
 

 

Prosiect cerdd i ysgolion Cri’r Gylfinir – briff    18 Tachwedd 2021 

 

 

Y prosiect cerdd 

Prosiect ar y cyd rhwng RSPBCymru a Menter Iaith Conwy yw hwn. Rydym yn chwilio am gerddor/ion i weithio gyda 

disgyblion 4 ysgol cynradd ym mro Ysbyty Ifan a Hiraethog, y tu allan i oriau ysgol, ar y cyfan. Y bwriad yw gweithio 

gyda disgyblion yr ysgolion i gyfansoddi a pherfformio darn/au o gerddoriaeth gyda geiriau sy’n dathlu’r gylfinirod 

sy’n nythu yn y fro. Rydym yn rhagweld fel rhan o’r prosiect y bydd criwiau o ddisgyblion yn ymweld â’r tiriogaethau 

nythu yn ystod Gwanwyn (Mawrth/Ebrill) 2022 er mwyn recordio’r gylfinirod yn galw. Y gobaith yw y bydd y 

recordiadau hyn yn cael eu samplo neu eu defnyddio fel sail ac ysbrydoliaeth i’r darnau o sain-cerdd gyda geiriau, oll 

wedi’u cyfansoddi a’u perfformio gan ddisgyblion. Byddem yn cyflogi arbenigwr recordio sain bywyd gwyllt yn yr 

awyr agored arwahan. Dymunem i’r prosiect gael sylw ar ddiwrnod rhyngwladol y Gylfinir 21 Ebrill 2022 ac y bydd  

cynnyrch/ffrwyth y prosiect ar gael ar y diwrnod hwnnw. 

 

Manylion 

Bydd gan y cerddor/ion ryddid i ddehongli’r briff o rhan yr opswiwn o greu un darn cyfansawdd gyda disgyblion yr 

holl ysgolion yn cyfrannu ato yntau cyfansoddi darnau gwahanol ym mhob ysgol. Bydd disgwyl i’r cerddor/ion drefnu 

gyda phob ysgol y ffordd orau i wireddu’r prosiect ac amserlen addas. Gall y cerddor hefyd ddewis pa ystod oed 

byddai well ganddynt weithio efo a maint y grŵp. Oherwydd amodau cymorthdal un o’r ariannwyr, sef y Cyngor 

Celfyddydau disgwylir i dipyn o’r gweithgarwch ddigwydd y tu allan i oriau ysgol ond rhagwelir y bydd cyflwyniad i’r  

prosiect cerdd a phrosiect Cri’r Gylfinir yn digwydd yn ystod oriau ysgol er mwyn recriwtio disgyblion. Mae 

hyblygrwydd i gynnal sesiynau oddi fewn oriau ysgol ond oddi ar dir yr ysgol hefyd. 

 

Anghenion 

Rydym yn chwilio am gerddor/ion gyda: 

● phrofiad o weithio gyda chriwiau o ddisgyblion ysgol i greu, cyfansoddi, perfformio a recordio darnau o gerdd, 

● thystysgrif DBS, 

● diddordeb mewn byd natur, y cefn gwlad a’r fro dan sylw, 

● yr offer neu fynediad at yr offer angenreidiol, 

● brwdfrydedd, 

● gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg, 

● amser digonol i ymroi i’r prosiect yn ystod tymor y Gwanwyn 2022 hyd at ei benllanw, 

● pharodrwydd i gyfathrebu’n rheolaidd gydag ysgolion, disgyblion a rheolwyr y prosiect, 

● hyblygrwydd. 

 

Ardal: Ysbyty Ifan a Hiraethog 

 

Pedair ysgol cynradd: Ysbyty Ifan, Pentrefoelas, Bro Aled a Cherrigydrudion 



 

 

Anghenion tendro 

Darparwch ddogfen dim hwy na 4 ochr o A4 yn amlinellu: 

1. Eich profiad 

2. 2 geirda 

3. Eich dull o wireddu’r brîff 

4. Pam rydych chi’n addas i wireddu’r comisiwn o ystyried yr anghenion 

5. Y gost wedi’i heitemeiddio ar dudalen ychwanegol – isod mae amlinelliad o broses posibl i’w haddasu a’i 

ddatblygu gennych. 

 

Eitem Person Amser a chost 

Sesiwn cyflwyno’r prosiect  
 

  

Sesiwn/au blasu 
 

  

Derbyn y recordiadau o gylfinirod yn galw gan yr 
arbenigwr recordio sain bywyd gwyllt a’u paratoi. 
 

  

Sesiynau samplo a chyfansoddi cerddoriaeth a 
geiriau gyda disgyblion 
 

  

Ymarfer a recordio perfformiadau 
 

  

Golygu’r darn/au a’u tynnu at ei gilydd i’w 
rhyddhau 
 

  

Offer a manion 
 

  

Cyfathrebu a hybu   

Cyfanswm y gost   

 

a’i hanfon at: post@miconwy.cymru erbyn 15 Rhagfyr 2021 

Croeso i chi anfon cwestiynau ynglŷn â’r briff at crigylfinir@RSPB.org.uk 

 

Cefndir prosiect Cri’r Gylfinir 

Y gylfinir 

 

https://www.facebook.com/RSPBEngland/videos/curlew-calling/691768038426920/ 

mailto:post@miconwy.cymru
https://www.facebook.com/RSPBEngland/videos/curlew-calling/691768038426920/


 

 

Mae gan y gylfinir alwad arbennig o gofiadwy a theimladwy sy’n rhan anatod o ddiwylliant y broydd lle mae’n nythu. 

Byddai colled mawr ar ei ôl pe bae’n diflannu o gefn gwlad Cymru. Mae’r clip uchod yn cyfleu ychydig o naws 

arbennig galwad neu cri’r gylfinir! 

 

Y prosiect  

Mae ardal prosiect Cri’r Gylfinir/CurlewLIFE yn ymestyn dros ran uchaf Dyffryn Conwy o gwmpas Ysbyty Ifan a 

gweundir anghysbell Hiraethog i’r dwyrain o’r A5. Mae’r ardal yn cynnal y boblogaeth magu fwyaf o ylfinirod yng 

Nghymru – 38-47 o barau magu, sef rhyw 10% o boblogaeth magu’r wlad. Os nad ydym yn atal y dirywiad yn y nifer o 

barau gylfinir sy’n llwyddo magu cywion bydd y boblogaeth o ylfinirod magu wedi diflannu o gefn gwlad Cymru 

ymhen deuddeg mlynedd. Mae’r prosiect yn gweithio gyda’r gymuned ffermio leol i gwblhau amrywiaeth o 

weithredoedd gan gynnwys monitro poblogaeth bresennol y gylfinir a gwella’i gynefin drwy greu llecynnau gwlyb, 

torri brwyn a phori dan reolaeth. Mae’r prosiect hefyd yn ymgysylltu â’r cymunedau i ledaenu brwdfrydedd ac 

angerdd dros warchod y gylfinir yn yr ardal a sicrhau dyfodol y Gylfinir yn y tymor hir.   

 

Y cydestun rhyngwladol 

Mae niferoedd y gylfinir yn crebachu’n gyflym ledled Ewrop a gwledydd Prydain. Gyda chefnogaeth rhaglen LIFE y 

Comisiwn Ewropeaidd a phartneriaid eraill, nod prosiect Cri’r Gylfinir/CurlewLIFE yw gwrthdroi’r dirywiad hwn mewn 

pum ardal sy’n cael blaenoriaeth dros wledydd Prydain gan gynnwys Ysbyty Ifan a Hiraethog. 

 

Cynllun Bocsŵn  

Cynllun i annog pobl ifanc ac ennyn diddordeb mewn cyfansoddi cerddoriaeth Cymraeg, cyfleoedd i ddysgu chwarae 

offerynnau band, recordio a chael hwyl! Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan y Cyngor Celfyddydau. 

 

Ariannwyr 

Ariennir prosiect Cri’r Gylfinir gan Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd (LIFE19 NAT/UK/000844), y RSPB a Chyfoeth 
Naturiol Cymru. Ariennir prosiect Bocswn Menter Iaith Conwy gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

                   

 

 

 

 

Siân Shakespear  

Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned, Cri’r Gylfinir/Curlew LIFE Community Engagement Officer 

 


