John Kanaka
Safon
Canolradd

Ynglŷn â’r gân hon
Dyma sianti fôr o’r
bedwaredd ganrif ar
bymtheg sy’n tarddu o
fasnach llongau pysgota
morfilod yn y Môr Tawel.
Enw cyffredinol am ddynion
o Hawaii yw ‘Kanaka’.
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Ffurf leisiol
Galw ac ateb

Thema/testun
Daearyddiaeth/teithio/
y môr

Elfennau cerddorol
Gwead a thraw

Nodweddion cerddorol
Rhythmau trawsacennog,
adran harmoni syml,
strwythur pennill a chytgan
syml

Sianti fôr draddodiadol (geiriau Cymraeg: Eleri Richards)

Ymarferion

 Ar ôl sicrhau bod gan bawb ddigon o le, gofynnwch
i’r dysgwyr orwedd ar eu cefnau ar y llawr.
Dechreuwch drwy anadlu’n araf. Gadewch i’r aer
lifo i mewn am bedwar curiad, yna daliwch eich
anadl am bedwar curiad a’i ryddhau’n naturiol.

 Defnyddiwch eich bodiau a’ch bysedd i dapio’ch

talcen mor gyflym ag y gallwch. Parhewch i dapio a
symudwch dros gorun eich pen ac i lawr i’ch gwar.
Gwnewch yr un peth, ond dechreuwch o’ch traed,
gan symud i fyny’ch coesau ac yn ôl i fyny at eich
gwar.

 Y dysgwyr i sefyll gyda digonedd o le o’u hamgylch.
Gofynnwch iddynt orymdeithio yn eu hunfan ar
guriad cyson.

 Cyn gynted ag y byddant wedi sefydlu curiad cyson,
gofynnwch iddynt glapio ar y curiad ysgafn bob tro
(curiad 2 a 4).

 Dechreuwch wneud hyn eto, ond yn gyflymach y tro
hwn. Os bydd y dysgwyr yn cael anhawster, arafwch
a dechreuwch eto.

 Dangoswch y rhythm nodweddiadol:
q = 105

  




       

John

Ka - na - ka - na - ka, tu - lai

é!



 Gofynnwch i’r dysgwyr glapio neu ddweud y
rhythm hwn.

Ymarferion CânSing a argymhellir

 Ymarfer corff 7 (Cydsymud)
 Ymarfer anadlu 4 (Sain seiren)
 Ymarfer lleisiol 6 (Beth yw’r ots?)
 Ymarfer lleisiol 9 (Tisian)
Dysgu ac addysgu

1 Chwaraewch recordiad o berfformiad llawn o’r gân amryw o weithiau. Dylai’r
dysgwyr adnabod yr ateb a chanolbwyntio ar wrando arno a chlapio’r rhythm.
2 Dylai dysgwyr allu adnabod dwy ran yr ateb.
3 Chwaraewch recordiad o’r alwad neu ei chanu heb yr ateb a gofynnwch i’r
dysgwyr ateb drwy glapio a dweud y geiriau.
4 Rhannwch y grŵp yn ddwy ran: y naill i ganu Rhan 1 (rhan uchaf) a’r llall i ganu
Rhan 2 (rhan isaf) yr ateb.
5 Dechreuwch drwy ganu neu chwarae Rhan 1 a gofynnwch i’r dysgwyr ei chanu
yn ôl. Cofiwch roi’r nodyn cychwynnol iddynt (F).
6 Gwnewch yn yr un modd â’r ail grŵp (D isaf yw’r nodyn cychwynnol). Dylech
fynd dros y naill ran a’r llall amryw o weithiau er mwyn ennyn hyder y dysgwyr.
7 Rhowch y nodau cychwynnol i’r naill grŵp a’r llall a pherfformiwch y ddwy ran
gyda’i gilydd yn ddigyfeiliant. Arafwch y gân i sicrhau bod y disgyblion yn ateb
yn gywir.
8 Pan fydd y cydsymud yn sicr rhwng y naill grŵp a’r llall, perfformiwch yr alwad
eich hun neu defnyddiwch recordiad ohoni, gan gyfarwyddo dysgwyr i ymuno
gyda’r ateb.
9 Pan fydd yr holl ddysgwyr yn gallu ateb yn hyderus, newidiwch y naill ran a’r
llall yn yr ateb a dilyn y camau addysgu unwaith eto.
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John Kanaka
Y camau nesaf

 Canolbwyntiwch ar ynganiad y geiriau. Cyfeiriwch at yr acen ar ‘tu’ yn yr ateb a’r
tawnod byr ar ôl ‘John’.
 Addysgwch yr alwad i’r holl ddysgwyr neu rhowch gyfle i unigolyn ei pherfformio.

Drwy berfformio’r ateb amryw o weithiau byddant yn ymgyfarwyddo’n naturiol ag
alaw’r alwad. Cyfeiriwch at y daliant byr ym mrawddeg olaf bob pennill, a rhowch
‘C’ fel nodyn is dewisol.

Asesu ar gyfer dysgu
a datblygu meddwl
Holi
Adnodd: Byrddau Gwyn

 Anogwch y dysgwyr i gynnwys digon o ddrama a chymeriad wrth berfformio.





Perfformio, cyfansoddi a gwerthuso

Adborth

Gallent greu cyfres o luniau llonydd i ddychmygu’r olygfa ar y llong.

 Gwrandewch ar recordiadau eraill o’r sianti fôr yma a’u gwerthuso. Trafodwch y prif
nodweddion, gwrandewch ar y geiriau a thrafodwch y stori.
 Rhannwch y grŵp i grwpiau llai er mwyn iddynt gyfansoddi eu hateb eu hunain i’r

galwadau. Ni chânt ond defnyddio’r nodau C, F, G ac A, ond rhaid iddynt feddwl
am eu geiriau a’u rhythm gafaelgar eu hunain. Rhowch gyfle i bob grŵp
berfformio’u cyfansoddiad o flaen gweddill y grŵp a gwerthuswch berfformiad pob
grŵp.

 Recordiwch berfformiad o John Kanaka a’i werthuso. Gellid ei gymharu â’r
recordiad a ddarparwyd.

Nodiadau

Disgrifiwch gyflymder (cyflym/araf) a gwead (trwchus/tenau) y gân.
Beth yw sianti fôr? Sut y gallwn ni gael mwy o wybodaeth?
Ble mae’r nodyn uchaf yn y gân? Ac ar ba lafariad y caiff y nodyn hwnnw
ei ganu?

Adnodd: Sylwadau dros dro
Rhowch adborth dysgwyr ar agweddau sydd rhaid datblygu. Er mwyn gwella
cywirdeb eu traw, mae’n bosib y byddwch angen adolygu ambell frawddeg
ynghyd ag ail-wrando ar recordiad. Rhowch gyfle i’r dysgwyr ymateb i’r adborth
yn ystod y sesiwn a rhowch sylwadau pellach iddynt er mwyn canfod unrhyw
lwyddiant.

Hunanasesiad ac asesiad gan gyfoedion
Adnodd: Dwy seren a dymuniad
Gwnewch recordiad o berfformiad grŵp o’r gân. Gwrandewch ar y recordiad, ac
wedyn gofynnwch i’r dysgwyr gynnig dau sylw cadarnhaol (y sêr) sy’n codi o’u
perfformiad ac un gwelliant penodol (y dymuniad).
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