Melodies
Maestros
Prentis&y Dewin
gan Paul Dukas
Pecyn Taflenni Gwaith

Ysgrifennodd Dukas
opera hefyd o'r enw
Ariane et Barbe-bleue a
bale o'r enw La Péri

Roedd yn ffrindiau da
gyda'i gyd-gyfansoddwr
Claude Debussy

Roedd Dukas yn credu
mewn ysgrifennu
cerddoriaeth o'r galon
yn hytrach na'r pen ac
yn annog ei fyfyrwyr i
fynegi eu gwir hunain
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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Taflen Waith 3
Lefel Werdd
Darllenwch y wybodaeth isod am Brentis y Dewin a
chwblhewch y chwilair.

Prentis y Dewin (â’r isdeitl ‘Scherzo ar sail balâd gan Goethe') yn gerdd symffonig gan Paul
Dukas sy’n seiliedig ar gerdd o'r enw Der Zauberlehrling, a ysgrifennwyd gan Johann
Wolfgang von Goethe yn 1797. Mae'r darn yn seiliedig ar stori am brentis swynwr sy'n rhoi
cynnig ar y swynion y mae wedi eu dysgu gyda chanlyniadau trychinebus. Cafodd
cerddoriaeth Prentis y Dewin, sy'n para tua deng munud, ei chyfansoddi ym 1897 a'i
pherfformio am y tro cyntaf ym Mharis ar 18 Mai y flwyddyn honno. Bu'n llwyddiant ar
unwaith ac fe'i gwnaed hyd yn oed yn fwy enwog ym 1940 pan ddefnyddiodd Walt Disney y
gerddoriaeth ar gyfer ffilm o'r enw Fantasia. Ysgrifennodd Dukas lawer o ddarnau eraill o
gerddoriaeth, gan gynnwys opera, bale a symffoni ond roedd yn hynod hunanfeirniadol ac
fe ddinistriodd lawer o’i waith neu ei adael heb ei orffen. O ganlyniad, mae ei
gyfansoddiadau eraill wedi bod dan gysgod Prentis y Dewin a dyma'r unig ddarn y mae’n
adnabyddus amdano ef mewn gwirionedd.

Taflen Waith 3
Lefel Oren
Darllenwch y wybodaeth ac atebwch y cwestiynau cwis
isod.

Prentis y Dewin (â’r isdeitl ‘Scherzo ar sail balâd gan Goethe') yn gerdd symffonig gan Paul
Dukas sy’n seiliedig ar gerdd o'r enw Der Zauberlehrling, a ysgrifennwyd gan Johann
Wolfgang von Goethe yn 1797. Mae'r darn yn seiliedig ar stori am brentis swynwr sy'n rhoi
cynnig ar y swynion y mae wedi eu dysgu gyda chanlyniadau trychinebus. Cafodd
cerddoriaeth Prentis y Dewin, sy'n para tua deng munud, ei chyfansoddi ym 1897 a'i
pherfformio am y tro cyntaf ym Mharis ar 18 Mai y flwyddyn honno. Bu'n llwyddiant ar
unwaith ac fe'i gwnaed hyd yn oed yn fwy enwog ym 1940 pan ddefnyddiodd Walt Disney y
gerddoriaeth ar gyfer ffilm o'r enw Fantasia. Ysgrifennodd Dukas lawer o ddarnau eraill o
gerddoriaeth, gan gynnwys opera, bale a symffoni ond roedd yn hynod hunanfeirniadol ac
fe ddinistriodd lawer o’i waith neu ei adael heb ei orffen. O ganlyniad, mae ei
gyfansoddiadau eraill wedi bod dan gysgod Prentis y Dewin a dyma'r unig ddarn y mae’n
adnabyddus amdano ef mewn gwirionedd.
1. 'Scherzo ar sail balad gan Goethe' yw

4. Gwnaeth Walt Disney

enw gwreiddiol Prentis y Dewin

ffilm

enw cyfansoddiad arall gan Dukas

opera

isdeitl Prentis y Dewin

bale

2. ….. yw Der Zauberlehrling

5. P’un o’r rhain oedd yn wir am Dukas?

cerdd symffonig

Roedd yn falch o’i holl waith

cerdd

Doedd ei waith ddim yn bwysig iddo

ffilm

Doedd e ddim yn meddwl bod ei waith yn
ddigon da

3. Mae Prentis y Dewin yn para
deng munud yn union

6. Dim ond ar gyfer Prentis y Dewin y mae Dukas
yn adnabyddus mewn gwirionedd oherwydd

tua deng munud

dinistriodd lawer o'i weithiau eraill

yn hirach na deng munud

nid ysgrifennodd unrhyw beth arall
wnaeth e ddim gorffen unrhyw rai o'i
weithiau eraill

Taflen Waith 3
Lefel Goch
Beth sy'n digwydd nesaf yn y stori yn eich barn chi?
Dychmygwch mai chi yw'r prentis a'ch bod wedi cwblhau
eich hyfforddiant a'ch bod bellach yn swynwr pwerus.
Nodwch yr hyn byddech chi'n ei wneud â'ch pwerau.

H oc

cu
o
P
us

s

ABR
ACA
DAB
RA!

Ffeithiau Difyr!
Enw'r dewin yn y ffilm
Fantasia ydy Yen Sid, sef
'Disney' y ffordd groes.

