
M
aestros

Melodi a’r Meistri

HANES
CERDDORIAETH

Y Dadeni

Clasurol
Modern

Canoloesol

Baróc

Rhamantaidd



Allwch chi
ddefnyddio’
r dyddiadau

a’r enwau
isod i greu
amserlin

gerddorol?

1750 - 1820

1150 - 1400

1600 - 1750

1830 - 1900

1400 - 1600

1900 - heddiw

Rhamantaidd

Baróc

Y Dadeni

Clasurol

Modern

Canoloesol

20 + 21 Ganrif

Amserlin gerddorol



Amserlin gerddorol
Allwch chi

baru’r cyfnod
cerdd â’i

ddisgrifiad?

Os oes angen rhagor o help arnoch,
gallwch ymchwilio iddo ar-lein
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Y Dadeni

Baróc

Clasurol

Rhamantaidd

20 + 21
Ganrif

Yn aml dim ond un linell o alaw,
lleisiau yn aml, oedd cerddoriaeth

o’r cyfnod hwn a glywid yn
bennaf mewn eglwysi.

Mae cerddoriaeth y cyfnod hwn yn
debyg i’r canoloesol ond mae defnydd

amlach ynddo o offerynnau a
datblygiadau o ran argraffu

cerddoriaeth.

Mae cerddoriaeth y cyfnod hwn
yn swynol a threfnus iawn a

thuedda’r alawon i fod yn rhai
cymhleth ac addurnedig iawn.

Mae trefn, cydbwysedd ac
eglurder i gerddoriaeth y

cyfnod hwn

Mae cerddoriaeth o’r cyfnod hwn yn swnio’n
ddi-ffiniau ac yn rhydd o unrhyw

gyfyngiadau ar ffurf. Bwriedir llawer o’r
gerddoriaeth yma i ddisgrifio rhywbeth, fel

golygfa o fyd natur.

Yn aml bydd cyfansoddwyr cerddoriaeth
o’r cyfnod hwn yn defnyddio syniadau
cerddorol traddodiadol tra’n creu eu

harddulliau eu hunain.



Croesair

Allwch chi orffen y
croesair?



Allwch chi baru’r gerddoriaeth â’i
gwead?

Gweadau Cerddorol
Allwch chi baru’r gwead â’i

ddisgrifiad?

Edrychwch ar y llun sy’n dangos
gwead, allwch chi enwi pa un ydyw?

Monoffonig

Homoffonig

Polyffonig

Alaw i gyfeiliant Alawon amrywiol sydd â’r
un rhythm

Prif alaw i gyfeiliant
cordiau

Alawon gwahanol
amrywiol ar yr un pryd

Alawon amrywiol sydd â’r
un rhythm



Gweadau Cerddorol
Allwch chi dynnu llun sut beth fyddai

pob dyfyniad yn eich barn chi?



Yna ceisiwch ateb y
cwestiynau hyn?
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Cyfrif Cerddorol

5. + - =

6. + x =



Cyfansoddwyr
Allwch chi baru’r

cyfansoddwyr hyn â’u
cyfnodau cerddorol?

Wagner

Brahms                

Strauss

J.S Bach

           Antonio Vivaldi

Monteverdi        

          Beethoven

Schubert

Mozart

Thomas Tallis           Palestrina

      William Byrd

Debussy

Holst                     

                  Stravinsky

Canoloesol
20 + 21 Ganrif
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Chwilair

Are there any words you don’t
recognise? Why don't you

find their meanings and write
them down here!



Teuluoedd offerynnol
A allwch osod yr

offerynnau hyn yn eu
teuluoedd cerddorol?

Tympani

          Piano

Tiwba                    

Sielo          

Clarinét

Marimba       

     Feiolin

 

         Obo

Telyn

Trymped

Fiola
Basŵn                                                  

        Corn Ffrengig

Symbal

Trombôn            

                               Liwt

Llinynnau Offerynnau
Taro

PresChwythbrennau



Cyfnod canoloesol

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU

Ffeithlen Cyfnod Cerddorol

Isod mae enghraifft o’r Ffeithlenni.
Llenwch y ffeithlenni gan ddefnyddio
yr hyn a ddysgoch a thrwy ymchwilio

hefyd!

Allwch chi ddod o hyd i
gyfansoddwyr newydd?

A oedd unrhyw beth
newydd yn y cyfnod hwn?

A oedd yna unrhyw
offerynnau newydd?

Allwch chi ganfod eich hoff
ddarnau o’r cyfnod?



Cyfnod y Dadeni

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU

Cyfnod Canoloesol



Cyfnod Baróc

Cyfnod Clasurol

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU



Cyfnod Rhamantaidd

20 + 21 Ganrif

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO 
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU

CYFANSODDWYR
NODWEDDIO
N CYFNOD

OFFERYNNAU
DARNAU



Geirfa
Y cyfnod Canoloesol - Roedd cerddoriaeth ganoloesol yn

gysegredig ac yn seciwlar. Yn ystod y cyfnod canoloesol
cynharaf, roedd y genre litwrgaidd, corganu Gregoraidd yn

bennaf, yn fonoffonig.

Y Dadeni - Mae cerddoriaeth y Dadeni yn gerddoriaeth leisiol
ac offerynnol a gyfansoddwyd ac a berfformiwyd yn Ewrop

yn y cyfnod. Rhyddhawyd cerddoriaeth fwyfwy rhag
cyfyngiadau canoloesol, a chaniatawyd mwy o o amrywiaeth

o ran cwmpawd, rythm, harmoni, ffurf a nodiant

Baróc - mae cerddoriaeth Faróc yn arddull gerddorol sy’n
drwm gan addurn a dyfodd allan o’r Dadeni. Mae'r genre yn
cael ei enw o’r gair Portiwgaleg am 'berl sydd wedi torri,' sy'n

ffordd arbennig o dda o ddisgrifio'r cyfnod hwn o
gerddoriaeth.

Clasurol - Mae’r cyfnod Clasurol yn syrthio rhwng y cyfnodau
Baróc a Rhamantaidd. Mae gan gerddoriaeth glasurol wead
mwy ysgafn ac eglur na cherddoriaeth Faróc ac mae'n llai
cymhleth. Mae'n homoffonig yn bennaf, gan ddefnyddio

llinell felodi glir dros gyfeiliant cordaidd isradd.

Rhamantaidd - Mae cerddoriaeth o'r cyfnod hwn yn swnio'n
ddi-ffiniau ac yn rhydd o unrhyw gyfyngiadau ar ffurf. Mae
llawer o'r gerddoriaeth hon i fod i ddisgrifio rhywbeth, fel

golygfa o fyd natur.

Modern - Yn sgil hinsawdd wleidyddol elyniaethus,
datblygiadau mewn technoleg, a newidiadau enfawr mewn

arddull. Adweithiodd llawer o gyfansoddwyr, am eu bod yn ei
chael hi'n anodd adeiladu ymhellach ar gerddoriaeth

cenedlaethau a fu, yn erbyn tueddiadau cerddorol, gan greu
ffurfiau ac arddulliau newydd cyffrous.

Cyfnod cerddoriaeth - Dyma'r set o nodweddion diffiniol
sy'n nodweddu cerddoriaeth un cyfnod hanesyddol.

Curiad - prif acen neu uned rhythmig mewn cerddoriaeth.

Homoffoni - Un prif felodi neu alaw tra bod y rhannau eraill
yn chwarae naill ai nodau unigol neu gyfeiliant cyfoethog.


