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Hawlfraint

Gall athrawon atgynhyrchu’r deunyddiau canlynol heb dorri hawlfraint, cyn belled y gwneir 
copïau ar gyfer defnydd yn eu hysgolion eu hunain. Rhaid cael caniatâd Techniquest cyn 
atgynhyrchu’r deunyddiau hyn at unrhyw bwrpas arall. 

Crynodeb o’r Sioe
Ymunwch â Delyth wrth iddi dreulio diwrnod ei phen-
blwydd mewn ffair. Mae’r reid car sglefrio wedi torri ac 
mae’n rhaid i Delyth ddatrys cyfres o sialensiau i’w 
gael i weithio eto. Helpwch Delyth i ddatrys sialensiau 
sy’n gysylltiedig â’r synhwyrau a’r corff dynol, wrth iddi 
geisio canfod ym mha ffordd mae’r plant yn debyg ac 
yn wahanol iddi hi. 

Mae’r sioe theatr wyddoniaeth hon yn archwilio’r corff 
dynol drwy adrodd stori ac yn datblygu sgiliau 
cyfathrebu a datrys problemau’r disgyblion. Mae’r 
disgyblion yn cymryd rhan mewn ystod o 
arddangosiadau rhyngweithiol a hyd yn oed yn cael 
cyfle i gymryd rhan ar lwyfan mewn gweithgareddau 
sy’n archwilio prif nodweddion allanol y corff dynol, y 
synhwyrau a’r tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng 
pobl ac anifeiliaid.

Cydnabyddiaethau  

Diolch yn arbennig i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Gynradd Rhydypennau, Ysgol Gynradd 
St Albans, Ysgol Gynradd St Cuthbert ac Ysgol Gynradd Greenway am eu cefnogaeth a’u 
syniadau.
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Gan weithio mewn grwpiau, gofynnwch i’ch 
disgyblion ddewis un ffotograff o’r rhai a 
dynnwyd ohonynt yn ystod eu hymweliad. 
Dylai’r disgyblion gyflwyno’r llun o’u dewis i’r 
dosbarth a disgrifio’r hyn sy’n digwydd yn y 
ffotograff. Defnyddiwch y cwestiynau hyn i gael 
mwy o wybodaeth gan y disgyblion: 
•	 Pwy sydd yn y ffotograff hwn? 
•	 Ffotograff o beth yw hwn? 
•	 Pam ydych wedi dewis y ffotograff hwn? 
•	 O oes rhywun wedi canfod rhywbeth tebyg 

mewn ffotograff arall?  
•	 Beth wnaethoch ei fwynhau am yr 

arddangosyn hwn?
•	 A oes cysylltiad rhwng yr arddangosyn hwn 

a’r sioe a welsoch? Beth?
•	 Beth arall a welsoch yn  Techniquest?
•	 Beth a ddysgoch ar eich ymweliad?
•	 Pa ran o’r ymweliad oedd orau gennych 

chi? Pam?

Defnyddio’ch Ffotograffau
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Llwybr Arddangos
Ym mhob un o’r ffotograffau canlynol, 
mae Delyth yn gofyn cwestiwn sy’n 
gysylltiedig â’r sioe neu’r arddangosyn. 
•	 Rhowch sialens i’r disgyblion ateb y 

cwestiynau. 
•	 Gofynnwch i’r disgyblion a wnaethant 

ddefnyddio’r arddangosyn yn y 
ffotograff yn ystod eu hymweliad. Beth 
wnaethant ddarganfod amdano?

•	 Pa arddangosiadau eraill wnaethant 
ganfod oedd yn gysylltiedig â’r sioe? 
Beth wnaethant ddarganfod wrth 
archwilio’r rhain?  

•	 Gall y disgyblion wneud llun o’u hoff 
arddangosyn. Gallant ychwanegu 
swigod meddwl, fel y rhai yn y 
ffotograff o Delyth, i egluro pam eu 
bod yn ei hoffi.

Gall disgyblion e-bostio eu 
sylwadau a’u lluniau o’u hamser yn 
Techniquest i: 

DelythDragon@techniquest.org

Bydd Delyth yn dewis ei hoff 
e-bostion a ffotograffau a bydd 
y rhain yn cael eu harddangos 
yn Techniquest. Cofiwch chwilio 
amdanynt y tro nesaf y byddwch 
yn ymweld.



Pa rannau o fy nghorff 
y gallwch eu gweld? 

Pam na allwch weld rhan isaf 
fy nghorff?
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Ai llaw chwith neu dde 
yw hon? 

Sawl bys a bawd sydd 
yna?  
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Allwch chi deimlo’ch
corn gwddf yn symud pan 

ydych yn siarad? 
Allwch chi greu synau’r 

llafariaid?
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Gêm Cydbwyso

Beth sydd ei angen 
arnoch: 
•	 Stopwats
•	 Cylchoedd
•	 Bagiau ffa
•	 Marcwyr Plastig

Beth i’w wneud:
•	 Gosodwch y cylchoedd, mewn rhes 

o dri (fel yn y llun), a marciwr 5 metr 
o’r cylch cyntaf. Hwn fydd eich man 
taflu. Rhowch farciwr arall 10 metr 
oddi wrth y cylch. Hwn fydd eich man 
cychwyn.  

•	 Rhannwch y dosbarth yn ddau dîm.
•	 Fesul un, mae’n rhaid i’r disgyblion 

redeg o’r man cychwyn at y marciwr 
cyntaf a chydbwyso ar un goes am 
ddeg eiliad.  

•	 Ar ôl deg eiliad dylent newid coesau 
a chydbwyso ar y goes arall. Wrth 
wneud hyn mae angen iddynt daflu 
bag ffa i mewn i un o’r cylchoedd.

•	 Mae’r cylch cyntaf yn werth un pwynt, 
ar ail yn werth dau bwynt a’r trydydd 
yn werth tri phwynt. 

•	 Wedi iddynt daflu’r bag ffa dylent 
ddychwelyd at y grŵp a gall y person 
nesaf roi cynnig arni.

•	 Y tîm buddugol yw’r un sy’n sgorio’r 
nifer mwyaf o bwyntiau wedi i bob 
aelod o’r timau gael tro. 

Gofynnwch i’r disgyblion:
•	 Ar ba goes yr oedd hi hawsaf 

cydbwyso arni?  
•	 I ba gylch oedd hi hawsaf taflu bag ffa 

iddo?  
•	 A yw disgyblion talach neu fyrrach yn 

well yn y gêm hon?  
•	 Sut allwch chi wella’ch sgôr yn y gêm? 
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Gwnewch Lun Ohonof

Meddyliwch am: 
•	 Beth sydd ei angen arnoch?
•	 Sawl darn o bapur fydd ei angen 

arnoch?
•	 Sut ydych am eu gludo at ei 

gilydd?
•	 Sut y dylech orwedd ar y papur?
•	 O gwmpas sawl bys y gallwch 

lunio?
•	 Pwy fydd yn mynd gyntaf?
•	 Sut ydych am addurno’ch llun?
•	 Allwch chi gymharu uchder eich 

llun chi gyda’ch ffrind?

Mae Delyth a’i dau ffrind eisiau llunio 
o gwmpas eu hunain.  

•	 Mae ffrindiau Delyth eisiau llunio 
o’i chwmpas hi. Sut allant wneud 
hyn?

•	 Mae Delyth eisiau i’r ddau wneud 
llun. Sawl llun fydd ganddynt i 
gyd?

•	 Pam fod cydweithio yn bwysig?
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Pa Mor Dal Ydym 
Ni?

Beth sydd ei angen 
arnoch:
•	 Ffon neu dâp mesur
•	 Papur graff
•	 Pensil

Beth i’w wneud:
•	 Gan ddefnyddio’r offer mesur, dylai’r 

disgyblion weithio mewn parau i fesur 
taldra ei gilydd.

•	 Dylai disgyblion gofnodi eu taldra i’r 
10cm agosaf.

Heriwch y disgyblion i gyfrifo sawl un sy’n 
perthyn i’r grwpiau canlynol:   
  70cm i 80cm
  80cm i 90cm
  90cm i 100cm
  100cm i 110cm
•	 Dylai’r disgyblion lunio siart bar i 

ddangos faint o bobl sydd ym mhob 
grŵp.  

Gofynnwch i’r disgyblion:

•	 Pwy yw’r person talaf yn y dosbarth? 
•	 Pwy yw’r byrraf? 
•	 Pryd y ganwyd y ddau berson yma? A oes cysylltiad rhwng eu taldra a’u 

hoedran?
•	 Beth allwn ei wneud i sicrhau ein bod yn tyfu’n fawr a chryf? 
•	 Gofynnwch i’r disgyblion ail-fesur eu taldra dri mis yn ddiweddarach. A oes 

gwahaniaeth yn y mesuriadau?
•	 Pwy yw’r person talaf yn y dosbarth nawr? 
•	 Pwy sydd wedi tyfu fwyaf? Pwy sydd wedi tyfu leiaf? 
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Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Sioe theatr wyddoniaeth Popeth 
Amdanaf I

Llwybr arddangos yn Techniquest

Bocsys Teimlo - gweithgaredd llawr yn 
Techniquest

Erwin y claf bychan - gweithgaredd 
llawr yn Techniquest

Trawst cydbwyso - gweithgaredd llawr 
yn Techniquest

Gêm cydbwyso - gweithgaredd ôl-sioe

Lluniwch fi - gweithgaredd ôl-sioe

Pa mor dal ydym ni? - gweithgaredd ôl-
sioe
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