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Crynodeb o’r Sioe
Ymunwch â Delyth wrth iddi deithio o gwmpas y byd i 
ymuno â rhai o’i pherthnasau. Helpwch Delyth i ddarllen 
y rhagolygon tywydd ac i bacio ar gyfer ei thaith 
arbennig. Yna ymunwch â hi wrth iddi hedfan i Ghana i 
archwilio sut mae pobl yn byw a’r math o ynni maent yn 
ei ddefnyddio yno. Yna mae disgyblion yn ymweld â 
chyfnither Delyth, Erla yng Ngwlad yr Ia ac yn archwilio 
effeithiau’r tywydd ar y gemau y maent yn eu chwarae 
yno. 
Mae’r sioe theatr wyddoniaeth hon yn archwilio mapiau, 
cyfeiriadau a gwledydd eraill ac yn datblygu sgiliau 
cyfathrebu a datrys problemau’r disgyblion. Mae 
disgyblion yn cymryd rhan mewn ystod o arddangosiadau 
rhyngweithiol a hyd yn oed yn cael cyfle i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau ar y llwyfan sy’n cynnwys 
cystadlu yn erbyn eu hathro i adeiladu dyn eira anferth, 
profi ffynnon ynni solar a theithio gan ddefnyddio map 
anferth.

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 Heol Severn, Ysgol Gynradd 
Marlborough ac Ysgol Gynradd Tredegarville 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.



 

www.techniquest.org

O Gwmpas Y Byd

Pam fod un ochr yn olau
ac un ochr yn dywyll?

Ble mae Cymru? 
A yw yn y golau neu yn y 

tywyllwch?
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Beth mae’r orsaf 
hon yn ei ddweud 

wrthym?
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Pa wlad yw hon?
Ble mae Cymru?
Ble ydych chi?
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Sut mae hwn yn 
edrych?

Sut dywydd
yw hi?
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Dawns Genedlaethol

Beth sydd ei angen arnoch: 
•	 Deunyddiau sgrap
•	 Paent
•	 Tâp gludiog
•	 Papur 

Beth i’w wneud:

•	 Ymchwilio i ddawnsfeydd 
cenedlaethol trwy wylio fideos 
ar-lein. Er enghraifft, mae gan 
Youtube ddetholiad eang o 
nifer o wahanol wledydd. 

•	 Dewiswch un o’r dawnsfeydd 
hyn.

•	 Ceisiwch ddysgu ambell i 
symudiad o’r ddawns.

•	 A yw’r dawnswyr yn gwisgo 
gwisg? 

•	 Gan ddefnyddio darnau 
sgrap o ddeunydd, papur a 
phaent, gwnewch wisg syml.

•	 Perfformiwch eich dawns fel 
dosbarth.

•	 Defnyddiwch eich gwisgoedd 
i ffurfio collage ar gyfer y 
wal ac ysgrifennu brawddeg 
neu ddwy am eich gwisg a’r 
ddawns. 
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Gwneud Baner

Beth sydd ei angen 
arnoch: 
•	 Papur
•	 Pensil
•	 Papur sidan
•	 Papur sgleiniog
•	 Creonau
•	 Glud
•	 Pren mesur
•	 Tâp gludiog

Mam Delyth yw’r ddraig ar faner 
Cymru. 

•	 Ymchwiliwch i sut mae baneri 
gwledydd eraill yn edrych. 

•	 Pa liwiau maent yn ei ddefnyddio? 
•	 Crëwch eich baner eich hun gan 

ddefnyddio siapiau syml, yn 
cynnwys petryalau, cylchoedd, 
sgwariau a thrionglau. 

•	 Pa liwiau ydych am eu defnyddio? 
Pam ydych yn defnyddio’r lliwiau 
hyn? 

•	 O beth ydych am wneud eich 
baner? 

•	 Pa mor fawr ydych am ei 
gwneud? 

•	 Cyflwynwch eich baner i weddill 
y dosbarth. Pa mor debyg neu 
wahanol yw eich baner i faneri 
eich ffrindiau? 
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Pacio am wyliau!
•	 Dychmygwch eich bod yn mynd ar 

wyliau am saith diwrnod i rywle 
poeth iawn. 

•	 Defnyddiwch fap neu lôb neu 
wasanaeth tywydd y byd i ganfod 
lle poeth a heulog. 

•	 Pa bethau fyddai angen i chi eu 
pacio ar gyfer eich gwyliau?  

•	 Pa weithgareddau fyddech yn eu 
gwneud ar y gwyliau hwn?  A oes 
angen math gwahanol o ddillad ar 
gyfer y rhain?  

•	 Sawl gwahanol fath o ddillad sydd 
angen i chi fynd gyda chi?  

•	 Beth arall ddylech ei bacio ar 
gyfer tywydd poeth? 

Mae gan Delyth gyfnither yn Alaska 
ac mae hi am ymweld â hi. 

•	 Chwiliwch am Alaska ar y map.
•	 Chwiliwch sut dywydd sydd 

yn Alaska gan ddefnyddio 
gwasanaeth tywydd y byd. 

•	 Beth fydd Delyth angen ei bacio?  
•	 Sut dywydd sy’n Alaska a’i 

gymharu â Chymru?  
•	 Pa fath o weithgareddau allwch 

eu gwneud yn Alaska?  A oes 
angen unrhyw offer arbennig ar 
gyfer y gweithgareddau hyn? 
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Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
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Map o’r byd - gweithgaredd 
llawr yn Techniquest

Glôb anferth - gweithgaredd 
llawr yn Techniquest

O gwmpas y dref - gweith-
garedd llawr yn Techniquest

Dawns Genedlaethol - gweith-
garedd ôl-sioe

Gwneud baner - gweithgaredd 
ôl-sioe

Pacio am wyliau! - gweith-
garedd ôl-sioe

Sioe theatr wyddoniaeth O Gwmpas Y 
Byd

Llwybr arddangos yn Techniquest


