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Diwrnod Cenedlaethol
CânSing 2014
Rydym yn cynnal ein pedwerydd Diwrnod Cenedlaethol
CânSing ar Dydd Iau, 19fed o Fehefin. Mae ysgolion o bob
cwr o Gymru sydd wedi bod yn rhan o CânSing yn cael eu
hannog i ddathlu eu cyflawniadau ar y diwrnod hwn; gan
ddod â disgyblion at ei gilydd ac yn uno lleisiau, drwy
ddefnyddio’r adnoddau CânSing. Mae’r rhain ar gael ar
www.cansing.org.uk.

Cyngerdd dathlu
mawreddog yn Rhyl
Daeth cannoedd o
ddisgyblion o ardal y Rhyl at
eu gilydd mewn perfformiad
‘Dathlu Canu Ysgolion
Arfordirol’ cyngerdd a gafodd
eu gynnal ar Ddydd Iau y
3ydd o  Ebrill yn Theatr y
Pafiliwn, Y Rhyl. 

Yr ysgolion a oedd yn cymryd
rhan oedd Ysgol Brynhedydd,
Ysgol Christchurch, Ysgol
Emmanuel, Ysgol Dewi Sant,
Ysgol Llywelyn, Ysgol Mair,
Ysgol Tir Morfa, y Bendigaid
Edward Jones Ysgol
Uwchradd Gatholig, Ysgol
Uwchradd Y Rhyl a gwesteion
Côr Bechgyn Ysgol Uwchradd
Prestatyn a Chôr Ieuenctid Sir
Ddinbych. 

Roedd y cyngerdd wedi cael
ei drefnu gan Cyngor Sir
Ddinbych gyda’r  ysgolion yn
canu amrywiaeth o ganeuon
poblogaidd o wefan ‘CânSing’
(www.cansing.org.uk). 

Dywedodd trefnydd y
digwyddiad, Swyddog
Datblygu Cerddoriaeth Sir
Ddinbych, Eleri Watkins: ‘Mae’r
ysgolion wedi bod yn
gweithio’n hynod o galed dros
y chwe wythnos yn arwain at
y cyngerdd ac roedd yn
anhygoel gweld nhw i gyd yn
ymuno gyda’i gilydd (gyda
dros 300 o ddisgyblion) i
ddathlu ac arddangos y
talent sydd yn ysgolion ardal Y
Rhyl.’

Rydym wrth ein bodd bod
cymaint o ysgolion yn manteisio
ar y cyfle i ddathlu eu gwaith
gyda CânSing. Mae’n dangos
llwyddiant y prosiect, ac rydym
yn hyderus y bydd y profiad yn
cael argraff barhaol ar athrawon
a phlant, ac yn eu hannog i
ddefnyddio eu lleisiau heddiw 
ac ymhell i’r dyfodol.

Bydd ein tîm o chwech o
animateurs yn cymryd rhan
mewn nifer o weithdai canu 
a gweithgareddau ar draws
Cymru, gan gynnwys rhai yn Sir
Ddinbych, Conwy, Wrecsam, 
Sir Benfro, Caerdydd, Abertawe
a Rhondda Cynon Taf.

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol
CânSing, byddwn yn rhyddhâu
adnoddau newydd ar y wefan 
a Phecyn Diwrnod CânSing a
chaneuon newydd, gan gynnwys:
• Canon yn D (arddull Swingle )
• Pererin Wyf
• Y Gelynnen – Alaw werin

Gymreig
Hefyd fe fydd CânSing mewn

partneriaeth gydag Opera

Cenedlaethol Cymru, yn lansio
fersiwn addysgol tairieithog 
(Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg )
o ‘Cân y Toreador‘, allan o’r
opera Carmen gan Bizet. 
Bydd yn cael ei berfformio 
am y tro cyntaf ar Ddiwrnod
Cenedlaethol CânSing gyda’r
perfformiad cyntaf yn cael ei
gynnal mewn perfformiad gydag
ysgolion Wrecsam ar y cyd gyda
unawdydd opera proffesiynol.

Am fwy o wybodaeth am
CânSing, neu i ddarganfod 
mwy am ddathliadau lleol,
anfonwch e-bost at
suzanne.barnes@castcymru.org.uk.

Dymuniadau gorau,
Suzanne Barnes, 
Rheolwr Prosiect CânSing

Toreador Song Georges Bizet/Henri Meilhac & Ludovic Halévy

Exercises� Imagine you are holding a large mug of yourfavourite drink. Bring the mug up to your mouth andtake a big drink from the mug. Hold in this positionand feel the sensation. You should feel your throatopen, this should happen when singing.� Make extreme faces: first a scream face, then ascary face, a sad face and an extremly happy face.Move your lips from a very big ‘ah’ to a very forward‘ohh’ – whistling shape of the mouth. Finish thisexcercise by massaging your face and neck.� Move your stomach muscles in and out withoutbreathing.  This makes learners very aware of themovement required when they breathe. Follow thisby breathing in for 4 beats, feeling the ribs expandingoutwards, and out for 4 beats, keeping the ribsengaged for as long as possible.� Demonstrate the characteristic rhythm of the song:

Recommended CânSing exercises� Vocal Exercise 9 (Sneeze)� Breathing  Exercise 2 (Mirror image)� Vocal Exercise 1 (It’s so cool)� Body Exercise 6 (Posture standing and sitting)

Grading
Intermediate

About this song
The ‘Toreador Song’ is one of 
the most famous arias from the
opera Carmen. It is sung by 
the bullfighter Escamillo and
describes various situations in 
the bullring, the cheering of the
crowds and the fame that
comes with victory. The opera 
is set in Spain but originally sung
in French.

Vocal range
A 10th

Vocal format
Unison/independent parts

Themes/subjects
Opera-comique/Romantic
period/tragic story

Musical elements
Duration and texture

Musical 
characteristics
Dotted rhythms; difficult/
simple harmony part;
contrapuntal texture. 

Teaching and learning1 Play a recording of a full performance of the aria, learners should identify and focus on

listening to the male solo voice in the first verse (bar 10–28), the unison singing on the first

apperance of the chorus (bar 29–40) and the four part harmony when the chorus
repeates (bar 41–52).

2 Play the recording for the second time and ask learners to clap the rhythm of the melody

in the first chorus while they listen. Learners should focus on the dotted rhythms and the
complex syncopated rhythms towards the end of the first chorus.3 When learners are familiar with the words and rhythm of the first chorus, start introducing

each melodic phrase at a time. Sing or play the first phrase a number of times,
preferably unaccompanied or using the CânSing backing track. Attempt to work
through the verse, making sure learners follow the part accurately.

4 Perform the chorus in unison with the recording, reminding learners to sing through all
the phrases and to sustain the long held notes that appear in certain phrases. 

5 After rehearsing the unison chorus a few times, perform from the beginning listening to
the verse and joining in the appropriate section – you make encourage learners to
count the 18 bars (four beats in a bar) while they listen to the verse.

6 You may find that learning the unison chorus is enough for one session and decide to
tackle the two-part harmony chorus (bar 41–52), in the following session.

7 Divide the class into two equal groups. Give one group the melody (Part 1) and the
other group the harmony (Part 2). Begin with Part 2 as this is a new harmony part
using mainly long held notes with a narrow range of pitch. Attempt to work through
the harmpony part a phrase at a time focusing on sustain the long held notes and
maintaining good intonation.

8 Introduce Part 1 of the second chorus to the other group this is the same as the first
unison chorus. Attempt to work through the chorus, making sure learners follow the
part accurately and concentrate on the syncopated rhythms.9 If using the Interactive Screen or Mp3 files, you can listen to Parts 1 and 2 separately.
If one group struggles with a specific phrase, ask learners to listen to you or the track
and then join in. When learners are familiar and confident with their part, show
them suitable moments to breathe and practice both parts together.

10 After rehearsing the second chorus a few times, perform from the beginning,
listening to the verse, singing the first chorus in unison and then dividing into two-
part harmony in the second chorus.
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Mae Llais y Byd yn hyrwyddo dysgu trwy gân 
ac yn anelu i wneud cysylltiadau diwylliannol
gydag ystafelloedd dosbarth ledled y byd sydd
yn aml yn cael fawr ddim o weithgareddau sy’n
cyfoethogi gwaith artistig yn eu cwricwlwm.
Mae’r rhaglen ar hyn o bryd yn weithredol 
mewn 12 o wledydd gan gynnwys Senegal,
India, Yr Ariannin, Jordan ac Ethiopia.

Ymchwilio traddodiadau a diwylliant
Mae Llais y Byd a’i lyfr o ganeuon
rhyngweithiol yn caniatáu i blant archwilio
traddodiadau a diwylliannau gwledydd eraill
drwy weithgareddau hwyliog ac yn gwneud hyn
drwy gasglu caneuon traddodiadol o bob gwlad
y maent yn ymweld â hwy, sydd wedyn yn cael
eu hychwanegu at y llyfr caneuon. Mae hwn yn
adnodd ar-lein, rhad ac am ddim i unrhyw un i
gael mynediad ato ble bynnag y maent yn y byd.
Mae’n cynnwys popeth o daflenni geiriau i fideos
ynganiad i weithgareddau sydd wedi cael eu
hysbrydoli gan y caneuon.

Mae tri o adnoddau CânSing wedi cael eu
cofnodi a’u cynnwys ar eu gwefan yn y llyfr
caneuon. Mae disgyblion Ysgol Glanrafon yn Sir 
y Fflint wedi recordio tair cân o Gymru ac yn dilyn
y recordiad cafodd yr ysgol wahoddiad i ganu 
yn nathliadau pen blwydd y Cyngor Prydeinig 
yn 80 oed yn Llundain. Mynychodd Tywysog
Cymru y dathliad a gwrando ar y dysgwyr yn 
canu tair cân o wefan CânSing.

Roeddem hefyd yn arbennig o falch o weld 
bod yna recordiad o ‘Daw Hyfryd Fis’ wedi 
cael ei ddefnyddio gyda phlant yn Senegal. 
Mae ffilm fer ohonynt yn canu y dôn gron
draddodiadol Cymreig yma ar gael ar 
wefan y Cyngor Prydeinig.

Diwrnodau hyfforddiant Llais y Byd
Yn ogystal â gweithio dramor mae Llais y 
Byd hefyd yn sefydlu diwrnodau hyfforddi 
i’w cynnal ar draws y DU. Er mwyn derbyn y
wybodaeth ddiweddaraf am rhain dilynwch 
@ BritishMusic_ neu edrychwch ar eu gwefan
http://music.britishcouncil.org/projects/
world-voice

lle gallwch ddarllen mwy am y rhaglen. Gallwch
archwilio llyfr caneuon rhyngweithiol Llais y Byd 
ac adnoddau cysylltiedig ar y wefan.

Diweddaru?
A ydych yn derbyn yr holl wybodaeth ddiweddaraf am CânSing?
Os ydych chi wedi newid eich cyfeiriad e-bost ac yn dymuno
parhau i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am CânSing
anfonwch e-bost at owaingethin@cansing.org.uk gyda eich
cyfeiriad newydd fel y gallwn ddiweddaru ein manylion.

A ydych yn dal i gofio eich enw defnyddiwr/cyfrinair?
Os ydych wedi anghofio’ch enw defnyddiwr neu gyfrinair ar
gyfer defnyddio’r holl adnoddau CânSing anfonwch e-bost 
at owaingethin@cansing.org.uk i adfer eich manylion.

Cyngor Prydeinig - Prosiect Llais y Byd 
(World Voice)
Mae CânSing yn falch iawn o fod wedi gallu gweithio 
eleni mewn partneriaeth â’r Cyngor Prydeinig 
– Prosiect Llais y Byd.



Hyfforddiant Cerddoriaeth 

a Llythrennedd CA2

Hyfforddiant CânSing 

Dydd Mercher, 11fed o Fehefin 2014
9.15–3.30 yn 
Y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, Campws 
Cymuned Gartholwg, Heol St. Illtyd 
Pentre’r Eglwys, Pontypridd CF38 1RQ

Cost: 
£100 y pen

Annwyl Gyfaill,
Yn dilyn ceisiadau a chwrs llwyddiannus iawn yng Ngogledd Cymru, bydd 
hyfforddiant CânSing yng Nghaerdydd ac yn edrych yn benodol ar Gerddoriaeth/Canu a
Llythrennedd ar gyfer ymarferwyr CA2.

Nod
Nod yr hyfforddiant ydi cefnogi ymarferwyr wrth wneud cysylltiadau rhwng y Fframwaith
Llythrennedd newydd gyda canu a cherddoriaeth.

Amcanion
Prif amcanion a chanlyniadau’r digwyddiad hyfforddi fydd:
• Darparu strategaethau a gweithgareddau cerddorol yn canolbwyntio ar ganlyniadau lythrennedd

- pob un o’r rhain wedi ei croesgyfeirio at y Fframwaith Llythrennedd.
• Canolbwyntio ar ymgorffori a sefydlu’r Fframwaith Llythrennedd fel rhan o’r Cwricwlwm

Cerddoriaeth yn yr ysgol.
• Edrych ar sut y gall canu gyfrannu at ddarllen, ysgrifennu a llafaredd yn ogystal â gweithgareddau

ar draws y cwricwlwm.
Byddwch hefyd yn derbyn:

• Mynediad llawn at yr adnoddau ar y wefan CânSing 
(www.cansing.org.uk)

• Bydd y rhai sydd yn mynychu yn derbyn cyfres o
ddeunyddiau dwyieithog i gefnogi’r gwaith o gyflawni
tasgau llythrennedd yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y
rhain yn cael eu darparu yn ddigidol a byddant yn 
groesgyfeirio y cwricwlwm cerddoriaeth CA2 â 
rhannau perthnasol y FfLlRh.

Bydd y diwrnod yn bennaf yn Saesneg gyda defnydd 
achlysurol o’r Gymraeg. 

Pwy ddylai fynychu?
Mae’r cwrs yn agored i fwy nag un aelod o staff o bob 
ysgol i fynychu. Dylai’r person ddod o fewn un neu ragor 
o’r categorïau hyn:
• Cyd-gysylltydd Llythrennedd 
• Arweinydd Cwricwlwm Cerddoriaeth 
• Cyd-gysylltydd/Athrawes Ddosbarth CA2
• Aelod o uwch dîm reoli’r ysgol

Am fwy o wybodaeth neu i archebu eich lle, anfonwch 
e-bost info@cansing.org.uk. Dyddiad cau: Dydd Gwener, 
23 Mai, 2014 (Dydd Gwener, 23ain o Fai, 2014).

Y mae’n rhaid cynnal yr
adnodd yma, ac felly yn sicr yn werth
yr arian. Rydym yn gwybod am rôl y
Cymry mewn hybu canu, ac mae na
lai a llai o arbenigwyr yn ei hysgolion
ni, mae CânSing yn werthfawr iawn! 

Catherine Penrose, Cydlynydd Cerdd,
Ysgol Nant Y Coed

Gwerth chweil ! 
Nia Connah,

Pennaeth, Ysgol Terrig

Llawer o ddiolch am
adnoddau defynddiol ac
amserol! Diwrnod hwyliog. 
Bethan Lloyd, Cydlynyndd

Cerdd, Ysgol 
Bod Alaw Diwrnod buddiol,

pleserus llawn syniadau
ac adnoddau defynyddiol 
A Pari, Athrawes Dosbarth,

Ysgol Maelgwn



CaST Cymru
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A ydych yn ein
dilyn ar Twitter?
Mae CânSing ar Twitter-dilynwch ni
@cansingcymru ar gyfer yr holl newyddion
diweddaraf am ddigwyddiadau hyfforddi ac
adnoddau newydd. Mae’r trydar diweddaraf
i’w gweld ar dudalen hafan ein gwefan.
www.cansing.org.uk.

Gallwch hefyd gael mynediad i llawer o
fideos CânSing a sesiynau tiwtorial ar ein Sianel
YouTube ‘Cansingcymru’.

Clipiau fideo tiwtorial newydd 
Yn dilyn poblogrwydd ein clipiau fideo ar y wefan, rydym wedi datblygu 10 o glipiau fideo newydd 
gyda sesiynau tiwtorial ar sut i gyflwyno gweithgaredd/ymarfer cynhesu penodol. Mae’r rhain wedi cael
eu hanelu ar gyfer ymarferwyr i wylio a pharatoi cyn cyflawni gweithgareddau penodol gyda’r dysgwyr. 

Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai clipiau fideo newydd ar gyfer datblygu sgiliau Bit Bocsio sydd yn
cynnwys Ed Holden. Mae rhain yn darparu cymorth ychwanegol ar gyfer y gân ‘Yn gefn i mi’ sydd eisoes
ar wefan CânSing. 

Mae’r sesiynau tiwtorial fideo ar gael i’w gweld hefyd ar ein Sianel You Tube, www.youtube.com/
defnyddwyr/cansingcymru. 

Am fwy o wybodaeth am yr adnoddau, e-bostiwch suzanne.barnes@castcymru.org.uk.

d

Ffôn: 01654 761568
www.castcymru.org.uk
www.cansing.org.uk

Defnydd o’r wefan:
Ymweliadau cyfartalog dros y mis i wefan CânSing.


