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Taflen

W
aith 1

Mae Prentis y
Dewin yn ddarn o

gerddoriaeth a
gyfansoddwyd gan

Paul Dukas

Ganwyd Dukas ar
1 Hydref 1865 a

bu farw ar 17 Mai
1935. Roedd yn
byw ym Mharis

Cyfansoddwr,
beirniad, ysgolhaig
ac athro o Ffrancwr
oedd Dukas. Roedd

Dukas yn
berffeithydd a

dinistriodd llawer o'i
gyfansoddiadau

Rhennir y taflenni gwaith yn y pecyn hwn yn dair lefel -
gwyrdd, oren a choch.

Gall plant ddewis gwneud un, dwy neu dair lefel.
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Mae Prentis y Dewin yn enghraifft o gerddoriaeth rhaglen.
Ystyr hyn yw cerddoriaeth sy’n disgrifio stori.

Gwrandewch ar y gerddoriaeth a thynnwch neu baentiwch
lun o’r stori sy’n dod i’ch meddwl. Meddyliwch am y
cymeriadau, ble mae’r stori’n digwydd a beth sy’n digwydd
yn y stori.

Lefel Werdd

Fy Stori
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Lefel Oren

Defnyddiwch eich llun/paentiad i ysgrifennu eich stori .

Gwrandewch ar y gerddoriaeth eto i’ch helpu i ddatblygu
rhannau gwahanol y stori.
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Defnyddiwch offerynnau taro a/neu unrhyw offerynnau y
gallwch eu chwarae i ddarlunio eich stori ac i ddod â hi’n
fyw.

Lefel Goch
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Nawr darllenwch y stori. Pa mor debyg neu wahanol yw hi
i’ch stori chi? A oedd eich cymeriadau’n debyg? A oes gan
eich stori elfennau tebyg i’r stori wreiddiol?

Dewin = swynwr 

Prentis = disgybl

Mae dewin pwerus yn mynd
allan, gan adael ei brentis i

nôl y dŵr. Mae’r prentis yn ei
chael yn flinderus iawn i

fynd yn ôl ac ymlaen o hyd i’r
ffynnon gyda’i fwced i

gasglu’r dŵr, felly mae’n
penderfynu rhoi cynnig ar yr

hud a’r lledrith mae wedi’i
ddysgu

Mae’n bwrw swyn ar yr
ysgub i beri iddi ddod yn fyw
ac mae’n ei dysgu i nôl y dŵr.

Fodd bynnag, mae gan y
prentis broblem - nid yw’n

gwybod y swyn i beri i’r
ysgub stopio!

Wrth i’r dŵr ddechrau
gorlifo, mae’r prentis yn rhoi
pob gewyn ar waith i dorri’r

ysgub yn ddarnau gyda
bwyell ond mae hyn ond yn
creu llawer o ysgubau sy’n

gwneud y broblem yn waeth
byth!

Yn fuan mae llifogydd mawr
iawn! Yn ffodus, mae’r dewin

yn dychwelyd ac yn
defnyddio ei hyd a’i ledrith i
stopio’r ysgubau ac i beri i’r

dŵr ddiflannu

Y STORI

Ffeithiau Difyr!
Y recordiad a

ddefnyddiwyd ar gyfer
trac sain Fantasia oedd y

tro cyntaf a
ddefnyddiwyd sain

stereoffonig mewn ffilm.


