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Croeso! Mae'r llyfr gwaith
hwn yn trafod

cyfansoddwragedd
Allwch chi liwio’r

lluniau ar flaen y llyfr
gwaith?Dyma rai

cyfansoddwyr
benywaidd. Ydych

chi'n adnabod rhagor?

Fanny Mendelssohn

Teresa Carreño

Errollyn Wallen

Judith Weir

Ethel SmythElizabeth Maconchy
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Rydyn ni'n mynd i wrando ar ddau
ddarn gwahanol. Wrth i chi wrando ar
bob un, allwch chi dynnu llun o’r hyn
mae’n gwneud i chi feddwl amdano?

Fanny Mendelssohn - allegro molto yn C leiaf

Judith Weir - Storm



Dyma restr o gyfansoddwyr a
dyddiadau eu cyfnod cyfansoddi,

allwch chi eu gosod ar y llinell
amser?
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Judith Weir (1954 - Present)                                  Lili Boulanger (1893 - 1918)

Ethel Smyth (1858 - 1944)                                       Barbara Strozzi (1619 - 1677)

Clara Schumann ( 1819-1896)                               Florence Price (1887 - 1953)

Francesca Caccini (1587 - 1640)                          Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Teresa Careno (1853 - 1917)                                 Maria Szymanowska (1789 - 1831)



Allwch chi gwblhau'r
chwilair?



Rydyn ni’n mynd i edrych yn
fwy ar y cyfansoddwr Ethel

Smyth..

Cyfansoddwr o Loegr oedd Ethel ac
roedd hi’n aelod o’r mudiad dros ennill

y bleidlais i fenywod.

Brwydrodd y mudiad dros
hawl gyfreithiol i fenywod

bleidleisio mewn etholiadau
cenedlaethol neu leol.

Mae 'The march of the women' yn gân
a gyfansoddodd Ethel Smyth ym 1910.
Daeth yn anthem y mudiad dros ennill
y bleidlais i fenywod ledled y deyrnas.

Gwrandewch ar y gân, am beth
mae'n gwneud i chi feddwl?



Cyfyngau, ydych chi'n
gwybod beth yw'r rhain?

Mae cyfwng yn mesur y bwlch rhwng nau
nodyn.

Wrth i'r nodau fynd ymhellach ar wahân ar yr
erwydd, mae'r cyfwng yn cynyddu.

Dyma Enghraifft

Allwch chi ychwanegu'r nodyn
cywir i wneud y cyfyngau isod?
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1. Allwch chi enwi 3 chyfansoddwraig?

2. Beth yw cyfwng?

3. Allwch chi dynnu llun o feiolin?

4. Beth oedd eich hoff ddarn gan gyfansoddwr benywaidd?

5. Pryd ganwyd Errollyn Wallen?


