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Creu cerddoriaeth sy’n dweud stori

Swan Lake gan Tchaikovsky

Mae rhai o’r darnau hyn yn
weddol hir ond maen nhw i
gyd yn enghreifftiau gwych
os bydd amser gennych chi.

Prentis y Dewin gan Paul Dukas

Rwy’n dwlu ar storïau a dw i’n dwlu

ar gerddoriaeth sy’n dweud stori.

Mae llawer o gyfansoddwyr wedi

dweud storïau trwy gerddoriaeth.

Peter and the Wolf ar gyfer cerddorfa ac adroddwr
gan Sergei Prokofiev

Night on the Bare Mountain gan Modest Mussorgsky
(trefnwyd gan Rimsky-Korsakov)

Danse Macabre gan Camille Saint-Saëns



Tasg 1

Mae’n dechrau gyda’r
delyn fel clychau’n
canu ar hanner nos

neu...
ai hanner dydd yw hi?

Gwrandewch ar Danse
Macabre gan Saint-Saëns

Crewch fwrdd stori
ar gyfer eich fersiwn

chi o’r stori.
Pwy yw’r cymeriadau? Ble mae’r stori?

Beth sy’n digwydd?

Gadewch i’r gerddoriaeth ddweud ei stori

Dyma fydd eich stori
chi felly gallwch

benderfynu.



Stori 1

Swyn

Mae hon yn stori am dylwythen deg. Tylwythen deg o’r enw Grasi. Mae hefyd yn stori
am ffynnon - Ffynnon Grasi.

Roedd Grasi yn dylwythen deg oedd yn dwlu ar ddawnsio, ond nid dyna oedd ei
gwaith Gwaith Grasi oedd gofalu am y ffynnon a’i chadw dan orchudd. Roedd y
ffynnon ond yn cael ei dadorchuddio er mwyn i ddŵr gael ei dynnu oddi wrthi. Felly
yno, ger y ffynnon, byddai Grasi yn eistedd. Câi dŵr ei dynnu o’r ffynnon ac wedyn
byddai Grasi yn rhoi’r clawr yn ôl drosti… ac wedyn byddai Grasi yn eistedd.
Nid y gwaith mwyaf cyffrous, ond mewn gwirionedd roedd yn waith pwysig iawn.
Byddai Grasi’n dysgu pa mor bwysig oedd e mewn gwirionedd.

Un noson, tynnwyd sylw Grasi gan wylio’r tylwyth teg yn eu cylch dawnsio; roedd yn
ysu ymuno â nhw. Tynnwyd sylw Grasi yn llwyr ac anghofiodd roi’r caead yn ôl ar y
ffynnon. Wrth i’r tylwyth teg yn eu cylch dawnsio, ddawnsio a dawnsio, llifodd a
llifodd y dŵr o’r ffynnon. Dawnsiodd a dawnsiodd y tylwyth teg yn swnllyd ac yn
gyffro i gyd a llifodd a llifodd y dŵr yn ddistaw. Dawnsiodd a dawnsiodd y tylwyth
teg, hynny yw tan - i’r dŵr dorri ar draws y tylwyth teg yn dawnsio wrth iddo
ymdywallt i lawr y bryn. Wrth edrych o gwmpas, gallai Grasi weld, nid yn unig ei bod
wedi atal y dawnsio ond hefyd roedd y dŵr o’r ffynnon wedi creu llyn enfawr!

“O diar, o diar” mwmiodd a griddfannodd Grasi wrth iddi hi ddechrau camu i fyny ac
i lawr. “O diar, o diar… o diar, o diar”

                                                   SWYN!!! - SWYN!!!!

Ar ôl atal y dŵr, cydiodd y tylwyth teg oedd yn dawnsio yn Grasi ac roedden nhw
mor grac, gwnaethon nhw ei throi yn alarch. Alarch a oedd i fyw ar y llyn oedd wedi’i
greu gan gamgymeriad Grasi. Am chwe blynedd, bu Grasi’n byw fel alarch ar y llyn.
Dim ond ar ôl y chwe blynedd hir hynny, y caniatawyd iddi gael ei newid yn ôl i’w
ffurf ddynol/tylwyth teg. Nawr dywedir, ddwy awr ar ôl hanner nos, ar rai adegau
penodol o’r flwyddyn, ar y bryn uwchben y llyn, gellir gweld menyw yn camu i fyny
ac i lawr, yn mwmian ac yn griddfan. “O diar, o diar… o diar, o diar”

                                                      Ai Grasi yw hi?



Stori 2

Ydych chi’n dwlu ar gŵn? Os felly, efallai na fyddwch chi eisiau clywed y stori hon.
Dyma stori ci dewr a ffyddlon o’r enw Gelert; cydymaith annwyl i’r Tywysog
Llywelyn, yr oedd yn ymddiried ynddo.

Roedd y tywysog yn ymddiried cymaint yn Gelert y ci, y gadawodd y ci i sefyll a
gwarchod ei fab bach gwerthfawr, a oedd yn cysgu yn ei grud, tra bod y tywysog yn
mynd i hela. Pan ddychwelodd y tywysog, gwelodd olygfa erchyll iawn. Roedd y crud
wedi’i foelyd, roedd blancedi llawn gwaed ar y llawr a cherddodd Gelert y ci yn araf
tuag at ei feistr, yn ei gyfarch yn hoffus, fel y byddai fel arfer, ond roedd gwaed ar
bawennau’r ci ac o gwmpas ei safn. Cymerodd y tywysog, a oedd yn llawn dicter ac
arswyd wrth weld tynged ei fab bach, ei gleddyf a’i hyrddio i ystlys Gelert. Am
ennyd…..Tawelwch.

Wrth i riddfan tawel olaf ddod o’r ci, daeth crio'r un mor dawel o dan y crud oedd
wedi moelyd. Rhedodd y tywysog at ei fabi a oedd yn gorwedd, heb ei niweidio ac yn
ddiogel o dan y crud. Wrth i’r Tywysog godi ei fab bach o’r llawr, gwelodd gorff
blaidd marw - blaidd yr oedd ei Gelert ffyddlon wedi ei ladd er mwyn amddiffyn ei
fab.

Gan ddal ei blentyn yn agos ato, aeth y Tywysog Llywelyn ac eistedd ger ei gi oedd
ar farw - gyda dagrau distaw yn rholio i lawr ei fochau - dagrau o ryddhad bod ei fab
yn ddiogel, dagrau o edifeirwch, ei fod wedi colli ffydd yn ei gydymaith â phedair
coes a bod rhaid iddo ffarwelio nawr.

                                   “Diolch Gelert” sibrydodd wrth i’r ci farw.

Gelert



Creu cerddoriaeth sy’n dweud stori

Swyn
gan
Helen
Woods

Mae’r darn hwn yn seiliedig ar stori werin Gymreig
o’r enw Ffynnon Grasi. Yn wreiddiol cafodd ei sgorio
ar gyfer y clarinét a gamelan Jafanaidd ac mae’r
gynulleidfa yn cael fersiwn fer o’r stori yn y rhaglen.
Gwnes i ei addasu eleni i gael ei chwarae gan y
clarinét, y delyn a’r bas dwbl gydag adroddwr.

Rhannais i’r stori yn Naw Rhan:

Y clarinét i gyflwyno Grasi -
Roeddwn i eisiau thema ar
gyfer Grasi yn unig

Swyn
Mae hon yn stori am dylwythen deg. Tylwythen deg
o’r enw Grasi. Y mae hi  hefyd yn stori am ffynnon,
Ffynnon Grasi.

Gwaith Grasi - Pan ysgrifenn
ais i hon i’r gamelan - roedd y
gong yn cynrychioli’r caead
yn mynd yn ôl ar y ffynnon.
Mae’n eithaf tawel ond os
gwrandewch yn astud….

Roedd Grasi yn dylwythen deg oedd yn dwlu ar ddawnsio,
ond nid dyna oedd ei gwaith. Gwaith Grasi oedd gofalu am
y ffynnon a’i chadw dan orchudd. Roedd y ffynnon yn cael
ei dadorchuddio er mwyn i ddŵr gael ei dynnu oddi wrthi
yn unig. Felly yno, ger y ffynnon, byddai Grasi yn eistedd.
Câi dŵr ei dynnu o’r ffynnon ac wedyn byddai Grasi yn
rhoi’r gorchudd yn ôl drosti. Ac wedyn byddai Grasi yn
eistedd.

Torrir ar draws y dawnsio -
roedd angen i hyn fod yn
uchel a theimlo fel ei bod
wedi atal llif y gerddoriaeth
yn yr un ffordd ag yr oedd

Dawnsiodd a dawnsiodd y tylwyth teg……hynny yw,
tan…… I’r dŵr dorri ar draws y tylwyth teg yn dawnsio
wrth iddo ymdywallt i lawr y bryn

Dawnsio a dŵr yn llifo - roedd
hon yn rhan fywiog i ddangos
y tylwyth teg yn dawnsio ond
hefyd y dŵr yn llifo.

Nid y gwaith mwyaf cyffrous, ond mewn gwirionedd
roedd yn waith pwysig iawn. Byddai Grasi’n dysgu pa
mor bwysig oedd e mewn gwirionedd. Un noson,
tynnwyd sylw Grasi wrth wylio’r tylwyth teg yn eu
cylch dawnsio; roedd yn ysu ymuno â nhw. Tynnwyd
sylw Grasi yn llwyr ac anghofiodd roi’r caead yn ôl ar y
ffynnon. Wrth i’r tylwyth teg, yn eu cylch dawnsio,
ddawnsio a dawnsio, llifodd a llifodd y dŵr o’r ffynnon.
Dawnsiodd y tylwyth teg yn swnllyd ac yn gyffro i gyd
wrth i’r dŵr lifo a llifo’n ddistaw.

Chwiliwch am
‘Cardiff Gamelan’

yn Spotify er mwyn
gwrando ar Swyn



Creu cerddoriaeth sy’n dweud stori

Grasi yn poeni - i gyferbynnu
a cherddoriaeth fywiog rhan
tri a’r gerddoriaeth
ddisymwth yn rhan pedwar.
Roeddwn i eisiau iddi hi
ddechrau’n araf ac yn dawel
ac adeiladu wrth i Grasi boeni
a mynd yn fwy pryderus.

Wrth edrych o gwmpas gallai Grasi weld, nid yn unig
roedd hi wedi atal y dawnsio ond hefyd roedd y dŵr
o’r ffynnon wedi creu llyn enfawr! “O diar, o diar”
mwmiodd a griddfannodd Grasi wrth iddi hi ddechrau
camu i fyny ac i lawr. “O diar, o diar… o diar, o diar”

Swyn! Cerddoriaeth swyn -
Dyma oedd fy hoff ran!
Glissando ar bob offeryn a
allai wneud hynny.

SWYN!!! - SWYN!!!!
Ar ôl atal y dŵr, cydiodd y tylwyth teg yn Grasi ac
roeddent mor grac, gwnaethant ei throi’n alarch.
Alarch a oedd i fyw ar y llyn yr oedd camgymeriad
Grasi wedi’i greu.

Chwe blynedd yn alarch -
amser yn mynd heibio……
parhau â’r gerddoriaeth
bryderus am 6 gwaith

Am chwe blynedd, bu Grasi’n byw fel alarch ar y llyn.
Dim ond ar ôl y chwe blynedd hir hynny, y caniatawyd
iddi gael ei newid yn ôl i’w ffurf ddynol/tylwyth teg.

2am - clychau’n canu. Yn y
fersiwn gamelan wreiddiol
heb yr adroddwr cafodd hyn
ei chwarae gan un chwaraewr
ar offeryn o’r enw kenong.
Mae gan fy fersiwn i ychydig
o gerddoriaeth pryderu
wedi’i hychwanegu.

Nawr dywedir….dwy awr ar ôl hanner nos, ar rai
adegau penodol o’r flwyddyn, ar y bryn uwchben y
llyn, gellir gweld menyw yn camu i fyny ac i lawr, yn
mwmian ac yn griddfan. “O diar, o diar… o diar, o diar”

Thema Grasi - Mae’r thema
gyntaf ar y clarinet yn
dychwelyd

Ai Grasi yw hi?



Tasg 2
Crëwch eich fersiwn eich

hun o Ffynnon Grasi

RHAN
1

Thema Grasi Alaw ar y clarinet i
gyflwyno Grasi

DISGRIFIAD FY FERSIWN I EICH FERSIWN CHI

RHAN
2

Gwaith Grasi Yn wreiddiol, gong i
ddangos y caead yn
mynd ar y ffynnon.

RHAN
3

Dawnsio a dŵr
yn llifo

Cyfuniad o
gerddoriaeth y
tylwyth teg yn

dawnsio a dŵr yn
ymdywallt

RHAN
4

Torrir ar draws
y dawnsio

Newid yn y
gerddoriaeth -

uchel!

RHAN
4

RHAN
5

Grasi yn
pryderu

Cerddoriaeth araf
ac ailadroddus i

ddangos camu i fyny
ac i lawr

RHAN
5

RHAN
6

Swyn!
Cerddoriaeth

swyn

Glissando!!!
Cerddoriaeth Hud a

Lledrith

RHAN
6

RHAN
7

Chwe blynedd fel
alarch - amser yn
mynd heibio……

Yn araf i ddangos
amser yn mynd heibio
gan ddefnyddio camu
hefyd i ddangos mai

Grasi yw’r alarch

RHAN
7

RHAN
8

2am - clychau a
cherddoriaeth

pryderu

Cerddoriaeth
clychau- fel y clywch
ar ddechrau’r Danse

Macabre

RHAN
8

RHAN
9

Thema Grasi Ailadrodd yr alaw
gyntaf

RHAN
9

RHAN
1

RHAN
2

RHAN
3
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Tylwyth teg yn dawnsio
Mae angen cerddoriaeth dawnsio i’r
tylwyth teg arnon ni. Ydych chi’n
gwybod cân werin y gallwch chi ei
chanu? Allwch chi greu eich cân
werin dawnsio eich hun? Mae eisiau
iddi fod yn uchel, yn hwyliog ac yn
fywiog er mwyn dangos y tylwyth
teg yn mwynhau eu dawnsio

Gallech ddefnyddio fy adrannau ar gyfer
Ffynnon Grasi neu greu eich rhai eich hun

os hoffech chi. Dyma eich cerddoriaeth
chi. Mae’n dda bod â strwythur ar gyfer

eich cerddoriaeth –
Faint o rannau? A oes themâu a rhannau

wedi’u hailadrodd? A yw’r rhannau yn
dweud y stori?

Dechrau gyda thema Grasi
Bydd y sain neu’r alaw hon yn
dechrau ac yn gorffen ein darn.
Beth fydd y gerddoriaeth ar gyfer
thema Grasi - a oes gennych
offeryn cerddorol y gallwch ei
ddefnyddio. A allwch ddewis nodau
i greu tôn Grasi?

Os nad oes offeryn cerddorol
gennych chi - peidiwch â phoeni.
Mae llawer o eitemau o gwmpas y
tŷ yn gwneud sŵn bendigedig…mae
gen i hoff fowlen fetel sy’n gwneud
sŵn fel gong a gallwch ganu mewn
rhai rannau hefyd.

Sain y Swyn
Rwy’n credu’r mai’r rhan bwysicaf
yn y gerddoriaeth yw sain y swyn
ar gyfer pan gaiff Grasi ei throi’n
alarch. Defnyddiais i glissando lle
rydych chi’n dechrau’n isel ar yr
offeryn ac yn chwarae pob nodyn
ac wedyn yn mynd yn uchel, (fel y
gwnes i ar y piano wrth ddweud y
stori). Cofiwch mai eich
cerddoriaeth chi yw hon felly ni all
beth bynnag rydych chi’n credu
sy’n swnio’n hudol fod yn
anghywir!

Cerddoriaeth y dŵr a’r ffynnon
Eto gall hyn fod yn unrhyw beth
rydych chi eisiau - a gall hyd yn oed
fod yn….ddŵr! Siglo potel ddŵr i
wneud sŵn sblasio ac arllwys dŵr i
wneud y sŵn llifo. Arbrofwch a
gwrandewch yn astud ar y seiniau
rydych yn eu
gwneud.

Cloch yn canu
Fel Saint-Saëns defnyddiais i offeryn
i swnio fel cloch cloc yn canu. Beth
fyddwch chi’n ei ddefnyddio? Nawr
bod y rhannau i gyd gennych chi -
rhowch gynnig ar eu chwarae mewn
trefn. Ydych chi’n mynd i gael
adroddwr neu bydd y gerddoriaeth
yn dweud y stori? Os hoffech
recordio eich cerddoriaeth byddem
wrth ein boddau yn ei chlywed.

Cerddoriaeth Grasi yn pryderu
Mae hyn yn mynd i fod yn gerddo
riaeth pryderu dawel ac araf -
gallai fod yn sain yn unig, neu gân
- mae’n mynd i fynd yn uwch yn
raddol wrth i Grasi fynd yn fwy
pryderus.
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Pan fyddwch chi wedi ysgrifennu eich rhan gyntaf - a fydd y rhan honno’n cael
ei hailadrodd mewn rhan arall? Dewiswch eich hoff ran nesaf a mynd trwy’r un

broses. Pan fydd eich holl rannau gennych chi penderfynwch ai dim ond y gerddoriaeth
fydd, neu a fyddwch yn cael adroddwr? Ymarferwch eich darn newydd ac yna ei recordio

fel y gallaf ei glywed - alla’ i  ddim aros! e-bostiwch eich darnau - a2@artsactive.org.uk

Dewiswch y rhan sy’n eich cyffroi fwyaf o ran
ysgrifennu cerddoriaeth ar ei chyfer
Sut fydd yn swnio?
A yw’n
• Dawel neu’n uchel?
• Cyflym neu’n araf?
• Tôn neu rythm neu un sain yn unig?
• Ydy e’n sain ddymunol (fel adar yn canu) neu’n sain
ofnadwy (fel
crafu coes cadair ar draws y llawr!)?
• A yw’n nodau/seiniau uchel neu isel
• A yw’n un sain neu fwy nag un haen o sain
• A oes tawelwch hefyd - mae hyn yn bwysig mewn
cerddoriaeth a gall gael
effaith fawr

Rwyf wedi cynnwys stori werin Gymrei
g arall yn y pecyn hwn. Dyma stori
Gelert a’r Tywysog Llywelyn. Gallwch
ddefnyddio’r stori hon neu eich hoff
stori eich hun. Os yw eich hoff stori’n
hir iawn - byddwn yn awgrymu dewis
eich hoff ran a gwneud cerddoriaeth ar
gyfer y rhan honno i ddechrau.

Creu cerddoriaeth sy’n
dweud stori - tasg

Trwy ddweud y stori wrth rywun
byddwch yn dod hyd yn oed yn fwy
cyfarwydd â beth sy’n bwysig yn
eich stori.
• Beth sy’n bwysig yn eich stori?
• Pwy yw’r cymeriadau?
• Beth yw’r digwyddiadau neu’r
lleoedd pwysig?

Dywedwch y stori
wrth rywun

Rhannwch ddarn o bapur i
nifer y rhannau sydd gan
eich stori. Rhowch rif i bob
rhan a rhowch deitl iddi.
(mae’n bosibl y bydd gan rai
rhannau yr un teitlau os
ydyn nhw’n ailadrodd) Nawr
mae gennych chi strwythur
ar gyfer eich cerddoriaeth.

Strwythur

Ysgrifennu’r gerddoriaeth


