gan Paul Dukas

Pecyn Taflenni Gwaith

Roedd Dukas yn athro
cyfansoddi yn
Conservatoire Paris

Ysgrifennodd Dukas
The Sorcerer’s Apprentice
ar ffurf rondo, lle mae
thema wreiddiol y
gerddoriaeth yn
dychwelyd sawl gwaith
i gyfleu’r ysgub
gythreulig yn dod yn ôl
dro ar ôl tro.

Mae The Sorcerer’s
Apprentice wedi ei
ysgrifennu ar gyfer
ffliwtiau, picolos,
oboau, clarinetau,
basynau, basŵn dwbl,
cyrn, utgyrn, cornedau,
trombonau, timpani,
glockenspiel, drymiau
bas, symbolau, triongl,
telyn a’r llinynnau.

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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Maestros
Prentis&y Dewin

Taflen Waith 5
Lefel Werdd
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Bydd angen:
● 7 cwpan plastig yr un maint
● Dŵr
● Llif bwyd coch, gwyrdd, melyn a glas
● Papur cegin
1.) Gosodwch y cwpanau mewn rhes
2.) Llenwch y gwpan 1af, y 3edd, y 5ed a’r 7fed gyda dŵr nes eu bod tua thri chwarter llawn.
3.) Ychwanegwch ychydig ddiferion o'r llif bwyd at y dŵr, gan ddefnyddio gwahanol liw ar gyfer pob
cwpan, a rhowch dro iddyn nhw i gyd.
4.) Torrwch 6 darn o'r papur cegin allan a'u plygu dair gwaith ar eu hyd.
5.) Rhowch y tyweli papur wedi'u plygu yn y cwpanau fel eu bod yn ffurfio pontydd o un gwpan i'r
nesaf.
6.) Gwyliwch y dŵr yn symud dros y pontydd papur fel hud a lledrith!

Beth am ddefnyddio eich darnau
o bapur cegin lliw i wneud llun
enfys a'i arddangos mewn
ffenest?

Taflen Waith 5
Lefel Oren
Os oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, rhowch dro ar y
gêm fesur ar-lein hon:
http://www.ictgames.com/mobilePage/capacity/index.html
Allwch chi bweru'r roced?

Nawr eich bod wedi gwneud eich enfys,
defnyddiwch y dŵr lliw yn y cwpanau a jwg i fesur
y symiau canlynol:

Litr
50 ml

125 ml
Hanner litr

100 ml

10 ml

Chwarter litr

Taflen Waith 5
Lefel Goch

Felly, sut llwyddodd y dŵr i ymlwybro ar hyd papur?

Gall y dŵr symud oherwydd rhywbeth a elwir yn weithredu capilarïaidd. Mae gweithredu
capilarïau yn caniatáu i hylif lifo i fyny, yn erbyn disgyrchiant, mewn mannau cul. Mae'r papur yn
yr arbrawf yn cynnwys ffibrau â bylchau cul rhyngddynt sy'n sugno'r dŵr gan ddefnyddio dau
rym: adlyniad a chydlyniant
Mae adlyniad yn gweithredu fel glud rhwng y dŵr a'r tywel papur, gan ganiatáu i'r papur
amsugno'r dŵr.
Mae cydlyniant yn digwydd oherwydd bod moleciwlau (blociau adeiladu) y dŵr yn cael eu denu
at ei gilydd, fel magnetau. Felly, gan fod yr ychydig cyntaf o ddŵr yn cael ei sugno i fyny'r papur
drwy adlyniad, mae gweddill y dŵr yn cael ei dynnu i fyny hefyd, trwy gydlyniant. Mae
cydlyniant yn galluogi gwlith i ffurfio a dyma'r rheswm pam y gall rhai pryfed gerdded ar ddŵr.
Mae'r ddau rym hyn yn cyfuno i sugno'r dŵr i fyny drwy'r bylchau yn ffibrau'r papur cegin.
Mae planhigion yn defnyddio'r gweithredu capilarïaidd i yfed. Wrth i chi arllwys dŵr i'r pridd o
amgylch y planhigyn, mae'r dŵr yn symud i fyny gwreiddiau a choesyn y planhigyn gan
ddefnyddio gweithredu capilarïaidd, gan gyrraedd y dail a phetalau blodau yn y pen draw.

Hyd y papur

Rhowch gynnig ar yr arbrawf
eto, y tro hwn gan
ddefnyddio darnau o bapur
cegin o wahanol feintiau a
gwahanol gyfeintiau o ddŵr.
Cofnodi canlyniadau'r
arbrawf: pa gyfeintiau o
ddŵr a hydoedd papur sy'n
rhoi’r canlyniadau gorau?

Cyfaint y dŵr

Canfyddiadau
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Gweithgaredd Bonws!
Gwyliwch fideo Florence Boyd ar wneud brwsh paent.
Allwch chi wneud ysgub hud a'i defnyddio i beintio llun o'r
dewin a'i brentis?

YouTube - Arts Active:
https://youtu.be/EJ48Fu_GN28

Ffeithiau Difyr!
Mae siâp y basŵn
dwbl ychydig fel clip
papur. Pe baech yn ei
ddad-blygu, byddai'n
un ar bymtheg
troedfedd o hyd!

