byddwch chi‛n eu defnyddio? 

Pam?• Pa offerynnau eraill fyddech chi‛n gallu eu defnyddio i 

helpu?• Sut ydych chi‛n bwriadu strwythuro eich cyfansoddiad?

• Sut allwch chi sicrhau bod y geiriau‛n cyd-fynd â‛r alaw?

• Pa rythm fyddwch chi‛n ei ddefnyddio? Pam ydych chi‛n 

meddwl ei fod yn addas?
• Sut ydych chi am gadw amser gyda‛ch gilydd? Pa 

strategaethau ydych chi wedi eu defnyddio o‛r blaen?

• Oes angen cyflwyniad arnoch chi? Pam?

• A ddylai‛r cytgan a‛r penillion gael eu perfformio yn yr un 

ffordd neu mewn ffordd wahanol?

• Beth yw‛r manteision a‛r anfanteision i‛w hystyried?

• Sut fyddech chi‛n gallu diweddu‛r gân? Pa effaith ydych 

chi eisiau ei chael?• Beth mae angen i chi ei ystyried wrth berfformio eich 

cân? Sut ydych chi‛n gwybod hyn?
• Sut ydych chi am gofio eich syniadau ar gyfer y tro 

nesaf?

Tasg 6

Gwneud offeryn cerdd

• Pa eitemau ydych chi wedi eu casglu?

• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r eitemau hyn i greu 

seiniau? Pam eu defnyddio fel hyn?

• Pa fath o offerynnau ydych chi am eu gwneud? Pam?

• Sut fyddwch chi‛n ei wneud?
• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r eitemau yr ydych wedi eu 

casglu fel rhan o‛r offeryn?
• Pa ddefnyddiau eraill sydd eu hangen arnoch i wneud 

eich offeryn? Pam fod angen y defnyddiau hyn arnoch?

Tasg 5

Cerddoriaeth yn yr awyr agored Adnodd 1

Cynllunio beth 
i‛w wneud yn 
y man awyr 
agored

• Pa fath o offeryn fyddech chi‛n hoffi ei wneud? Pam?
• Sut fyddech chi‛n gallu gwneud y math hwn o offeryn 

cerdd?
• Pa ddefnyddiau fyddai eu hangen arnoch chi? Pam fyddai 

angen y pethau hyn arnoch chi?
• Beth fyddech chi‛n gallu chwilio amdano yn y man/

amgylchedd awyr agored a fyddai‛n eich helpu i wneud yr 
offeryn? Pam fyddai‛r pethau hyn yn eich helpu?

• Pa fathau o bethau fyddech chi‛n gallu eu casglu wrth 
ymweld â‛r man/amgylchedd awyr agored? Pam ydych 
chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r rhain i wneud 
gwahanol fathau o offerynnau cerdd?

• Sut fyddwch chi‛n cofnodi eich syniadau ar y daflen 
gynllunio? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 3

Casglu 
defnyddiau i 
wneud offeryn 
cerdd

• Pa fathau o bethau ydych chi am eu casglu? Pam?
• Sut fyddech chi‛n defnyddio‛r rhain i wneud offeryn 

cerdd?
• Sut ydych chi am ddod o hyd i‛r pethau yr ydych chi 

eisiau eu casglu? Pam ei wneud fel hyn? A oes ffordd 
well? Pam?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio eich cynllun? Pam ei 
ddefnyddio fel hyn?

• Pa mor dda wnaeth eich cynllun weithio? Oedd o‛n hawdd 
ei ddilyn? Pam?

• Sut fyddech chi‛n gallu gwella eich cynllun? Pam fyddech 
chi‛n ei wella?

• Pa eitemau ar eich rhestr oedd yn anodd dod o hyd 
iddynt? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

Tasg 4

Cerddoriaeth yn yr awyr agored
Adnodd 1

Archwilio 
offerynnau 
cerdd

• Sut mae pob offeryn yn edrych?

• O ba ddefnyddiau y mae pob offeryn wedi ei wneud? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Beth yw siâp pob offeryn?

• Ym mha ffordd mae‛r offerynnau hyn yn wahanol i‛w 

gilydd?
• Ym mha ffordd mae‛r offerynnau hyn yn debyg i‛w 

gilydd?
• Pa sain ydych chi‛n meddwl y bydd yr offeryn hwn yn ei 

greu? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n creu sain gyda‛r offeryn hwn? Pam ei 

wneud fel hyn?

• Ym mha ffordd y mae‛r seiniau sy‛n cael eu creu gan yr 

offerynnau hyn, yn wahanol? Pam ydych chi‛n meddwl 

hyn?
• Beth fyddech chi‛n gallu ei wneud i bob offeryn i newid 

cryfder y sain? Sut fyddai hyn yn newid y cryfder?

• Beth fyddech chi‛n gallu ei wneud i bob offeryn i newid 

traw y sain? Sut fyddai hyn yn newid y traw?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym ni‛n 

ei wybod am 

greu seiniau?

• Ym mha ddulliau fyddech chi‛n gallu creu sain?

• Pa un yw eich hoff ddull? Pam?

• Beth sy‛n digwydd i greu‛r sain hwn? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n gallu gwneud y sain yn gryfach/

dawelach? Pam fyddai hyn yn ei wneud yn gryfach/

dawelach?

• Sut fyddech chi‛n gallu gwneud y sain yn is/uwch? Sut 

fyddai hyn yn ei wneud yn is/uwch?

• Beth sy‛n creu‛r sain? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

• Sut mae sain yn teithio a chyrraedd eich clust? Sut 

ydych chi‛n gwybod hyn?

Tasg 1

Tasg 2

Adnoddau 

Adnoddau sy’n cael eu cynnwys gyda’r gweithgaredd hwn 
1 Cynllun templed.

2 Cwestiynau ffocws a awgrymir mewn setiau, yn gysylltiedig â phob tasg, y gellir eu rhoi i bob pâr wrth 
iddynt ddechrau pob tasg. Neu, gall yr athro neu’r athrawes eu defnyddio.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael

1 Gwahanol offerynnau cerdd fel ysgogiad i’r dysgwyr wneud eu hofferynau cerdd eu hunain, er 
enghraifft, maracas, castanetau, ffyn glaw, tambwrinau, chwiban dun, drwm bongo, ac ati.

2 Defnyddiau ar gyfer gwneud pethau – sisyrnau, tâp gludiog, glud, pensiliau/creonau, cerdyn, papur ac 
ati.



3

Cerddoriaeth yn yr awyr agored
C

A
2

C
erddori-

aeth
G

w
yddoni-

aeth

Esboniwch i’r dysgwyr eu bod am gasglu eitemau o fan awyr agored lleol a’u defnyddio 
i wneud offerynnau cerdd syml yn ôl yn yr ysgol. Cyn dechrau’r gweithgaredd, awgrymir 
gwneud bwrdd arddangos sy’n cynnwys gwahanol offerynnau cerdd i’r dysgwyr allu gwneud 
eu fersiynau eu hunain ohonynt. Er enghraifft,  gellid cynnwys gwahanol offerynnau sy’n cael 
eu hysgwyd, offerennau taro neu linynnol syml ac ati. Gallai’r dysgwyr archwilio’r offerynnau a 
datblygu eu dealltwriaeth cyn i chi ofyn iddynt greu eu hofferynnau eu hunain.

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd

Asesu Risg

Cyn gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored, darllenwch Asesu risg mewn mannau awyr agored 
(hypergyswllt). Bydd angen i chi ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch eich ysgol eich hun ac yna 
wneud eich asesiadau risg eich hun sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r man awyr agored yr ydych am ei 
ddefnyddio. Hefyd, bydd angen i’r dysgwyr afael mewn planhigion wedi gwywo. Felly naill ai gofynnwch i’r 
dysgwyr wisgo menig neu gwnewch yn siŵr eu bod yn golchi eu dwylo’n drylwyr ar ôl dod yn ôl i’r ystafell 
ddosbarth. Efallai y byddai’n ddoeth dweud wrthynt am beidio â bwyta unrhyw beth y maen nhw’n ei 
ddarganfod!

Gwneud y gweithgaredd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a thrafod gwahanol ddulliau o greu seiniau. Byddech chi’n 
gallu gofyn iddynt weithio mewn grwpiau bach i ddatblygu syniadau ar gyfer creu seiniau ac 
yna, er enghraifft, dangos gwahanol ddulliau o greu seiniau i’w cyfoedion. Gellid eu hannog i 
ystyried sut mae traw a chryfder seiniau’n gallu cael eu heffeithio a sut mae sain yn teithio a 
chyrraedd y glust fel ein bod yn ei chlywed.

• Ym mha ddulliau fyddech chi’n gallu creu sain?
• Pa un yw eich hoff ddull? Pam?
• Beth sy’n digwydd i greu’r sain hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu gwneud y sain yn gryfach/dawelach? Pam fyddai hyn yn ei wneud 

yn gryfach/dawelach?
• Sut fyddech chi’n gallu gwneud y sain yn is/uwch? Sut fyddai hyn yn ei wneud yn is/

uwch?
• Beth sy’n creu’r sain? Pam ydych chi’n meddwl hyn?
• Sut mae sain yn teithio a chyrraedd eich clust? Sut ydych chi’n gwybod hyn?

Tasg 1: Beth ydym ni’n ei wybod am greu seiniau?
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Esboniwch i’r dysgwyr eu bod am edrych yn fanylach ar yr offerynnau cerdd ar y bwrdd 
arddangos yn yr ystafell ddosbarth. Rhowch wahanol offerynnau iddynt eu harchwilio a’u 
trafod. Mae enghreifftiau yn y rhestr adnoddau, ond byddech yn gallu cynnwys unrhyw 
offeryn y gallai’r dysgwyr wneud fersiwn syml ohono gyda’r defnyddiau y maen nhw’n eu 
casglu. Gallai’r dysgwyr gymharu’r offerynnau hyn a chael eu hannog i ystyried beth y mae 
angen ei wneud i greu sain, beth sy’n creu’r sain, beth sy’n symud a sut mae’n symud, ac ati.

• Sut mae pob offeryn yn edrych?
• O ba ddefnyddiau y mae pob offeryn wedi ei wneud? Sut ydych chi’n gwybod?
• Beth yw siâp pob offeryn?
• Ym mha ffordd mae’r offerynnau hyn yn wahanol i’w gilydd?
• Ym mha ffordd mae’r offerynnau hyn yn debyg i’w gilydd?
• Pa sain ydych chi’n meddwl y bydd yr offeryn hwn yn ei greu? Pam ydych chi’n meddwl 

hynny?
• Sut fyddech chi’n creu sain gyda’r offeryn hwn? Pam ei wneud fel hyn?
• Ym mha ffordd y mae’r seiniau sy’n cael eu creu gan yr offerynnau hyn, yn wahanol? 

Pam ydych chi’n meddwl hyn?
• Beth fyddech chi’n gallu ei wneud i bob offeryn i newid cryfder y sain? Sut fyddai hyn yn 

newid y cryfder?
• Beth fyddech chi’n gallu ei wneud i bob offeryn i newid traw y sain? Sut fyddai hyn yn 

newid y traw?

Tasg 2: Archwilio offerynnau cerdd

Esboniwch i’r dysgwyr eu bod am wneud offerynnau cerdd gyda’r pethau y maen nhw’n eu 
casglu wrth ymweld â man/amgylchedd awyr agored. Gofynnwch iddynt ystyried pa fath 
o offeryn y bydden nhw’n gallu ei wneud a’r mathau o bethau a fyddai’n ddefnyddiol i’w 
casglu i’w helpu i wneud yr offeryn hwn. Rhowch gopi o’r ‘Templed cynllunio (Adnodd 1) i’r 
dysgwyr a cheisiwch eu hannog i’w ddefnyddio i gofnodi eu syniadau a llunio rhestr o bethau 
y bydden nhw’n gallu eu casglu. Pwrpas y dasg hon yw cael y dysgwyr i ystyried y syniad o 
flaengynllunio. Fodd bynnag, bydden nhw’n gallu llunio amlinelliad o wahanol syniadau yn y 
cam hwn, gan beidio â phenderfynu pa offeryn y byddan nhw’n ei wneud nac ychwaith beth 
fyddan nhw’n ei gasglu yn ystod yr ymweliad.

• Pa fath o offeryn fyddech chi’n hoffi ei wneud? Pam?
• Sut fyddech chi’n gallu gwneud y math hwn o offeryn cerdd?
• Pa ddefnyddiau fyddai eu hangen arnoch chi? Pam fyddai angen y pethau hyn arnoch 

chi?
• Beth fyddech chi’n gallu chwilio amdano yn y man/amgylchedd awyr agored a fyddai’n 

eich helpu i wneud yr offeryn? Pam fyddai’r pethau hyn yn eich helpu?
• Pa fathau o bethau fyddech chi’n gallu eu casglu wrth ymweld â’r man/amgylchedd awyr 

agored? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r rhain i wneud gwahanol fathau o offerynnau cerdd?
• Sut fyddwch chi’n cofnodi eich syniadau ar y daflen gynllunio? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 3: Cynllunio beth i’w wneud yn y man awyr agored
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Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio’r eitemau a gasglwyd yn y man/amgylchedd awyr agored  
a’u syniadau nhw eu hunain, i wneud offeryn cerdd. Gellid eu hannog i archwilio gwahanol 
ffyrdd o greu seiniau gyda’r eitemau sydd ganddynt fel rhan o’r broses o greu a datblygu 
syniadau ar gyfer offeryn.

• Pa eitemau ydych chi wedi eu casglu?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r eitemau hyn i greu seiniau? Pam eu defnyddio fel 

hyn?
• Pa fath o offerynnau ydych chi am eu gwneud? Pam?
• Sut fyddwch chi’n ei wneud?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r eitemau yr ydych wedi eu casglu fel rhan o’r offeryn?
• Pa ddefnyddiau eraill sydd eu hangen arnoch i wneud eich offeryn? Pam fod angen y 

defnyddiau hyn arnoch?

Tasg 5: Gwneud offeryn cerdd

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i’r dysgwyr ymweld â’r man/amgylchedd awyr agored. 
Gofynnwch i’r dysgwyr edrych ar eu cynllun cyn yr ymweliad neu hyd yn oed fynd ag ef gyda 
nhw. Ceisiwch annog y dysgwyr i gasglu pethau y bydden nhw’n gallu eu defnyddio yn ôl yn 
yr ysgol i wneud offerynnau cerdd. Dylech eu hatgoffa i beidio â chasglu neu wneud unrhyw 
ddifrod i unrhyw beth sy’n fyw ac yn tyfu. Gallai’r dysgwyr ganolbwyntio ar gasglu pethau y 
maen nhw wedi cynllunio eu casglu neu eu trafod yn yr ysgol neu gellid eu hannog i feddwl 
yn benagored a chwilio am unrhyw eitemau a allai fod yn ddefnyddiol i wneud offeryn. Yn 
fwy na thebyg, bydd y dysgwyr yn casglu cnau, hadau, darnau o goed ac ati a gellid eu 
hannog i ystyried sut y byddan nhw’n didoli’r rhain er mwyn penderfynu beth fyddan nhw’n 
ei defnyddio i wneud eu hofferynnau. Mae bob amser yn bosibl bod rhai o’r eitemau y bydd 
y dysgwyr yn dod ar eu traws yn wenwynig, felly mae angen bod yn ofalus beth maen nhw’n 
ei ddewis a sut maen nhw’n eu trin. Edrychwch ar yr adran flaenorol - Asesu risg - yn y 
nodiadau hyn.

• Pa fathau o bethau ydych chi am eu casglu? Pam?
• Sut fyddech chi’n defnyddio’r rhain i wneud offeryn cerdd?
• Sut ydych chi am ddod o hyd i’r pethau yr ydych chi eisiau eu casglu? Pam ei wneud fel 

hyn? A oes ffordd well? Pam?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio eich cynllun? Pam ei ddefnyddio fel hyn?
• Pa mor dda wnaeth eich cynllun weithio? Oedd o’n hawdd ei ddilyn? Pam?
• Sut fyddech chi’n gallu gwella eich cynllun? Pam fyddech chi’n ei wella?
• Pa eitemau ar eich rhestr oedd yn anodd dod o hyd iddynt? Pam ydych chi’n meddwl 

hyn?

Tasg 4: Casglu defnyddiau i wneud offeryn cerdd
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Gofynnwch i’r dysgwyr gyfansoddi darn o gerddoriaeth y gellid ei chwarae gyda’r offerynnau 
cerdd y maen nhw wedi eu datblygu. Efallai y byddan nhw’n ystyried y syniad o annog pobl i 
ddefnyddio ac archwilio /mannau awyr agored/ fel sail i’w cyfansoddiad. Neu, gallai’r dysgwyr 
gyfansoddi darn o gerddoriaeth gefndir ar gyfer cân/cerdd y maen nhw’n ei hysgrifennu am y 
man awyr agored.

• Beth ydych chi am ei wneud gyntaf? Pam?
• Beth yw pwrpas y gerddoriaeth y byddwch yn ei chyfansoddi?
• Pa fathau o emosiynau ydych chi eisiau eu cyfleu trwy’r gerddoriaeth? Sut fyddwch chi’n 

gwneud hyn? Pam ei wneud fel hyn?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r offerynnau yr ydych wedi eu creu? Pa ddulliau y 

byddwch chi’n eu defnyddio? Pam?
• Pa offerynnau eraill fyddech chi’n gallu eu defnyddio i helpu?
• Sut ydych chi’n bwriadu strwythuro eich cyfansoddiad?
• Sut allwch chi sicrhau bod y geiriau’n cyd-fynd â’r alaw?
• Pa rythm fyddwch chi’n ei ddefnyddio? Pam ydych chi’n meddwl ei fod yn addas?
• Sut ydych chi am gadw amser gyda’ch gilydd? Pa strategaethau ydych chi wedi eu 

defnyddio o’r blaen?
• Oes angen cyflwyniad arnoch chi? Pam?
• A ddylai’r cytgan a’r penillion gael eu perfformio yn yr un ffordd neu mewn ffordd wahanol?
• Beth yw’r manteision a’r anfanteision i’w hystyried?
• Sut fyddech chi’n gallu diweddu’r gân? Pa effaith ydych chi eisiau ei chael?
• Beth mae angen i chi ei ystyried wrth berfformio eich cân? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
• Sut ydych chi am gofio eich syniadau ar gyfer y tro nesaf?

Tasg 6: Cyfansoddi darn o gerddoriaeth

Asesu mewn perthynas â’r FfLlRh 

 Llinyn  Elfen Agwedd

Llafaredd 
ar draws y 
cwricwlwm

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a 
syniadau

Siarad

Gwrando

Cydweithio a thrafod

Darllen ar draws 
y cwricwlwm

Canfod, dethol a defnyddio 
gwybodaeth Strategaethau darllen

Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Darllen a deall

Ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu ar 
draws y 
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Strwythur a threfn

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen, Atalnodi, Sillafu, Llawysgrifen

Llythrennedd

Gallai’r dysgwyr arddangos nifer o elfennau ac agweddau wrth iddynt wneud y gweithgaredd hwn. Dango-
sir prif feysydd ffocws y gweithgaredd o fewn y FfLlRh fel blychau wedi eu tywyllu yn y tabl isod.


