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Tasg 2

Cerddoriaeth 

Pa fath o gerddoriaeth ydych chi’n hoffi?

1. Ticiwch y mathau o gerddoriaeth rydych chi’n hoffi a dwedwch wrth eich partner chi  
 beth rydych chi’n feddwl o’r gerddoriaeth.
 Mae help i chi ar y dudalen nesaf.

cerddoriaeth bop
pop music

cerddoriaeth bync
punk music 

cerddoriaeth glasurol
classical music

cerddoriaeth roc
rock (music)

canu gwlad
country and western 

cerddoriaeth werin
folk music

y blws
the blues 

miwsig yr enaid
soul (music)

regae
reggae

cerddoriaeth electronig
electronig music

jazz
jazz

cerddoriaeth garej
garage music 

opera
opera
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 Dyma ychydig o help i chi

Mae cerddoriaeth ... yn ...
Dw i’n meddwl bod cerddoriaeth ... yn ...
Mae’n gas gen i gerddoriaeth ... achos  mae’n ...
Mae’n gas gyda fi gerddoriaeth ... achos  mae’n 
...
Mae’n well gen i gerddoriaeth ... na 
cherddoriaeth ... ... achos  mae’n ...
Mae’n well gyda fi gerddoriaeth ... na 
cherddoriaeth ... ... achos  mae’n ...
Mae cerddoriaeth ... yn rhy ...

... music is ...
I think that ... music is ....
I hate ... music because it’s ...
I hate ... music because it’s ...

I prefer ... music to ... music because it’s ...

I prefer ... music to ... music because it’s ...

... music is too ...

 Dyma rai ansoddeiriau i’ch helpu chi:

cyflym
araf
cyffrous
meddal
caled
tawel
uchel
rhamantus
cryf

fast
slow
exciting
soft
hard
quiet
loud
romantic
strong

rhythmig
swnllyd
llawn
tenau
tywyll
trwm
ysgafn
undonog
ailadroddus

rhythmic, rhythmical
noisy
full
thin
dark
heavy
light
monotonous
repetitive 

 Cofiwch y treiglad meddal ar ôl yn (ond ddim rh a ll):
 e.e.
 Mae’r gerddoriaeth yn gyflym.
 Mae’r gerddoriaeth yn dawel.
 Mae’r gerddoriaeth yn drwm iawn.

 Geiriau pwysig

rhy + treiglad medal
Mae’r gerddoriaeth yn rhy dawel.
Mae cerddoriaeth ... yn rhy swnllyd i fi / mi.

too ...
The music is too quiet.
...’s music is too nosiy for me.

eitha ...
Mae’r gerddoriaeth yn eitha tawel.
Mae cerddoriaeth ... yn eitha trist.

quite ...
The music is quite quiet.
...’s music is quite sad.

iawn
Mae’r gerddoriaeth yn gyffrous iawn.
Mae cerddoriaeth ... yn rhythmig iawn.

very
The music is very exciting.
...’s music is very rhythmical.

dros ben
Mae’r gerddoriaeth yn gryf dros ben.
Mae cerddoriaeth ... yn rhamantus dros ben.

extremely
The music is extremely strong.
...’s music is extremely romantic.
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2. Beth ydy hoff gerddoriaeth y dosbarth?
 Gwnewch holiadur i weld beth ydy hoff gerddoriaeth y dosbarth.
 Yna, gwnewch siart cylch i ddangos faint sy’n hoffi gwahanol fathau o gerddoriaeth.
 Eglurwch y siart cylch.

 Dyma ychydig o help i chi:

Hoff gerddoriaeth 
y dosbarth ydy ...
The class’ favourite 
music is ...

Mae ... yn hoffi ...
... like ...

Mae mwy o ddisgyblion yn 
hoffi ... na ... achos mae ... 
yn hoffi ... ond dim ond ... 
sy’n hoffi ...
More pupils like ... than ... 
because ... like ... but only 
... like ...

Dim ond ... sy’n 
hoffi ...
Only ... like ...

3. Cliciwch ar y gwefannau yn y fforwm i glywed:

Anelog

Y Bandana

Gwibdaith Hen Frân

 Beth ydych chi’n feddwl o’r bandiau?

 Trafodwch hyn mewn grŵp ac ysgrifennwch eich barn uchod.



ciwb

4. Beth am wrando ar C2 ar y radio i glywed cerddoriaeth Gymraeg?
 Fyddwch chi ddim yn deall y geiriau i gyd, efallai, ond byddwch chi’n gallu mwynhau’r gerddoriaeth.

Geirfa
i gyd all

efallai perhaps
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