
Clipiau Sain:
Sut mae defnyddio’r nodiadau hyn gyda’r fideos: 

Mae’r nodiadau yn gyfle inni roi ychydig o gefndir 

pob darn, ac awgrymiad o drafodaeth 

gychwynnol i’w ddefnyddio os dymuner wedi 

ichi glywed y darn. Os ydy’r gerddoriaeth yn 

tanio’r cof, neu yn creu trafodaeth, pwyswch y 

botwm saib ar y fideo ar y pwynt hwn, i barhau 

a’r rhannu, neu ewch yn eich blaen i’r darn nesaf, 

gan wasgu’r botwm saib pan fydd yr amser yn 

iawn ichi wneud hynny. Mae rhai o’r darnau a 

gynhwysir yn ganeuon, felly, defnyddiwch eich 

taflenni canu os dymunwch wneud hynny. 

Cyfrannau Sain 

Dawnsio drwy ‘Mywyd

Enw’r ffilm ganlynol yw Dancing Through Life  

(Dawnsio drwy ‘Mywyd), mae’n dangos ein 

cerddorion ni, Martha (Trombone), Phil (basŵn) Craig 

(French Horn/Corn Frengig) a Fran (French 

Horn/Corn Frengig), a byddant yn chwarae 

cerddoriaeth gan Greig, Dvořák, a Offenbach i adrodd 

y stori am fordaith byd  Felly, gwnewch eich hunain 

yn gyfforddus, ac ymunwch a ni ar fwrdd yr Ocean 

Star (Seren y Mor) wrth inni hwylio ar daith bywyd….
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                                                                            Y gerddoriaeth dan sylw yn y fideo 

 

                                     Drunken Sailor      Trad. Arr. Colin A.H.Asher 

 

           Anitra's Dance from Peer Gynt      Edvard Grieg (1876) Arr. Marosi Tamás 

 

         Mango Walk to Linstead Market      Trad. Arr. Judith Hague 

 

           Dance of the Sugar Plum Fairy  

                           from The Nutcracker      Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1892) Arr. Ryan Linham 

 

                           Slavonic Dance No.8      Antonin Dvořák  Arr. Adrian Taylor 

 

                                    Dancing Queen      Benny Andersson and Björn Ulvaeus (1976) Arr. Tasha M 

 

                                               Can-Can  

      from Orpheus in the Underworld      Jacques Offenbach (1858) Arr. Ryan Linham 
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Drunken Sailor (Morwr Meddw)

Hefyd yn cael ei adnabod fel  

Beth allwn wneud a’r Morwr 

Meddw? Sianti forwrol yw’r 

gan hon, caneuon i gydfynd a’r 

tasgiau gwaith fel tynnu 

rhaffau, ar fyrddau llongau 

hwylio. Mae’r gan hon wedi 

cael ei recordio yn eang dan 

amrywiaeth o deitlau gan 

amryw o berfformwyr, y 

mwyaf cyfarwydd.. The Irish 

Rovers (Y Crwydriaid 

Gwyddelig) – a ffurfiwyd yn 

1963 ? Ydych chi wedi bod ar gwch? 
 
Ydych chi’n gwybod unrhyw Sianti Forwrol? 
 
Ydych chi wedi eistedd ar fwrdd y Capten ? 
 

Gaeaf 1963: Y Deyrnas Unedig yn 
profi’r gaeaf gwaethaf ers 1946-1947. 
Y tymheredd isel yn cadw’r eira ar lawr 
tan ddechrau Ebrill mewn rhai 
ardaloedd. 

Premier y Ffilm gerddorol Summer 
Holiday (Gwyliau’r Haf) gyda Cliff  
Richard yn serennu yn Llundain. 

Charles de Gaulle, arlywydd Ffrainc yn 
gwrthod mynediad i’r Deyrnas Unedig 
i Gymuned Economaidd Ewrop. 

Cadeirydd British Railways, Dr. Richard 
Beeching yn rhoi adroddiad yn galw 
am doriadau enfawr ar rwydwaith 
rheilffyrdd yn y Deyrnas Unedig. 

Manchester United yn curo Leicester 
City 3-1 yng Nghwpan Terfynol yr FA yn 
Stadiwm Wembley gyda dwy gôl gan 
David Herd, a’r llall gan Denis Law. 

Perthynas Profumo: John Profumo, 
Ysgrifennydd y Wladwriaeth Ryfel yn 
cyfaddef i gamarwain y Senedd ac yn 
ymddiswyddo dros ei berthynas gyda 
Christine Keeler 

Nodiadau: yn y flwyddyn hon 1963 ORCHESTRA OF  The Swan
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Dawns Anitra  (Anitra’s Dance)

Mae’r darn hwn yn dod o 

gerddoriaeth achlysurol i 

Peer Gynt, drama o 1867 o’r 

un enw gan Henrik Ibsen’ a 

gafodd ei gyfansoddi gan y 

cyfansoddwr Norwyeg 

Edvard Grieg yn 1875

? Ydych chi wedi bod yn y Fjiords? 
 
Mae nhw’n hoff o benwaig picl glywais i,  
 
ydych chi’n hoff o bysgod? 

Cafodd yr unfed waltz ar ddeg gan 
Johann Strauss..The Blue Danube (An 
der schönen blauen Donau) ei 
pherfformio am y tro cyntaf. 

Gytundeb y Culfor Singapore, a reolwyd 
gynt o Galcutta, a ddaeth yn 
Drefedigaeth y Goron a roddwyd dan 
awdurdodaeth Swyddfa’r Goron yn 
Llundain. 

Sefydlwyd Shefield Wednesday F.C yn yr 
Adelphi Hotel yn Sheffield. 

Y Frenhiniaeth – Y Frenhines Victoria 

Prif  Weinidog – Edward-Smith Stanley 
Pedwaredd Iarll ar-ddeg o Derby 
(Ceidwadol) 

Cymdeithas y Celfyddydau yn urddo’r 
Cynllun Placiau Glas, a ddatblygwyd gan 
William Ewart, i godi placiau coffa ar dai 
yn Llundain a fu gynt yn gartrefi i 
enwogion, rhoddwyd cyntaf o’r rhain ar 
gartref  lle ganed Lord Byron, 24 Holles 
Street, oddi ar Sgwâr Cavendish. 

Nodiadau: o’r flwyddyn hon1867 ORCHESTRA OF  The Swan
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Mango Walk & Linstead Market

Caneuon Traddodiadol i blant 

o Jamaica.  

 

Recordiwyd Linstead Market 

gan Sly a Robbie yn 2018

? Ydych chi’n hoff o Fangos? 
 
Allwch chi wneud dawns y Rhumba? 

Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron 
yn cytuno i roi benthyg y Bayeux 
Tapestry i’r Deyrnas Unedig, y tro 
cyntaf mewn 950 o flynyddoedd iddo 
gael ei ryddhau o Ffrainc. 

Cyn asiant dwbwl o Rwsia Surgei 
Skripal a’i ferch Yulia yn cael eu 
gwenwynio am gyhoeddiad anhysbys 
Asiant Nerfau yn Salisbury. 

Meghan Markle yn ymuno gyda’r 
Frenhines mewn digwyddiad 
swyddogol mewn gwasanaeth i nodi 
Dydd y Gymanwlad. 

Catherine, Duges Caergrawnt yn rhoi 
genedigaeth i fachgen bach yn Ysbyty 
St Mary’s, Llundain, a ddaeth yn bumed 
mewn llinell, a’r 6ed gor-wyr i 
Frenhines Elisabeth yr ail. (103) Yn 
dilyn hyn, cafod ei enwi yn Louis Arthur 
Charles. 

Priodas y Tywysog Harry a Megan 
Markle a gynhaliwyd yng Nghapel St 
George’s, Windsor, gydag amcangyfrif  
o gynulleidfa byd eang yn 1.9 biliwn. 
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Dance of the Sugarplum Fairy

Daw’r darn hwn o’r bale  

The Nutcracker, a 

gyfansoddwyd gan Pyotr 

llyich Tchaikovsky. Fe’i 

hysgrifennwyd yn 1982 ac 

mae’n dal i fod yn 

berfformiad poblogaidd 

adeg y Nadolig.

? Ydych chi’n hoff o siocled ffrwyth a chnau? 
 
Oddech chi’n ymwybodol fod y Russian Zsar yn  
 
perthyn i’r Frenhines Victoria? 
 
Ydych chi’n hoffi bale? Ydych chi’n cael gwersi bale? 

F.C. Lerpwl yn cael ei sefydlu fel Clwb 
Pêl-droed. 

Ynys Ellis yn agor fel gorsaf ymchwilio 
mewnfudwyr yn yr UD – byddai’n mynd 
ymlaen i fod yn borth i’r Unol Dalieithau 
i fwy na 12 miliwn o bobl. 

Cwmni Coca-Cola yn ymgorffori yn 
Atlanta Georgia. 

Y perfformiad cyntaf o agorawd 
Antonin Dvořák, “Agorawd y Carnifal” 

Etholwyd Dadabhai Naoroji fel Aelod 
Seneddol cyntaf o’r India ym Mhrydain 

Y 4ydd a’r olaf  Senedd Brydeinig - 
William Gladstone yn cael ei ffurfio. 

Nodiadau: Yn y Flwyddyn Hon 1892 ORCHESTRA OF  The Swan
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Slavonic Dances
Mae’r darn hwn gan y 

cyfansoddwr Antonin Dvorak 

(ganwyd ar yr 8fed o Fedi. 

1841, Nelahozeves, Bohemia, 

Ymerodraeth Awstria ( Y 

Weriniaeth Tsiec ers 1989) 

Ysgrifennwyd Slavonic Dance 

rhif 8 (o 16) yn wreiddiol i 

bedair llaw ar gyfer ei chwarae 

ar 1 piano. Furiant ydy e 

(dawns Fohemaidd tempo 

cyflym  ) ac fe’i hysgrifennwyd 

yn 1878. Mae’r trefniant hwn 

gan y cyfansoddwr a’r 

trombonydd Adrian Taylor. 

? Ydych chi’n gyfarwydd a gwledydd y Baltics a’u hanes? 
 
Allwch chi wneud y Polka? Ydych chi wedi cael salwch môr? 
 

Ym mis Tachwedd 1989, rhoddodd y 
Chwyldro Melfed derfyn ar y rheol 
gomiwnyddol o fewn y wlad, ac ar 
Ionawr y 1af 1993, diddymwyd 
Czechoslovakia, gyda’i dalieithau 
cyfansoddiadol yn dod yn wladwriaeth 
annibynnol o’r Weriniaeth Tsiec a 
Slovania. 

Roedd trychineb Hillsborough, un o’r 
trychinebau mwyaf o bêl-droed 
Ewrpiaidd, yn honni cymryd bywydau 
96 o gefnogwyr Lerpwl F.C. 

Mae gweddillion llong ryfel Bismarck 
o’r Almaen, wnaeth suddo ym 1941, 
wedi’i lleoli 960 o gilomedrau (600 o 
filltiroedd) o’r gorllewin o Brest, 
Ffrainc. 

Mehefin 21ain – Heddlu Lloegr yn 
arestio 250 o bobl yn dathlu Heuldro’r 
Hâf yn Stonehenge. 

Cwymp Muriau Berlin . 
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Dancing Queen

Cân bop yw Dancing Queen 

gan y grŵp ABBA o Sweden, 

a’r gân flaenaf o’r sengl o’u 

pedwaredd albwm stiwdio…

.Arrival. hon oedd yr unig rif 

un i gyrraedd yr Unol 

Dalieithau, gan gyrraedd 

brig y siartiau yn Awstralia, 

Canada, y Netherlands, 

Gwlad Belg, Iwerddon, 

Mexico, Seland Newydd, 

Norwy, De Affrica, Spaen, 

Sweden, y Deyrnas unedig, 

yr Almaen a Rhodesia. 

? Welsoch chi Abba yn ennill Cystadleuaeth y gân Eurovision? 
 
Oes gennnych chi hoff gân Abba? 
 
Ydych chi wedi gweld Mamma Mia? 

Yn 1976, gwnaeth ton wresog arwain i’r 
ail hâf  poethaf yn y Deyrnas Unedig 
ers cychwyn cofnodi. 

‘Roedd 1976 hefyd yn flwyddyn o 
streiciau a chwyddiant aruthrol. 

Rhyfel Penfras, Llongau Prydain a 
Gwlad yr Iâ yn gwrthdaro ar y mör. 

Y cyntaf o awyrennau masnachol….y 
Concorde yn codi (6) o Faes Awyr 
Heathrow i Bahrain. 

Y Deyrnas Unedig yn ennill Yng 
nghystadleuaeth yr  Eurovision am y 
trydydd tro gyda’r gân “Save Your 
Kisses For Me” a ganwyd gan 
Brotherhood of  Man. Mae’n dal i fod yn 
un o’r caneuon Eurovision gorau eu 
gwerthiant erioed. 

Y gyrrwr rasio James Hunt yn llwyddo i 
ddod yn Bencampwr byd Formula One. 

Nodiadau: O’r Flwyddyn Hon 1976 ORCHESTRA OF  The Swan
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Can-Can

Daeth y ddawns egniol a chic 

uchel hon yn boblogaeth yn 

Neuaddau Cerddorol Ffrainc 

yn yr 1840au. Mae llawer o 

gyfansoddwyr wedi ysgrifennu 

cerddoriaeth i’r Can-Can. 

Mae’r fersiwn hon, yr un fwyaf 

adnabyddus, wedi ei 

hysgrifennu gan y 

cyfansoddwr Ffrengig Jacques 

Offenbach, ac mae’n amlygu 

yn ei Opereta Orphee aux 

Enfers (Orpheus in the 

Underworld) (1858) Mae’r 

Can-Can hefyd yn ymddangos 

ar y ffilm o 2001… Moulin 

Rouge

? Allwch chi wneud y Can-Can – Gallaf fi wneud yn fy 
nghadair, mae hynny’n llawer mwy diogel? 
 
Ydych chi wedi bod yn y Moulin Rouge ym Mharis?  
 
 

Medi 11eg. Awyrennau dau deithiwr yn 
cael eu herwgipio gan derfysgwyr Al 
Qaeda wrth iddynt daro’i fewn i Dyrau 
Masnach y Byd yn Efrog Newydd. 

Medi 11eg. Terfysgwyr yn herwgipio 
awyren deithwyr, gan daro’i fewn i’r 
Pentagon. 

“Ocean’s Eleven” a gyfarwyddwyd gan 
Steven Soderbergh, gyda George 
Clooney yn serennu, gyda Brad Pit, 
Matt Damon a Julia Roberts yn cymryd 
rhannau blaenorol. 

Kylie Minogue yn rhyddhau ei sengl “I 

Just Can’t Get You Out of My Head”, y 
llwyddiant mwyaf yn ei gyrfa. 

Cychwyniad argyfwng Clwy’r traed a’r 
genau. 

Gweddillion cwch cyflym Donald 
Campbell – Bluebird K7 yn cael ei codi 
o waelod Coniston Water yn Cumbria, 
34 o flynyddoedd wedi i Campbell gael 
ei ladd wrth iddo ymgeisio torri record 
cyflymder dwr y byd. 

Nodiadau: O’r Flwyddyn Hon 2001 ORCHESTRA OF  The Swan

Diolch ichi am ymuno gyda ni heddiw, ac ‘rydym yn 
disgwyl ymlaen i’ch gweld eto ar un o’n fideos nesaf. 
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