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Helpwch Delyth y ddraig ar ei hantur sŵn a 
cherddoriaeth i rwystro cynllun y Tywysog Slywarp i 
ddifa cerddoriaeth o’r wlad. Caiff disgyblion eu herio i 
greu offeryn mewn da bryd i rwystro swyn y Tywysog 
Slywarp. Helpwch Delyth i ddarganfod y cod i gael 
mynediad i gastell y Tywysog Slywarp, canfod y bocs 
sy’n cynnwys ei ofn pennaf, a’i drechu ar y diwedd 
drwy ail-greu sŵn storm. 

Bydd disgyblion yn archwilio sut y cynhyrchir synau, 
dilyniannau cerddorol syml a chyfansoddi, a sut y caiff 
gwahanol synau eu cynhyrchu gan ddefnyddio 
offerynnau anarferol a chyfarwydd ac eitemau bob 
dydd. Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i syniadau 
cerddorol elfennol megis rhythm, nodau uchel ac isel, 
byr a hir. 

Hawlfraint

Gall athrawon atgynhyrchu’r deunyddiau canlynol heb dorri hawlfraint, cyn belled y gwneir 
copïau ar gyfer defnydd yn eu hysgolion eu hunain. Rhaid cael caniatâd Techniquest cyn 
atgynhyrchu’r deunyddiau hyn at unrhyw bwrpas arall. 

Cydnabyddiaethau  

Diolch arbennig i’r Rayne Foundation am eu cefnogaeth. Diolch i ddisgyblion ac athrawon Ysgol 
Gynradd Kitchener, Ysgol Gynradd Maesyfed ac Ysgol Gynradd Lansdowne am eu cefnogaeth 
a’u syniadau.
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Gall disgyblion e-bostio eu 
sylwadau a’u lluniau o’u hamser yn 
Techniquest i: 

DelythDragon@techniquest.org

Bydd Delyth yn dewis ei hoff 
e-bostion a ffotograffau a bydd 
y rhain yn cael eu harddangos 
yn Techniquest. Cofiwch chwilio 
amdanynt y tro nesaf y byddwch yn 
ymweld.

Ym mhob un o’r ffotograffau canlynol, 
mae Delyth yn gofyn cwestiwn sy’n 
gysylltiedig â’r gweithdy. 
• Rhowch sialens i’r disgyblion ateb y 

cwestiynau. 
• Gofynnwch i’r disgyblion a ydynt yn 

cofio’r gwrthrych a sut y’i defnyddiwyd 
yn y gweithdy. Beth maent yn ei gofio 
amdano?

• Beth wnaethant ddarganfod yn y 
gweithdy?  

• Gall y disgyblion wneud llun o’u hoff 
ran o’r gweithdy. Gallant ychwanegu 
swigod meddwl, fel y rhai yn y 
ffotograff o Delyth, i egluro pam eu 
bod yn ei hoffi.
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Sut allaf chwarae 
offerynnau fel eu 

bod yn swnio fel yr 
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Pwy yw hwn?
Beth wnaeth ef? 

Beth ddigwyddodd 
iddo?

www.techniquest.org

Crewr Cerddoriaeth



Pa offeryn yw hwn? 
Pa offerynnau eraill 

y gwnaethoch 
chwarae?
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Gitâr Band Lastig

Beth sydd ei angen arnoch:
• Bocs papur sidan gwag
• Bandiau lastig o wahanol feintiau
• Tiwb papur cegin
• Paent
• Glud

Beth i’w wneud:
• Gludwch y tiwb papur cegin i dop y bocs 

papur sidan. 
• Paentiwch y ddau. 
• Gosodwch y bandiau lastig o gwmpas y 

bocs. Sicrhewch eu bod yn gorwedd dros y 
twll yn y canol.

Drwm

Beth sydd ei angen arnoch:
• Twb hufen ia gwag
• Papur gwrthsaim
• Band lastig

Beth i’w wneud:
• Gosod y papur gwrthsaim dros dop y twb 

hufen ia. 
• Rhoi’r papur yn ei le gyda band lastig.  
• Curo top y papur gwrthsaim gyda’ch llaw i 

greu synau.

Ysgytiwr

Beth sydd ei angen arnoch:
• Tiwbiau creision bach gwag
• Reis
• Tap gludiog neu liw
• Paent

Beth i’w wneud:
• Llenwi chwarter y tiwb creision â reis.  
• Rhoi’r caead ar y tiwb a’i ludo gyda thap 

gludo neu liw. 
• Paentio’r tiwb.

Offerynnau Cerddorol Gwallgof
Mae Delyth wrth ei bodd yn chwarae offerynnau. Rhowch gynnig ar y gweithgaredd hwn i greu 
eich cerddorfa eich hun o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Pan fo pawb wedi cael offeryn, gosodwch 
hwy i eistedd mewn cylch a chanu caneuon, a’u hannog i chwarae gyda’r caneuon ar eu hofferynnau.
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Newid Cylch

Beth sydd ei angen arnoch:
• Chwaraewr CD
• CD o ganeuon gwahanol 
• Dau fag ffa
• Gofod mawr agored (y tu allan 

fyddai orau)

Beth i’w wneud:
• Mae’r holl ddisgyblion yn sefyll 

mewn cylch yn wynebu am i 
mewn. 

• Mae yna ddau fag ffa ac mae’r 
rhain yn cael eu rhoi i ddau 
ddisgybl sy’n sefyll gyferbyn â’i 
gilydd yn y cylch. 

• Chwaraewch y gerddoriaeth. 
Dylai’r disgyblion basio’r bagiau 
ffa i’r disgybl ar y chwith. 

• Pan fo’r gerddoriaeth yn stopio, 
dylai’r ddau ddisgybl sy’n dal y 
bagiau ffa redeg i gyfnewid llefydd 
gyda’i gilydd yn y cylch. Mae 
angen iddynt fod yn y llefydd iawn 
cyn i’r gerddoriaeth ddechrau eto.  

• Gall yr athro sy’n rheoli’r 
gerddoriaeth adael bylchau 
byrion heu hirion rhwng stopio ac 
ailgychwyn y gerddoriaeth. Bydd 
hyn yn ei gwneud yn fwy o her i 
ddisgyblion ac yn creu teimlad o 
frys. 

• Mae’r gêm yn gorffen pan fo pob 
disgybl wedi cyfnewid llefydd.
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Hoff Gerddoriaeth

Beth sydd ei angen 
arnoch:
• Papur 
• Papur graff
• Pensil

Beth i’w wneud:
• Holwch eich gilydd i ganfod pa un yw 

hoff gerddoriaeth y dosbarth. 
• Defnyddiwch dabl fel yr un isod i gadw 

cofnod o sylwadau’r disgyblion. 
• Wedi i bawb gael ei holi, lluniwch graff 

o’r canlyniadau. Gall pob disgybl lunio 
graff neu gellir creu un mawr gan y 
dosbarth cyfan a’i binio i’r wal.

Gofynnwch i’r disgyblion:

• Sawl gwahanol fathau o gerddoriaeth a 
enwodd y dosbarth? 

• Sawl gwahanol fathau o gerddoriaeth 
eraill all y dosbarth eu henwi? 

• Pa fath o gerddoriaeth yw hoff un y 
dosbarth? 

• A yw’r disgyblion yn hoffi dawnsio? 
• Pa wahanol fathau o ddawnsio maent yn 

gwybod amdanynt? 
• Heriwch y disgyblion i ganfod pa fath o 

ddawns yw hoff un y dosbarth? 
• Allan nhw greu graff o’r canlyniadau yn 

yr un modd ag a wnaethpwyd ar gyfer eu 
hoff fath o ddawns? 

Math o
gerddoriaeth

Nifer y 
disgyblion
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Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Gweithdy Crewr Cerddoriaeth

Offerynnau cerddorol gwallgof 
-  gweithgaredd ôl-weithdy

Newid cylch -  gweithgaredd 
ôl-weithdy

Hoff gerddoriaeth -  gweithgaredd 
ôl-weithdy

 

   

  

  

 

 









Lluniau Delyth o’r gweithdy


