
Cyngor Wrth Recordio.

Offer Recordio: Gallwch ddechrau recordio gyda'ch iPhone/Android/iPad/gliniadur a set
meicroffon a chlustffon gan ddefnyddio meicroffon y ddyfais. Cofiwch, eich cynnwys chi yw'r
rhan bwysicaf.

Dewiswch le i recordio: Er eich bod chi efallai yn mwynhau'r adlais a gewch o ganu yn y gawod,
bydd recordio mewn mannau bach gydag arwynebau caled, gwastad bron bob amser yn golygu
y bydd y recordiad yn swnio'n fwy atseiniol, ac nid dyna ydych chi ei eisiau yn eich recordiad. Os
yn bosibl, recordiwch mewn ystafell dawel, un heb lawer o arwynebau adlewyrchol, neu lawer o
ddeunydd sy'n gallu amsugno'r sain: gall dodrefn, carpedi, neu hyd yn oed cwpwrdd yn llawn
dillad helpu.

Cynhesu: Anadlu - rhowch eich dwylo ar eich stumog ac anadlwch i mewn, gan ei wthio i mewn
i'ch dwylo, fel balŵn yn llenwi ag aer. Nawr gwthiwch yr aer allan o'ch stumog yr holl ffordd
drwy flaen eich ceg. Nesaf, beth am esgus eich bod yn llyfrgellydd yn tawelu myfyrwyr
annymunol. Gwnewch "Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” fawr. Cofiwch gadw eich
ysgwyddau i lawr. Gwnewch yr "Shhhhhhhh!" hyn ychydig o weithiau.
Ailadroddwch y ddau ymarfer ychydig o weithiau.
Gwnewch un "hmmmmmmmmm” hir. Daliwch ef am gymaint o amser ag y gallwch. Yna llaciwch
eich gwefusau a'ch ceg wrth i chi hymio fel nad ydych yn pwyso eich gwefusau gyda'i gilydd.
Cadwch eich gên a’ch boch yn rhydd hefyd. Nawr ewch i fyny ac i lawr gyda'ch hymio.
Gwnewch hyn yn ddisgynnol ac esgynnol bob yn ail.
Yn olaf, dywedwch ymadroddion ailadroddus a chlymau tafod:
1. Meem, Mime,  Mohm,  Moom
2. Ma, Pa, Ta, Ma, Pa, Ta
3. Llawr ar lawr y cawr enfawr mae llawer o lewod lliwiog yn llyfu llaw Gwawr nawr.
4. Oer yw’r eira ar Eryri
5. Rowliodd lori Lowri lawr y lôn
6. Wel wedodd Wil wrth y wal ond na wedodd y wal wel i wil
7. Ydy dy dei du di yn dy dŷ du di neu ydy dy dad di yn dy dŷ du di?
8. Magwyd Magi Madog mewn ffedog ond methwyd magu mab Magi Madog yn yr un ffedog ag y
magwyd Magi Madog.
9. Chwaraeasoch chwe chi chwaraegar chwe chwiban chwedlonol i chdi.
10. Barf gafr, barf gafr, barf gafr, ...
Nawr dylyfwch gên i ymlacio'r gên a'r gwddf.

Gosod i fyny: Yn gyntaf gwiriwch lefelau eich recordiad. Dim byd technegol yma, recordiwch
ychydig o eiriau yna chwaraewch nhw'n ôl - os yw'r lefelau'n edrych neu'n swnio'n rhy isel,
cynyddwch lefel y sŵn ar osodiadau mewnbwn eich meic, os ydynt yn ystumio, yna gostyngwch
lefelau’r mewnbwn. Mae rhywle yn y canol yn iawn.

Techneg meicroffon: Rydym i gyd wedi clywed ffrwydradau neu "P-Pops" sy’n tynnu sylw o'r blaen
ac wedi gwingo ar synau "S" sisiol. Pyliau gormodol o aer sy'n taro capsiwl y meicroffon sy’n
achosi'r ddwy broblem hyn, ac yn y ddau achos, mae'n symptom o dechneg meic gwael.
Er mwyn osgoi hyn, yr ateb symlaf yw symud o ganol y meicroffon. Bydd gosod eich meic i fyny
i'r ochr, ar ychydig o ongl tuag at eich ceg, yn atal pyliau o aer rhag taro'r meic yn uniongyrchol a
gall arwain at recordiad mwy esmwyth a mwy naturiol. Os ydych chi'n defnyddio clustffonau,
yna gosodwch y meic ar hyd llinell eich gên.

Dechrau Recordio: Bydd cael gwydraid o ddŵr neu goffi gerllaw yn gwneud rhyfeddodau i'ch llais
(a'ch gwestai) os yw'n dechrau mynd yn sych, ond ceisiwch osgoi diodydd carbonedig gan y
bydd hynny'n cynyddu'r siawns y byddwch yn torri gwynt neu’n igian yn ystod eich recordiad.



Peidiwch â phoeni am gamgymeriadau, atal, neu ychydig o dawelwch, cymerwch eich amser a
bydd popeth yn iawn. Cofiwch, pan fyddwch wedi taro'r botwm recordio i gyfrif i dri cyn siarad,
ac eto cyn i chi daro'r botwm stopio cyfrwch i dri, pan fyddwch wedi gorffen siarad.


