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Tylwyth Teg
Crynodeb o’r Sioe
Mae’r dewin wedi colli ei hudlath ac mae’r castell 
mewn anrhefn. Ymunwch â Delyth y ddraig wrth iddi 
geisio helpu pawb yn y castell gan ddefnyddio 
gwyddoniaeth. Helpwch Delyth i ddatrys heriau yn 
ymwneud â golau, lliw a chysgodion a chyfarfod â llu 
o gymeriadau tylwyth teg ar hyd y ffordd. 

Mae’r sioe theatr wyddoniaeth hon yn  archwilio golau, 
lliw a chysgodion trwy adrodd stori ac mae’n 
defnyddio sgiliau a gwybodaeth y disgyblion i ddatrys 
problemau. Mae disgyblion yn cymryd rhan mewn 
ystod o arddangosiadau rhyngweithiol ac maent hyd yn 
oed yn cael cyfle i gymryd rhan ar y llwyfan mewn 
gweithgareddau sy’n ymchwilio i olau, cysgodion, 
enfysau, UV a thân!

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. 

Cydnabyddiaethau  

Diolch yn arbennig i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Gynradd Moorland, Ysgol Gynradd St 
Albans ac Ysgol Gynradd St Cuthbert am eu cefnogaeth a’u syniadau.

1



www.techniquest.org

Chwedlau
Tylwyth Teg
Chwedlau

Tylwyth Teg

2

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.
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Sut allaf greu 
cysgod?  
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Ble mae fy 
adlewyrchiad? 
Sut mae hyn yn 

edrych?
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Sut mae’r golau 
hwn yn edrych?
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Allweddi’r Castell
Beth sydd ei angen 
arnoch: 

•	 Clwstwr mawr o allweddi

Beth i’w wneud:
•	 Dylai pawb yn y dosbarth eistedd 

wrth eu desgiau neu mewn cylch 
mawr ar y llawr. 

•	 Mae’r athro yn penodi un disgybl 
i ddal allweddi’r castell. Y disgybl 
hwn yw’r “ceidwad”. Mae’n rhaid 
i’r disgybl yma sefyll yng nghornel 
y dosbarth, gyda’i gefn at weddill y 
dosbarth. Mae’n rhoi ei ddwylo y tu 
ôl i’w gefn ac yn gafael yn llac yn y 
clwstwr o allweddi. Nid ydyw i droi 
rownd nes bod yr athro’n dweud 
wrtho. 

•	 Yna mae’r athro yn dewis un disgybl 
arall i fynd â’r allweddi i’r castell. 
Mae’n rhaid i’r disgybl yma godi o’i 
gadair yn dawel iawn a cherdded 
at geidwad yr allweddi. Mae’n 
rhaid iddo godi’r allweddi o’i 
ddwylo a cherdded yn ôl i’w gadair. 
Mae’n rhaid i’r disgybl sydd wedi 
cymryd yr allweddi eu cuddio o’r 
golwg. 

•	 Yna mae’r athro yn gofyn i’r 
ceidwad droi rownd. Mae ganddo 
dri chyfle i ganfod pwy gymerodd yr 

allweddi. 
•	 Mae’n rhaid i weddill y dosbarth 

eistedd yn dawel iawn a pheidio â 
rhoi unrhyw gliwiau. 

•	 Er mwyn helpu, gall yr athro 
ddefnyddio “poeth” neu “oer” 
i ddangos pa mor agos oedd 
dyfaliad y ceidwad i ble mae’r 
disgybl cywir yn eistedd. 

•	 Os bydd y ceidwad yn dyfalu’n 
gywir, bydd yn parhau fel ceidwad 
am dro arall. 

•	 Os na fydd y ceidwad yn dyfalu’n 
gywir ar ôl tri chynnig, bydd y 
disgybl a gymerodd yr allweddi’n 
dod yn geidwad. 

Gofynnwch i’r disgyblion:
•	 Pa mor hawdd yw canfod pwy 

gymerodd yr allweddi? 
•	 A yw’n haws bod yn geidwad 

neu’n ddisgybl sy’n cymryd yr 
allweddi? 

•	 Pa mor anodd yw hi i weddill 
y dosbarth eistedd yn dawel a 
pheidio datguddio pwy gymerodd 
yr allweddi? 
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Creu Tylwyth Teg
Beth sydd ei angen arnoch:
•	 Creonau, pennau ffelt neu bensiliau
•	 Rôl papur tŷ bach
•	 Papur
•	 Siswrn
•	 Glud
•	 Gliter
•	 Sticeri

Beth i’w wneud:
•	 Defnyddiwch y rôl papur tŷ bach
•	 i wneud corff eich tylwythen deg neu 

bicsi.
•	 Lluniwch a lliwiwch ei gwisg neu 

ddillad ar ddarn o bapur. Gludwch 
hwn o gwmpas y tiwb. 

•	 Torrwch adenydd o bapur sidan neu 
asetad lliw. Os nad oes gennych y 
rhain, lluniwch yr adenydd ar bapur 
a’u lliwio. Torrwch o’u cwmpas a’u 
gludo ar gefn y dylwythen deg neu 
bicsi. Sicrhewch y gallwch weld 
yr adenydd o’r tu blaen. Efallai y 
byddwch eisiau gofyn i oedolyn i’ch 
helpu gyda’r torri. Efallai y byddwch 
eisiau ychwanegu sticeri neu gliter fel 
addurn.

•	 Lluniwch wyneb ar gylch o bapur. 
Gludwch hwn i ben blaen eich 
tylwythen deg neu bicsi. 

•	 Adeiladwch gefnlen o goetir 
mewn cornel yn eich dosbarth. 
Defnyddiwch frigau a dail  a 
gasglwyd o’r buarth neu’r ardal leol. 
Gosodwch eich picsis a’ch tylwyth 
teg yn y coetir. 
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Hoff Straeon 
Tylwyth Teg

Beth sydd ei angen 
arnoch:
•	 Papur 
•	 Papur graff
•	 Pensil

Beth i’w wneud:

•	 Holwch eich gilydd i ganfod pa un yw 
hoff stori dylwyth teg y dosbarth. 

•	 Defnyddiwch dabl fel yr un isod i gadw 
cofnod o sylwadau’r disgyblion. 

•	 Wedi i bawb gael ei holi, lluniwch graff 
o’r canlyniadau. Gall pob disgybl lunio 
graff neu gellir creu un mawr gan y 
dosbarth cyfan a’i binio i’r wal.

Gofynnwch i’r disgyblion:
•	 Sawl stori dylwyth teg wahanol a enwodd 

y dosbarth? 
•	 Sawl stori dylwyth teg arall all y dosbarth 

eu henwi? 
•	 Pa stori dylwyth teg yw hoff un y 

dosbarth? 
•	 Pam mai hon yw ei hoff un? 
•	 Beth sy’n gwneud stori dylwyth teg dda? 
•	 Pa gymeriadau straeon tylwyth teg mae’r 

disgyblion yn eu hadnabod?
•	 Heriwch y disgyblion i ganfod pa 

gymeriad straeon tylwyth teg yw hoff un y 
dosbarth? 

•	 Allen nhw greu graff o’r canlyniadau yn 
yr un modd ag a wnaethpwyd ar gyfer eu 
hoff stori dylwyth teg? 

Enw’r stori dylwyth 
teg

Nifer y disgyblion
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Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Sioe theatr wyddoniaeth Chwedlau 
Tylwyth Teg

Cell UV - gweithgaredd llawr yn Tech-
niquest

Hidlyddion lliw - gweithgaredd llawr yn 
Techniquest

Hela’r ddraig - gweithgaredd llawr yn 
Techniquest

Allweddi’r castell - gweithgaredd ôl-sioe

Creu tylwyth teg - gweithgaredd ôl-sioe

Hoff straeon tylwyth teg - gweithgaredd 
ôl-sioe
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Llwybr arddangos yn Techniquest


