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Crynodeb o’r Sioe

Mae Delyth y ddraig wedi bod eisiau mynd i’r 
gofod erioed. Ar ei hwythnos o wyliau, helpwch 
hi i benderfynu ble yng nghysawd yr haul y gall hi 
fynd. Yna camwch i blanetariwm Techniquest a’i 
weld yn cael ei drawsnewid i fod yn wennol ofod. 
Taniwch gyda Delyth ar antur sy’n archwilio’r 
Ddaear a’i lleoliad yng nghysawd yr haul, yr haul, 
y lleuad a beth sydd angen i ni ei bacio ar gyfer 
ein gwyliau yn y gofod.   

Mae’r sioe hon yn archwilio’r gofod drwy 
adrodd stori a gweithgareddau rhyngweithiol 
ym mhlanetariwm Techniquest ac yn cyflwyno’r 
disgyblion i’r sêr y gallant eu gweld yn yr awyr yn 
y nos.

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 arbennig i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth. Diolch i ddisgyblion ac athrawon Ysgol 
Gynradd Trowbridge, Ysgol Gynradd Millbank ac Ysgol Gynradd Gladstone 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.



Sut mae hwn yn 
edrych? Beth sy’n 
digwydd pan fo’n 

troelli? 
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Pa batrymau 
mae’r peli yn eu 
creu wrth iddynt 

deithio? I ble 
maent yn mynd?

www.techniquest.org

iTaniwch i’ r Gofod



Pa blaned yw 
hon?

Ble mae Cymru?
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Sut mae tanio’r 
roced?
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Beth sydd ei angen arnoch:
•	 Balŵns o wahanol siapiau a maint
•	 Gwellt yfed
•	 Clai
•	 Tâp masgio
•	 Tâp dwythell
•	 Tâp mesur
•	 Siswrn
•	 Llinyn

Beth i’w wneud:
•	 All y disgyblion greu roced? Pa mor 

bell allant wneud iddi deithio?
•	 Rhowch ddarn o linyn yn sownd o un 

pen i’r dosbarth i’r llall. Clymwch un 
pen o’r llinyn yn dynn. Gadewch y 
pen arall heb ei glymu. 

•	 Rhannwch y disgyblion yn barau. 
•	 I bob pâr rhowch ddetholiad o falŵns, 

clai, gwelltyn a thâp masgio.
•	 Gall y disgyblion ddewis pa falŵn 

bynnag yr hoffent ei defnyddio i greu 
eu roced. Yna dylent lynu’r gwelltyn 
ar ei hyd ar y balŵn gan ddefnyddio’r 
tâp masgio. Gall y disgyblion 
ychwanegu clai ble bynnag y 
dymunent ar y balŵn fel pwysau. 
Efallai na fyddent yn dewis ychwanegu 
dim. 

•	 Yna dylai’r disgyblion brofi eu rocedi. 
Dylid bwydo pen rhydd y llinyn drwy’r 
gwelltyn a chwythu’r balŵn. Dylai’r 
athro ddal pen y balŵn wedi ei gau. 
Yna dylent dynnu’r llinyn yn dynn a 
gollwng y balŵn. 

Rasys Roced

•	 Bydd y balŵn yn teithio ar hyd y 
llinyn. Gall y disgyblion 
ddefnyddio’r tâp mesur i fesur pa 
mor bell mae’r balŵns yn teithio. 

•	 Gellir herio’r disgyblion i brofi 
balŵns o feintiau a siapiau 
gwahanol.

Heriwch y disgyblion i ateb y 
canlynol:
•	 Pa falŵns deithiodd bellaf?
•	 Pam y digwyddodd hynny?
•	 Beth oedd yn gwneud i’r balŵns 

symud?
•	 Sut allech wneud i’ch roced 

deithio’n gyflymach ar hyd y 
llinyn?

•	 Beth ddigwyddodd wedi i chi 
ychwanegu clai at eich balŵn?

•	 Allwch chi rasio dwy roced? Beth 
ydych angen ei wneud i allu 
gwneud hyn? Pa offer sydd ei 
angen arnoch? 



www.techniquest.org

iTaniwch i’ r Gofod

8

 Gêm Panig Planed
Roedd Delyth wrth ei bodd yn mynd 
i’r gofod ac mae ei thaith wedi rhoi 
syniad gwych iddi am gêm.

Beth sydd ei angen arnoch:
•	 Chwaraewr CD
•	 CD o gerddoriaeth
•	 Gofod mawr yn yr awyr agored

Beth i’w wneud: 
•	 Torrwch a pheintiwch gylchoedd 

mawr, un ar gyfer pob planed.
•	 Ychwanegwch sticeri i’r planedau 

yn dangos eu henwau. 
•	 Trefnwch y planedau mewn cylch 

mawr. 
•	 Chwaraewch y gerddoriaeth.
•	 Dylai’r disgyblion ddawnsio o 

gwmpas y planedau mewn cylch 
heb gyffwrdd ynddynt. 

•	 Pan fo’r gerddoriaeth yn stopio, 
dylai disgyblion neidio ar y 
blaned agosaf. 

•	 Dylai athro waeddi enw planed 
ar hap. Dylai unrhyw ddisgyblion 
sydd ar y blaned hon eistedd yn 
ystod y tro nesaf. 

•	 Pan fo’r gerddoriaeth yn dechrau, 
dylai’r disgyblion gamu oddi ar 
eu planedau a dechrau symud o 
gwmpas mewn cylch unwaith eto.

•	 Dylai’r athro waeddi enw planed 
arall pan fo’r gerddoriaeth yn 
stopio. 

•	 Ailadroddwch hyn am tua 
chwarter awr neu nes bod y 
disgyblion yn dechrau blino. 

Fel dewis arall, gosodwch ddalenni 
papur newydd ar y llawr, un darn ar 
gyfer pob disgybl namyn un. Y rhain 
yw’r asteroidau yn y gofod. Mae’r 
disgyblion yn symud o gwmpas, gan 
ddawnsio i’r gerddoriaeth. Pan fo’r 
gerddoriaeth yn stopio, dylai pawb 
ruthro i sefyll ar asteroid papur 
newydd. Dim ond un disgybl all 
sefyll ar un darn o bapur newydd. 
Mae’r disgybl fydd heb asteroid 
papur newydd yn cael ei golli yn 
y gofod ac yn gorfod gadael y 
gêm. Tynnwch un darn o bapur a 
dechrau’r gêm eto. Mae’r gêm yn 
gorffen pan fo dim ond un disgybl 
ar ôl. 
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Dewis Planed

Beth sydd ei angen arnoch:
•	 Delweddau o’r planedau
•	 Platiau papur
•	 Paent
•	 Brwshys paent
•	 Darnau mawr o bapur
•	 Marcwyr

Beth i’w wneud: 
•	 Gofynnwch i’r disgyblion enwi’r 

planedau. Helpwch hwy os na 
allant enwi pob un. Dangoswch 
ddelweddau o bob planed i’r 
disgyblion. 

•	 Holwch eich gilydd i ganfod pa 
blaned yr hoffai pob disgybl 
ymweld â hi fwyaf.

•	 Yna dylai’r disgyblion baentio 
llun o’r blaned o’u dewis ar blât 
papur. 

•	 Crëwch rid ar gyfer siart bar gan 
ddefnyddio’r marcwyr a’r darn 
mawr o bapur. Ysgrifennwch 
rifau i fyny’r echelin y ac enwau’r 
planedau ar hyd yr echelin x. 

•	 Dylai’r disgyblion lynu eu platiau 
ar y siart bar yn y golofn gywir ar 
gyfer eu planed. 

•	 Wedi i bawb lynu eu planedau i’r 
siart bar, gellir ei osod ar y wal. 
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Gofynnwch i’r disgyblion:
•	 Sawl planed wahanol a enwodd 

y dosbarth? 
•	 Pa bethau eraill a ellir eu canfod 

yn y gofod? 
•	 Pa blaned fuasai’r disgyblion yn 

hoffi ymweld â hi fwyaf? 
•	 Pam mai hon yw ei hoff un? 
•	 A oes yna unrhyw blanedau 

na fuasai’r disgyblion yn hoffi 
ymweld â hi? Pam?  

Planed

Mercher Gwener Ddaear Mawrth  Iau   Sadwrn Wranws Neifion
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Taniwch i’r Gofod sioe planetariwm 

Rasys Roced - gweithgaredd ôl-sioe

Gêm Panig Planed - gweithgaredd ôl-
sioe

Dewis Planed - gweithgaredd ôl-sioe
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Llwybr arddangos yn Techniquest


