
Esboniwch beth yw strwythur cân bop wrth y dosbarth:

Pennill – rhan o’r gân sy’n cael ei hailadrodd a bydd ganddi eiriau gwahanol bob tro y bydd
yn cael ei hailadrodd fel arfer. 

Cytgan – rhan o’r gân sy’n cael ei hailadrodd gan ddefnyddio’r un geiriau bob tro. 

Chwaraewch ganeuon y dosbarth gan Gwilym, Lewys neu Diffiniad i roi enghreifftiau o
ganeuon pop Cymraeg. 

Cam 1 - Esbonio strwythur cân bop 

Mae'r canllaw cam wrth gam yma wedi'i gynllunio ar gyfer plant ysgol gynradd, a gallwch ei
ddefnyddio i ddatblygu cynllun gwers. 

Cam 2 - Esbonio strwythur rhythmig cân bop 

Er bod llawer o wahanol strwythurau odli ar gyfer cân bop, y rhai symlaf i’w dysgu i blant yw
‘AAAA’ neu ‘AABB’. 

AAAA – mae pob llinell yn odli.
AABB – cwpledi sy’n odli. 

Gallan nhw ysgrifennu eu cân bop gyda’r naill strwythur ar gyfer y pennill a’r gytgan. 

Cam 3 - Deall y thema:

Pam maen nhw'n mwynhau siarad yr iaith – gyda'u ffrindiau a'u teulu
Hanes yr iaith yn yr ardal

Trafodwch y thema 'Beth mae'r iaith yn feddwl i ti' gyda'r dosbarth, a gofynnwch iddyn nhw
feddwl am syniadau ar gyfer: 



Cam 5 - Ysgrifennu geiriau i gyd-fynd â'r miwsig 

Cam 6 - Ymarfer, ymarfer, ymarfer

Cam 7 - Perfformio!

Cam 4 - Odli geiriau

Fel dosbarth, meddyliwch am gwpledi sy'n odli a gwnewch restr o eiriau sy'n cyd-fynd â'r thema y
byddai modd eu defnyddio yn y gân, e.e.:

siarad + cariad
iaith + gwaith
Cymru + caru

dyfodol + hanfodol
Cymraeg + dibaid

rhieni + arloesi
brawd + cnawd

chwaer + disglair
canu + credu

Gan ddefnyddio'r traciau sain offerynnol sydd wedi'u cynnwys yn y pecyn adnoddau digidol,
neu drwy ddefnyddio eich curiadau eich hunain, dechreuwch weithio gyda'r dosbarth i
ysgrifennu geiriau ar gyfer y gân gan ddilyn yr holl gamau uchod. Bydd ysgrifennu geiriau i'r
miwsig yn helpu'r dosbarth i gadw at y strwythur rhythm fel bod y geiriau'n ffitio. 

Ar ôl ysgrifennu'r gân, mae angen i'r dosbarth fynd ati i ymarfer gymaint â phosib – yn yr ysgol a
gartref. Rydyn ni'n awyddus i'r rhieni ddysgu'r gân gyda'r plant, yn enwedig os ydyn nhw'n ddi-
Gymraeg. 

Cyn dydd Gwener 28 Ionawr, bydd angen i chi recordio'r gân yn cael ei pherfformio ar ffôn
glyfar gyda’r ffôn ar ei hochr, felly byddai'n werth gofyn i'r plant wisgo eu dillad eu hunain am
ddiwrnod, i greu baneri neu i berfformio llinellau unigol o'r gân. Gall y plant berfformio'r gân
mewn unrhyw ffordd – ond cofiwch wneud yn siŵr eu bod nhw’n sefyll allan!

Mae siaradwyr Cymraeg i'w cael ym mhob rhan o Gymru, ac mae cysylltiadau cryf rhwng yr
iaith a phob ardal, mewn enwau llefydd ac yn eu hanes.
Balchder lleol

Gall y syniadau yma fod yn sail i eiriau’r gân. 


