
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 Cerddorol 

Troi Allan yn Braf Eto

Enw’r ffilm yr ydych ar fin ei gwylio yw Turned Out 

Nice Again (Troi Allan Yn Braf Eto) ac mae’n cynnwys 

ein cerddorion ni... 

 

Di (fliwt), Sal (Clarinet) a Phil (Basŵn) Byddant yn 

chwarae cerddoriaeth gan Vivaldi, Y Beatles a 

Gershwin i adrodd y stori am Claire ar wyliau glan 

môr ym Mhrydain, lle mae’r tywydd yn ganolog ar 

lwyfan, fel arfer!  Felly, gwnewch eich hunain yn 

gyfforddus, a mwynhewch ein Cyfrannau Cerddorol.
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                                                                            Y gerddoriaeth dan sylw yn y fideo 

 

           Winter from The Four Seasons     Antonio Vivaldi (1725) arr. Wanda Sobiska 

 

                           Here Comes the Sun     George Harrison (1969) 

 

     I Do Like to Be Beside the Seaside      John Glover-Kind (1907) arr. Lisa Portus 

 

                      The Teddy Bears’ Picnic      John Walter Bratton (1907) arr. Lisa Portus 

 

                           I Got Plenty o’ Nuttin  

                             from Porgy and Bess     George Gershwin (1934) arr. Danson 

 

                                Over the Rainbow  

                         from The Wizard of Oz      Harold Arlen and E. Y. Harburg (1939) arr. Diane Clark 
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Winter (gaeaf): gan The Four Seasons (Y Pedwar Tymor)

Mae The Four Seasons (Le 

quattro stagioni yn Eidaleg) yn 

grŵp o bedair ffidil / violin 

concerti gan y cyfansoddwr 

Eidaleg Antonio Vivaldi, gyda 

phob un yn rhoi mynegiant 

cerddorol i dymor o’r 

flwyddyn. Fe’i hysgrifennwyd 

tua 1716 - 1717, ac fe’i 

cyhoeddwyd yn 1725 yn 

Amsterdam. Mae’r Pedwar 

Tymor yn cael ei ddefnyddio 

yn y ffilm o’r un enw (1981), 

ynghyd ag eraill o goncertos 

Vivaldi i’r ffliwt. ? Ydych chi wedi bod mewn unrhyw le oer iawn? 

Oes gennych chi hoff siwmper wlanog? 

Ydych chi erioed wedi sglefrio iâ ar lyn? 

 

Y Briodas Frenhinol y 
Tywysog Siarl a’r Foneddiges 
Diana Spencer yn cymeryd lle 
yn ystod Gorffennaf  1981 

Y cyntaf  o’r sportscar y 
dyfodol DeLorean DMC-12 yn 
cael ei gynhyrchu. 

Marathon gyntaf  Llundain yn 
cael ei chynnall. 

Y gwasanaeth cyntaf  o 
drenau cyflymder uchaf  yn 

cychwyn yn Ewrop gyda’r trên 
Ffrengig TGV / cyflymder 
uchaf  rhwng Paris a Lyon. 

                                         
Llywodraeth Thatcher yn 
Lloegr yn dechrau 
preifateiddio Diwydiannau 
Gwladoledig gan greu 
adfywiad economaidd. 

                                         
Lawnsiad Nodiadau Post It. 

Yn y Flwyddyn Hon: 1981 ORCHESTRA OF  The Swan

ORCHESTRA OF  The Swan

Here comes the sun 

Mae Here Comes the Sun yn 

gân gan y Beatles o’u 

halbwm 1969 Abbey Road. 

Fe’i hysgrifennwyd gan 

George Harrison, ac mae’n 

un o gyfansoddiadau mwyaf 

poblogaidd y band.

? Oes gennych chi ffefryn o ganeuon y Beatles? 

Ydych chi erioed wedi cael brech yr haf? 

Ydych chi’n hoff o ‘pear drops’?

Prawf hedfan cyntaf Concorde 
yn cymryd lle yn Ffrainc. 

Woodstock yn denu mwy na 
350,000 o ffans roc-a-rol. 

Y dyn cyntaf i gyrraedd y lleuad 
ar y daith Apollo 11 drefnwyd 
gan yr Unol Dalieithau a Neil 
Armstrong a Edwin ‘Buzz’ 
Aldrin oedd y bodau dynol 
cyntaf i roi traed ar y lleuad. 

Cafodd y tegan Space Hopper 
ei gyflwyno i Brydain 

John Lennon a Yoko Ono yn 
priodi yn Gibraltar.         

Lansiwyd Y Raleigh Chopper, 
beic wheelie i blant. 

Yn y Flwyddyn Hon: 1969 ORCHESTRA OF  The Swan
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Oh I do Like to Be Beside the Seaside

Mae I do like to Be Beside the 

Seaside yn gân boblogaidd 

Neuadd Gerdd Prydeinig. 

Cafodd ei hysgrifennu yn 1907 

gan John Glover-Kind, ac fe’i 

poblogeiddiwyd gan y canwr 

neuadd gerddorol Mark 

Sheridan a recordiodd hi 

gyntaf yn 1909.

? Oes gennych chi hoff le glan môr? 

Ydych chi wedi bod mewn gwersyll gwyliau? 

Wnaethoch chi wisgo het “Cusana fi’n Gyflym”?  

Wnaeth e weithio?

Cafodd Ymgyrch Nimrod 
Ernest Shackleton i Begwn y 
De eu troi yn ôl 112 milltir o’r 
Pegwn. 

Y dyfeisiwr Leo Baekeland yn 
dyfeisio y thermo-osodol 
plastig cyntaf, Bakelite, gan 
danio genedigaeth y diwydiant 
plastig. 

Ym Mhrydain Fawr, mae Deddf 
Pensiwn yr Henoed yn cael ei 
sefydlu, yn darparu pensiwn i’r 
holl Brydeinwyr dros 70 gydag 
incwm isel. 

Siop Adrannol Selfridges yn 
agor yn Llundain. 

Manchester United yn ennill 
Ffeinal y Cwpan FA am y tro 
cyntaf, gan guro Bristol City 1-0 
yn Crystal Palace. 

Y cyntaf o ganghennau y DU 
Woolworth yn agor yn Lerpwl. 

Yn y Flwyddyn Hon: 1909 ORCHESTRA OF  The Swan

The Teddy Bears’ Picnic

Mae The Teddy Bears’ Picnic 

yn gân gyda’r melodi gan y 

cyfansoddwr Americanaidd 

John Walter Bratton, a 

ysgrifennwyd yn 1907, ag fe 

ychwanegwyd y geiriau gan 

gyfansoddwr Gwyddeleg 

Jimmy Kennedy yn 1932. 

Mae’n dal yn boblogaidd 

gan blant hyd heddiw. 

Dyddiad Picnic y Tedis yw 

Gorffennaf y 10fed, gyda’r 

cyntaf yn 1988.

?
Oedd gennych chi hoff Dedi? 

Oeddech chi yn Dedi Boy (bachgen) neu yn Dedi Girl 

(merch) neu Mod? 

Oes gennych chi hoff safle lle cawsoch bicnic. 

Y cyntaf o Ddydd y Trwyn Coch 
ar BBC yn codi £15,000,000 at 
elusennau. 

Y Golffwr Sandy Lyle oedd y 
cyntaf o Brydain i ennill yr 
Masters yr UD. 

Yr Eglwys yn Lloegr yn 
cyhoeddi y caiff offeiriaid 
benywaidd yr hawl i’w 
hordeinio o 1992. 

Jaguar yn dadorchuddio eu 

Jaguar XJ220 supercar yn y 
Sioe Foduron. 

Y Gweinidog Iechyd Edwina 
Currie yn ennyn dicter gan nodi 
fod y rhan fwyaf o gynhyrchwyr 
wyau ym Mhrydain wedi eu 
heintio gan y bacteria 
Salmonella. 

Nofelau Terry Pratchett’s 
Discworld, Sourcery a Wyrd 
Sisters yn cael eu cyhoeddi. 

Yn y Flwyddyn Hon 1988 ORCHESTRA OF  The Swan
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I Got Plenty o’ Nuttin’

Mae I Got Plenty of Nuttin’ 

yn gân a ysgrifennwyd yn 

1934 gan George Gershwin 

ar gyfer y ‘fork opera’ 1935 

Porgy and Bess (1934) Mae’r 

geiriau gan DuBose 

Heyward, awdur y nofel 

Porgy o’r lle seliwyd yr 

opera , ac Ira Gershwin. Hon 

yw un o ganeuon mwyaf 

poblogaidd o’r opera.

? A gawsoch chi sbort pan oeddech yn eich arddegau? 

A gawsoch chi ddigon o ‘ddim’ pan yn blentyn? 

Oedd gennych chi hoff opera? 

Sefydlu Cymdeithas y Cerddwyr. 

Ffilm Alfred Hitchcock The 39 
Steps yn cael ei rhyddhau yn y 
DU. 

Ramsay MacDonald yn ymddeol, 
Stanley Baldwin yn cymryd 
drosodd fel Prif Weinidog. 

Malcolm Campbell yn torri’r 
gwahanfur 300 mya (miles per 
hour) am y tro cyntaf ac yn gosod 

record cyflymder tir newydd yn 
gyrru Bluebird. 

Rowntrees o Gaer Efrog yn 
cynhyrchu eu bariau crisp 
siocled cyntaf, ac fe’i hail 
enwyd yn KitKat yn 1937 

Nofelau Agatha Christie... 
Hercule Poirot, Three Act 
Tragedy a Death in the Clouds 
yn cael eu cyhoeddi yn y 
flwyddyn hon. 

Yn y Flwyddyn Hon 1935 ORCHESTRA OF  The Swan
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Over the Rainbow
Baled yw Over the Rainbow 

wedi ei chyfansoddi gan 

Harold Arlen a’r geiriau gan Yip 

Harburg. Fe’i hysgrifennwyd ar 

gyfer y ffilm o 1939 The 

Wizard of Oz, ac fe’i canwyd 

gan yr actores Judy Garland a 

serennodd yn chwarae rhan fel 

Dorothy. Enillodd Wobr yr 

Academi am y Gan Wreiddiol 

Orau ac fe ddaeth yn 

boblogaidd i Garland fel ei 

harwyddgan. Fe’i 

trosglwyddwyd i fewn i Sioe 

Gerdd Broadway yn 2011 gan 

Andrew Lloyd Webber a Tim 

Rice.
? Ydych chi wedi bod yn Oz? 

A oedd yn bwrw glaw bob tro fyddech chi ar wyliau? 

Oedd gennych hoff le i fynd ar wyliau? 

Amcangyfrif o ddwy filiwn o 
bobl yn gwylio priodas y 
Tywysog William, Dug 
Caergrawnt, a Catherine 
Middleton yn Abaty 
Westminster yn Llundain. 

Treth ar Werth yn codi i 20% o 
17.5% 

Cyhoeddiad o’r papurau 
tabloid ‘The Daily Sport’ a’r 
‘Sunday Post’ yn dod i ben.  

Oed Ymddeoliad Gorfodol yn 
raddol ddod i ben, ac fe’i 

diddymwyd yn llwyr erbyn 
Hydref 1af. 

India yn ennill Cwpan y byd 
Criced 2011 

Harry Potter and the Deathly 
Hallows – Rhan 2 oedd y ffilm 
uchaf ei gwerth yn ariannol o 
fewn y flwyddyn. 

Yn y Flwyddyn Hon: 2011 ORCHESTRA OF  The Swan

Diolch ichi am ymuno gyda ni heddiw, a chawn edrych ymlaen i weld 

ein gilydd eto ar un o’n fideos nesaf. 


