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Crynodeb o’r Sioe

Camwch i mewn i blanetariwm Techniquest i 
helpu’n draig gyfeillgar, Delyth, i archwilio dydd a 
nos, golau, cysgodion ac adlewyrchiad. Ymunwch 
â ni wrth i Delyth helpu ei ffrind Hywel y draenog 
goncro ei ofn o olau. 
 
Mae’r sioe cromen sêr hon yn archwilio golau a 
chysgodion drwy adrodd stori ym mhlanetariwm 
symudol Techniquest ac yn cyflwyno disgyblion 
i’r sêr yn awyr y nos. Mae’r sioe yn adeiladu ar 
sgiliau a gwybodaeth y disgyblion i archwilio 
golau a thywyllwch. 

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’r Rayne Foundation am eu cefnogaeth. Diolch i ddisgyblion ac athrawon Ysgol 
Gynradd Kitchener, Ysgol Gynradd Radnor ac Ysgol Gynradd Lansdowne am eu cefnogaeth a’u 
syniadau.
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Hwyl gyda Lluniau

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.

Ym mhob un o’r ffotograffau canlynol, 
mae Delyth yn gofyn cwestiwn sy’n 
gysylltiedig â’r gweithdy. 
• Rhowch sialens i’r disgyblion ateb y 

cwestiynau. 
• Gofynnwch i’r disgyblion a ydynt yn 

cofio’r gwrthrych a sut y’i defnyddiwyd 
yn y gweithdy. Beth maent yn ei gofio 
amdano?

• Beth wnaethant ddarganfod yn y 
gweithdy?  

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



Pwy yw hwn 
gyda fi? Beth 
oedd yn codi 

ofn arno? 
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Sawl un ohonof
i allwch chi weld?  
Sawl drych sydd 

yna?  
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Beth yw pwrpas y 
siacedi hyn?
Sut maent yn 

gweithio?
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Beth yw hwn?
Pa ffynonellau 

eraill o olau ydych 
chi’n gwybod 
amdanynt?
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Beth sydd ei angen arnoch:
• Paent gwyn
• Paent coch
• Paent melyn
• Paent glas
• Brwshys
• Paletau cymysgu
• Papur

Beth i’w wneud:
• All y disgyblion greu enfys? Heriwch 

hwy i gymysgu’r paent gyda’i gilydd i 
greu gwahanol liwiau’r enfys.

• Gofynnwch i’r disgyblion enwi lliwiau’r 
enfys. 

• Pa liwiau paent sydd ganddynt yn 
barod?

• Pa liwiau sydd ar goll ar gyfer eu 
henfys?  

• Sut allan nhw greu’r lliwiau hyn? Pa 
liwiau fydd angen iddynt eu cymysgu? 

• Pan fo’r disgyblion wedi cymysgu’r 
holl liwiau sydd eu hangen arnynt, 
gallant baentio enfys. 

• Ym mha drefn ddylent baentio’r 
lliwiau? Pa liw sydd ar y tu allan i’r 
enfys? Pa liw sydd ar y tu mewn? 

• Beth am roi cynnig ar arbrofi gyda 
chollage? Heriwch y disgyblion i greu 
eu henfysau gan ddefnyddio darnau 
bychain o bapur o liwiau gwahanol. 
Gallent ddefnyddio cylchgronau neu 
luniau i gael gwahanol liwiau. 

Creu Enfysau
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Gemau Cysgodion
Mae Delyth wrth ei bodd yn chwarae 
gemau cysgodion gyda Hywel 
gan nad yw bellach yn ofni golau. 
Rhowch gynnig ar y gêm hon gyda’r 
dosbarth. 

Beth sydd ei angen arnoch:
• Sialc
• Gofod mawr yn yr awyr agored

Beth i’w wneud: 
• Dewiswch ddiwrnod pan mae’r 

haul yn tywynnu. 
• Anogwch y disgyblion i symud o 

gwmpas y buarth. Pa gysgodion 
allan nhw eu gweld? 

• Allan nhw wneud eu cysgodion 
yn fwy? Neu’n llai? 

• Ewch â’r dosbarth allan ar y 
buarth yn gynnar yn y bore. 
Mewn parau, anogwch hwy i 
lunio o gwmpas cysgodion ei 
gilydd gyda sialc. Dylent labelu’r 
cysgodion gyda’u henwau a 
nodi’r fan lle’r oeddent yn sefyll. 

• Dychwelwch ar y buarth ar 
adegau gwahanol yn ystod y 
dydd. Gofynnwch i’r disgyblion 
sefyll yn yr un fan ac ail lunio 
cysgodion ei gilydd. 

• Beth maent yn sylwi ynglŷn â’u 
cysgodion drwy gydol y dydd?

Ceisiwch greu cloc haul dynol. 
Lluniwch gylch mawr ar ganol 
y buarth gan ddefnyddio sialc. 
Sicrhewch nad oes unrhyw 
gysgodion ar eich cylch gan goed 
neu adeiladau cyfagos. Marciwch 
ganol y cylch. Sefwch yng nghanol y 
cylch ar bob awr o’r dydd. Lluniwch 
farc ar y cylch i ddangos ble mae 
eich cysgod. Marciwch hwn gydag 
awr y dydd. Nawr mae gennych 
eich cloc haul dynol. Gallwch ei 
ddefnyddio i ddweud faint o’r gloch 
yw hi, drwy sefyll ar y man canol a 
gweld ble mae eich cysgod. 
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Trafferth Amser Gwely

Beth sydd ei angen arnoch:
• Papur 
• Pensil

Beth i’w wneud:
• Holwch eich gilydd i ganfod beth 

yw amseroedd mynd i’r gwely yn y 
dosbarth. 

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

• Wedi i bawb gael ei holi, 
gwnewch lun i ddangos y 
canlyniadau. Gallech lunio 
cylch mawr fel cloc. Gallech 
ychwanegu lluniau neu ffotograffau 
o’r dosbarth i ddangos eu 
hamseroedd mynd i’r gwely drwy 
osod eu hwynebau wrth yr amser 
yr ânt i’w gwelyau. I’r rhai hynny 
sy’n mynd i’w gwelyau am hanner 
awr wedi’r awr, gallech binio’u 
hwynebau rhwng y ddau rif (e.e. 
ar gyfer hanner awr wedi 7, pinio’r 
wyneb rhwng 7 ac 8 ar y cloc).

• Heriwch y disgyblion i wneud cloc 

arall i ddangos faint o’r gloch 
maent yn codi yn y bore. Beth 
ydych yn ei sylwi am y ddau 
gloc? A oes yna debygrwydd neu 
wahaniaethau rhyngddynt? Pwy 
sy’n deffro gynharaf? Pwy sy’n 
mynd i’w wely hwyraf? Pwy sy’n 
effro am yr amser hiraf? 

Trafferth amser 
gwely

Nifer y
disgyblion
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Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Gweithdy Goleuadau y Nos

Creu enfysau - gweithgaredd ôl-
weithdy

Gemau cysgodion - gweithgaredd 
ôl-weithdy

Trafferth amser gwely - gweithgaredd 
ôl-weithdy
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Lluniau Delyth o’r gweithdy


