
Nod:
Gallu tynnu llun sy’n 
dweud stori. 

AMCANION:
- Annog disgyblion i dynnu lluniau sy’n dweud storïau
- Deall sut i dynnu llun da
- Asesu eu gwaith eu hunain yn feirniadol

CYFLWYNIAD I’R GWEITHDY  (10 Munud)
Cyflwyno’r sesiwn

METHODOLEG YRE
★ Ymchwilio
★ Awgrymu atebion
★ Adrodd yn ôl
★ Lledaenu’r neges  (i o leaif 3 ffynhonell 

gyfryngol e.e. Twitter, gwefan yr ysgol, 
arddangosfa/gwasanaeth).

GWEITHGAREDD PWYNTIAU DYSGU ALLWEDDOL

DILYNWCH 4 CAM Y BROSES YRE.

Bydd angen i bob disgybl ymwchilio ac astudio pwnc gan 
ddefnyddio methodoleg YRE os ydynt eisiau cymryd rhan 
yn y gystadleuaeth. Ar ôl gwneud yr ymchwil  gall y 
disgyblion ddewis sut maen nhw eisiau codi 
ymwybyddiaeth o’r pwnc trwy dynnu llun, ysgrifennu 
neu drwy gynhyrchu ffilm.

CRONICLO YN ERBYN FFOTOGRAFFIAETH 
YMGYRCHOL
Esboniwch y gwahaniaeth rhwng y ddau ffath o 
ffotograffiaeth.  Yna esboniwch mai prif bwrpas 
ffotograffiaeth a ddefnyddir mewn straeon newyddion 
yw i ddal sylw ac annog y gwylwyr i ddarllen y stori..  
Fel arfer gall luniau sydd ar dudalen flaen y papurau 
ddweud y stori mor dda mae’r  gwylwyr yn teimlo nad 
ydynt wedi gweld llun tebyg iddo o’r blaen. 
Gofynnwch y cwestiwn hwn i chi eich hun - Beth yw’r 
stori y tu ôl i fy llun?

Ffotograffiaeth ADRODDIADOL = ffotograffiaeth 
ddogfennol ac mae’n ffordd o ffotograffiaeth sy’n dal 
eiliad neu ddigwyddiad mewn ffordd naratif, e.e lluniau 
sy’n dweud stori. 

Ffotograffiaeth YMGYRCHOL= yw math o lun sydd 
wedi ei dynnu’n fwriadol er mwyn dweud stori neu 
gyfleu neges arbennig. 

GWEITHGAREDD 1:
DANGOSWCH FIDEO DIWTORIAL YRE  (7 munud)
Gofynnwch i’r disgyblion wrando’n ofalus i’r ffilm a 
gwneud nodiadau ar y camau sydd eu hangen i dynnu 
llun da.  (Gall ddefnyddio’r nodiadau hyn yn y dyfodol i 
atgoffa’r disgyblion o’r camau pwysig. Bydd y 
nodiadau hyn yn cael eu defnyddio mewn 
gweithgaredd arall hefyd.) 
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https://drive.google.com/open?id=18nz3RnstuLyzm_4RvJTl_Fn-wRxcHz6Dy17yczRSLr8
https://www.yre.global/our-methodology
https://drive.google.com/open?id=18nz3RnstuLyzm_4RvJTl_Fn-wRxcHz6Dy17yczRSLr8
https://drive.google.com/open?id=18nz3RnstuLyzm_4RvJTl_Fn-wRxcHz6Dy17yczRSLr8
https://drive.google.com/open?id=13NMKWRLKIKw1vEFjbi2_bAh1gtQQbLQ4
https://www.youtube.com/watch?v=sO-p-wMr2MA&t=400s
https://docs.google.com/presentation/d/10xyrdNqeGRV-2BXk0ReZSjHr1GcLwVIKv7d_TX1YOSs/edit#slide=id.p1
https://www.yre.global/
https://www.keepwalestidy.cymru/


GWEITHGAREDD PWYNTIAU DYSGU ALLWEDDOL

Gofynnwch i’r disgyblion drafod eu nodiadau gyda 
phartner am 5 munud ac yna rhannwch unrhyw 
bwyntiau nad ydyn nhw wedi’u nodi o’r fideo.

Gofynnwch iddynt beth yw eu ‘cyngor craff’ - beth 
oedd y darn o wybodaeth fwyaf bwysig a pham? A 
oedd hyn yn rhywbeth nad oedden nhw wedi’i 
hystyried o’r blaen?

EWCH YN FYD-EANG - yn berthnasol i eraill o gwmpas y 
byd, cofiwch am y goblygiadau byd-eang

CYNLLUNIWCH- meddyliwch am eich stori ac am y lle 
gorau i dynnu llun sy’n rhoi sylw i’r mater. 

RHAID I’R PWNC FOD YN GLIR  - mae gan bob delwedd 
dda yn y byd bwnc a allai fod yn berson, gwrthrych neu 
rywbeth arall.  Ar ôl i chi benderfynu ar eich pwnc, 
gallwch adeiladu eich delwedd o gwmpas hynny. 

EWCH YN AGOS  - at y pwnc ac osgoi tynhau’r lens er 
mwyn sicrhau ansawdd. 

SICRHEWCH FOD Y DDELWEDD YN GLIR - peidiwch â 
golygu eich lluniau gormod, gwnewch fân newidiadau yn 
unig.  Does dim ots pa mor dda yw’r pwnc, os nad yw’r 
llun yn glir fydd y ddelwedd ddim yn cyrraedd safon y 
gystadleuaeth.  

CEISIWCH OSGOI GOLYGU’R DDELWEDD- gormod a 
pheidiwch â newid realiti.  Dim ond mân newidiadau y 
dylech eu gwneud fel tocio a mân addasiadau i lefelau. 

TYNNWCH SYLW AT Y CEFNDIR- oherwydd ei fod yr un 
mor bwysig â gweddill y delwedd.  Gallwch ddefnyddio’r 
cefndir i helpu gyda’r cyfansoddiad a’r cyfathrebu. 

GWEITHGAREDD  2:
ASESU A THRAFOD LLUNIAU ENGHREIFFTIOL (20 
munud)
Rhowch y disgyblion i mewn i grwpiau o 3 neu 4.  
Defnyddiwch yr astudiaeth achos ffotograffiaeth fel 
sbardun am drafodaeth.  Gofynnwch i’r disgyblion 
asesu’r lluniau enghreifftiol, a phenderfynwch beth 
sydd yn dda am y lluniau a sut y gellid eu gwella
Gwnewch restr o beth sy’n gwneud llun da.

Trafodaeth ddosbarth - pa lun ydych chi’n hoffi orau 
a PHAM?

Dylai disgyblion allu edrych ar lun ac asesu’n feirniadol a 
yw’n dda a sut y gellid ei wella.  Bydd hyn yn helpu’r 
disgyblion i asesu eu lluniau eu hunain. 

GWEITHGAREDD  3:
MEDDYLIWCH AM  DEITL A PHENAWD (10 munud)
Gofynnwch i’r disgyblion yn eu grwpiau o 3 neu 4 i 
ddewis un o’r lluniau enghreifftiol a chreu tetil gyda 
dim mwy na 140 o lythrennau a phenawd gyda dim 
mwy na 100 o eiriau. 

Dylai eich teitl a’ch penawd roi rhywfaint o 
gyd-destun sylfaenol sy’n gwella dealltwriaeth y  
gwyliwr ac sy’n esbonio beth sy’n digwydd - dylai’r 
llun ddweud y stori. 

https://docs.google.com/presentation/d/18nz3RnstuLyzm_4RvJTl_Fn-wRxcHz6Dy17yczRSLr8/edit#slide=id.g56ccf9296b_0_49
https://docs.google.com/presentation/d/16oEbf_Ek_L2wtcRYPviEt7Kz6g7Mc8UmhQGRlpVksjw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/18nz3RnstuLyzm_4RvJTl_Fn-wRxcHz6Dy17yczRSLr8/edit#slide=id.g56ccf9296b_0_56


SESIWN CYNLLUNIO A GWEITHGAREDD YMARFEROL - Sbwriel & Gwastraff

★ Dywedwch wrth y disgyblion i adnabod ac arsylwi ar un mater yn ymwneud â rheoli gwastraff yn agos i’w 

cartrefu neu eu hysgolion.  Gallan nhw wneud hyn mewn grwpiau neu yn unigol.  Gall rai o’r materion gynnwys:

○ Sbwriel yn eu hardal leol - pa lefydd sydd â phroblem sbwriel, e.e. llwybrau i ysgolion, wrth ochr yr heol, 

afonydd, traethau, mathau o sbwriel - plastig, caniau, papurau melysion, cwpanau coffi untro

○ Gwastraff bwyd - faint o fwyd sy’n cael ei wastraffu yn y cartref neu yn yr ysgol, sut mae pobl yn cael 

gwared ar ei wastraff.

○ Ystyriwch pa Nod Datblygu Cynaliadwy sy’n cysylltiedig â’r mater. 

★ Yna gofynnwch i’r disgyblion dynnu lluniau sy’n gallu dweud stori am un o’r materion uchod.  Gwnewch yn siwr 

bod y disgyblion yn dilyn arfer moesegol a gofyn caniatâd i dynnu llun. 

○ Defnyddiwch gyda ffotograffiaeth adroddiadol neu ymgyrchol. 

○ Tynnwch sawl llun o’r un peth gan ddefnyddio amrywiaeth o onglau. 

○ Cofiwch agweddau technegol ar gyfer tynnu llun - golau, ffocws ar y testun, pellter, fframiad.

★ Wedyn ystyriwch datrysiadau posibl i’r broblem.  Gall ffotograffiaeth ymgyrchol fod yn greadigol iawn a gall roi 
mwy o hyblygrwydd er mwyn dweud stori a dangos datrysiadau ar yr un pryd. 

★ Gwnewch benawd mewn dim mwy na 140 o lythrennau a disgrifiad mewn dim mwy na 100 o eiriau.  Gwnewch y 
penawd yn fachog ac yn diddordol. 

GWNEWCH EICH CAIS FFOTOGRAFFIAETH YFR - Rhowch y cais at ei gilydd a’i werthuso

★ Gofynnwch i’r disgyblion ddod â’u lluniau i mewn gyda theitlau a phenawdau drafft. 

★ Rhannwch y disgyblion i mewn i grwpiau o 3 neu 4 a gofynnwch iddyn nhw ddweud stori’r lluniau i aelodau eraill 
y grŵp.  Yna, gwerthuswch y lluniau, penawdau a disgrifiadau, gan ystyried y gweithgareddau a gwblhawyd yn y 
sesiynau blaenorol.  

○ Dewiswch y llun gorau i roi mewn i’r gystadleuaeth ac ystyriwch y teitl a phenawd drafft. 

○ Ydy’r llun yn dweud y stori ac ydy’r penawd yn rhoi cefndir neu gyd-destun i’r lluniau?

○ Ydy’r prif thema yn cael ei dangos a’i helaethu trwy’r lluniau, ydy’r ddelwedd yn glir, a oes ffocws ar y 
testun, ydy’r llun yn lân ac yn glir?

○ Sut mae’n gysylltu â’r Nodau Datblygu Cynaliadwy?

GWEITHGAREDDAU YMESTYNNOL

Edrychwch ar ein canllaw i Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yng Nghymru.  Bydd y 
canllaw yn rhoi’r holl wybodaeth sydd eu hangen i greu cais YRE gwych. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.keepwalestidy.cymru/yrec
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM
https://drive.google.com/open?id=1yJiC8mCSXO_HF1VadzTM1akrwgt7hIj-

