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Melodi a’r Meistri Uwch

Y Rhaglen

Nicholas Collon - Arweinydd

Nicola Benedetti - Feiolin

Concerto Ffidil 
Mendelssohn

Symffoni No. 3
Beethoven

~Cyfnod ~

Mendelssohn

ysgrifennodd y

darn hwn 

Beethovenysgrifennodd ydarn hwn

Mae Symffoni yn

ddarn, fel arfer

mewn pedair rhan,

sy’n cael ei chwarae

gan gerddorfa

Mae arweinydd yn
sefyll o flaen y

gerddorfa ac yn
cadw’r gerddorfa

gyda’i gilydd

Nicola
Benedetti yw’r

unawdydd ar
gyfer y

Concerto i’r
Feiolin

Mae Concerto ynunawd gyda’rgerddorfa yn
chwarae yn y cefndir 



Dyma rai technegau llinynnol. Allwch chi restru pa rai rydych
chi'n clywed yn cael eu chwarae gan yr unawdydd ym mhob

symudiad?

Pizzicato - Plycio llinynnau.
Stop Dwbl - Dau nodyn wedi'u chwarae ar yr un pryd.

Vibrato - Symud y llaw i greu mân amrywiadau i’r traw.
Tremolo - Wedi’i greu trwy ailadrodd nodau'n gyflym gan ddefnyddio

strociau cyflym gyda’r bwa.
Harmoneg - Nodau uchel iawn sy'n cael eu creu pan fydd cerddor yn

cyffwrdd pwyntiau penodol ar linyn yn ysgafn.
Arco neu Gyda’r Bwa - Pan fo’r cerddor yn defnyddio’r bwa i greu nodau

Forte - Uchel neu gryf
Piano - Meddal

Stacato - Nodau byr ar wahân
Accelerando - Yn cyflymu

Rubato - Symud curiad y gerddoriaeth o gwmpas
Cadenza - Darn cywrain ac ysgrifenedig mewn aria neu goncerto, sy’n

arddangos sgiliau offerynnwr

Oes unrhyw bethau
eraill rydych yn

clywed yr unawdydd
yn eu gwneud?



Concerto
Cyfansoddwr

Unawdydd
Llinyn
Bwa

Offerynnau
Mendelssohn

Cerddorfa
Symudiad
Arweinydd

Chwilair - 
Feio

lin

Allwch chi
ysgrifennu

disgrifiad o'r hyn y
mae’r concerto

feiolin yn gwneud i
chi deimlo a

pham?



Y Feiolin
Dyma lun o feiolin. Allwch chi enwi'r holl rannau

gwahanol?

Os oes angen
unrhyw

awgrymiadau
arnoch,

defnyddiwch
ein poster am y

Feiolin. Mae
hwn ar gael ar y

wefan



Beethoven
Ym 1803 cyfansoddodd Beethoven y Symffoni

Eroica yn Heiligenstadt, pentref tua awr a
hanner o Fienna.

Profwch eich
gwybodaeth

am
Beethoven

gyda’r
cwestiynau

hyn

1. Ble cafodd Beethoven ei eni?
     a. Ffrainc
     b. Yr Almaen
     c. Sbaen

2. Beth oedd enw llawn Beethoven?
     a. Ludwig van Beethoven
     b. Bonaparte Beethoven
     c. Christof van Beethoven

3. Ym mha ganrif roedd Beethoven yn byw?
     a. 17eg ganrif
     b. 18fed ganrif
     c. 19eg ganrif

4. Beth wnaeth atal Beethoven rhag perfformio ym
1817?
     a. Aeth yn ddall
     b. Aeth yn fyddar
     c. Ofn mynd ar y llwyfan



Y Symffoni

Uchod mae cynllun nodweddiadol cerddorfa
symffoni. Gan ddefnyddio'r gwahanol offerynnau,

allwch chi eu paru â'u teulu offerynnau?

Offerynnau
Gwynt

Offerynnau
Pres

Offerynnau
Llinynnol

Offerynnau
Taro



Y symffoni Arwrol

Rhanna dy luniau, dy storïau a dy liwio gyda ni gan ddefnyddio
#YMelodiarMaestro neu e-bostia luniau i a2@artsactive.org.uk

Mae'r symffoni hon yn cael ei lysenwi'n Symffoni
'Arwrol'. Beth yn y gerddoriaeth sy'n gwneud i

chi feddwl am arwyr?

Allwch chi greu stori yn seiliedig ar y
gerddoriaeth?



Geirfa
Symffoni - Symffoni yw darn mawr o gerddoriaeth sy’n cael

ei chwarae gan gerddorfa.

Cyfansoddwr - Y person sy’n ysgrifennu’r gerddoriaeth yw’r
cyfansoddwr.

Arweinydd - Arweinydd yw’r person sy’n sefyll ar flaen y
llwyfan ac yn chwifio ei freichiau o gwmpas.

Feiolin - Mae’r feiolin yn offeryn llinynnol sy’n cael ei chwarae
gyda bwa ac mae wedi’i wneud o bren.

Concerto - Pan mae offeryn yn chwarae prif ran y darn.

Symudiad - Symudiad yw rhan fach o ddarn mwy o faint.

Cerddorfa - Grŵp mawr o gerddorion yn chwarae gyda’i
gilydd.

Ffanffer - Utganiad pres uchel a dramatig.

Offeryn Pren - Offeryn, a wneir fel arfer o bren, yr ydych yn
chwythu i mewn iddo er mwyn creu sain.

Offeryn Pres - Offeryn, a wneir fel arfer o bres, yr ydych yn
chwythu i mewn iddo er mwyn creu sain.

Offeryn Llinynnol - Offeryn sydd â llinynnau; gellir ei
chwarae â bwa neu drwy ei blycio er mwyn creu sain.


