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Rhaghysbysebion a Phosteri Ffilmiau

Bwriad yr adnodd hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer maes testun TGAU Hysbysebu 
a Marchnata. Mae’r ystod o dasgau ystafell ddosbarth wedi’u llunio i ddatblygu 
gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o raghysbysebion ffilmiau sy’n gysylltiedig â 
fframwaith y fanyleb. Bydd yr adran sy’n gysylltiedig â phosteri ffilmiau’n caniatáu i 
ddysgwyr baratoi ar gyfer Adran B Meddwl am y Cyfryngau – Cynllunio drwy ddefnyddio 
gweithgareddau cysylltiedig i ddatblygu sgiliau creadigol a sgiliau cynllunio. 

Cysylltiadau â’r Fframwaith – meysydd archwilio

GENRE: Genres ffilmiau, is-genres, genres hybrid. Genre fel dyfais farchnata. Eiconograffeg 
genre. Ailadrodd a gwahaniaeth. Codau a chonfensiynau rhaghysbysebion. Genre a 
chynulleidfa.

NARATIF: Sut caiff rhaghysbysebion eu llunio. Strwythurau naratif nodweddiadol. 
Swyddogaeth cymeriadau o fewn naratif. Plot, lleoliad,  a lleoliadau lle mae straeon yn 
digwydd.

CYNRYCHIOLIADAU: Mathau cyfarwydd o gymeriadau a stereoteipiau. Cynrychioliadau 
rhyw – cysylltiadau â chyd-destun y genre a’r berthynas â’r gynulleidfa. Cynrychioliadau 
o oed, ethnigrwydd, diwylliant, cenedligrwydd a materion.

SEFYDLIADAU CYFRYNGAU: Cynnal ac ymestyn marchnadoedd. Defnyddio sêr. 
Ymgyrchoedd cyfryngau trawsblatfform. Cwmnïau ffilmiau – uwchgwmnïau amlwladol, 
cwmnïau annibynnol. Cynhyrchu, dosbarthu, arddangos.

CYNULLEIDFA: Categoreiddio’r gynulleidfa. Targedu cynulleidfaoedd. Dilynwyr (ffans). 
Pleser, ymateb, defnydd a boddhad y gynulleidfa.
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Adnodd 1: Siartiau ffilmiau

Adnodd digidol
Sgrin 1: 
Cwestiwn: Beth ydych chi’n meddwl yw’r ffilmiau wnaeth yr elw gros mwyaf erioed?  
Mae gofyn y cwestiwn agoriadol hwn i’r dysgwyr yn caniatáu cysylltiad uniongyrchol 
â’r agwedd diwydiant o’r maes testun hwn. Fe fydd hefyd yn gosod sylfaen ar gyfer 
deall pwysigrwydd rhaghysbysebion a phosteri wrth hysbysebu a marchnata ffilmiau. 
Mae cymharu ffeithiau a ffigurau’r rhestr oddi ar Box Office Mojo yn rhoi cyfle i asesu 
dealltwriaeth y dysgwyr o’r diwydiant ffilmiau ar ddechrau’r cwrs hwn. [Diffiniad o gros: 
cyfanswm yr arian a gafodd ei dalu i swyddfeydd tocynnau yn fyd-eang. Busnes swyddfa 
docynnau yw’r swm o arian sydd wedi’i wneud drwy werthu tocynnau.]

Sgrin 2:
Mae domestig yn golygu gwerthiant tocynnau yn America a Chanada. Mae ffigurau 
swyddfa docynnau’r penwythnos yn ystod yr wythnos gyntaf ar ôl rhyddhau’r ffilm neu’r 
penwythnos agoriadol, yn cael eu defnyddio’n aml ac maen nhw’n ddangosydd da 
o ran llwyddiant ariannol. [Y diffiniad o ffigurau swyddfa docynnau’r penwythnos yw 
derbyniadau swyddfa docynnau o ddydd Gwener hyd at ddydd Sul.] Mae’r grid hwn yn 
helpu dysgwyr i ddeall pa mor bwysig yw denu cynulleidfaoedd i sinemâu yn syth ar ôl i 
ffilm gael ei rhyddhau, ar y penwythnos agoriadol hwnnw.

Sgrin 3: 
Marchnadoedd Byd-eang – Gallwn ni ddisgrifio’r ffilmiau mawr yma fel ffilmiau blocbyster. 
Mae’r math hwn o ffilm wedi’i gynhyrchu gan stiwdio [gweler y golofn stiwdio yn y tabl 
a’r golofn stiwdio ar sgrin 1 Ffilmiau wnaeth yr elw gros mwyaf erioed]. Y prif stiwdios y 
tu ôl i’r ffilmiau hyn yw Warner Brothers, Universal, 20th Century Fox, Paramount a Buena 
Vista Pictures [cwmni dosbarthu sy’n eiddo i’r Walt Disney Company]. Mae gan ffilmiau 
blocbyster gyllidebau mawr sy’n caniatáu profiad gweledol a sinematig ysblennydd ac 
maen nhw’n gallu denu cynulleidfaoedd byd-eang. 

Sgrin 4:
Mae’r ffigurau’n dod o bob ffilm dan sylw gan gynnwys y ffilmiau a gafodd eu rhyddhau 
yn 2015. Mae’r ffigurau yma’n dangos sut mae’r stiwdios yn dominyddu’r farchnad.

Sgrin 5:
Mae defnyddio ffeithiau a ffigurau’n gynnar fel hyn yn helpu i ffocysu sylw dysgwyr ar 
agweddau diwydiant a sefydliadau’r cyfryngau gan roi trafodaethau nodweddiadol am 
ffilmiau sy’n dda neu beidio [ymatebion sy’n seiliedig ar farn] yn y fframwaith cyfryngau. 
Yn lle hynny, gallwch chi gyfeirio trafodaethau tuag at: pa ffilmiau sy’n fasnachol 
lwyddiannus, pa ffilmiau apeliodd at gynulleidfaoedd, pam roedd y ffilmiau hyn yn 
llwyddiannus, pa genres sy’n boblogaidd ymysg cynulleidfaoedd eang prif ffrwd?

Mae’r dysgwyr hefyd yn defnyddio’u gwybodaeth a’u profiadau presennol sydd yna’n 
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cael eu llunio’n wybodaeth a dealltwriaeth o ffilmiau sy’n gysylltiedig â’r meysydd 
cysyniad. Mae’r cwestiynau agoriadol hyn yn gallu arwain at drafodaethau brwdfrydig 
fydd yn gam cyntaf defnyddiol at feysydd yn y diwydiant, a fydd yn bwysig wrth astudio 
rhaghysbysebion yn nes ymlaen. Mae gwaith ymchwil yn y dosbarth yn gallu datblygu 
dealltwriaeth y dysgwyr ohonynt eu hunain fel cynulleidfa darged. Mae hefyd yn 
datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer agweddau ymchwil yr asesiadau rheoledig yn 
y cwrs cyflwyno canfyddiadau mewn modd priodol, gwneud gwaith ymchwil â ffocws ar 
grŵp penodol... Gallwch chi ymestyn y cwestiynau enghreifftiol yma neu eu llunio nhw ar 
ffurf holiadur – cyfle addysgu yma o ran sut i lunio holiadur.

Siartiau Ffilmiau – Adnodd i’w argraffu
Mae’r rhain yn gwestiynau enghreifftiol defnyddiol ynglŷn â’r siartiau ffeithiau a ffigurau 
(facts and figures charts).
Gallwch chi ofyn y cwestiynau hyn mewn perthynas â siartiau penodol a’u defnyddio 
nhw fel sail i waith ymchwil pellach cyn astudiaeth bellach neu ddod yn ôl atyn nhw ar 
ddiwedd yr uned.

Adnodd 2: Logos Cwmnïau

Dewiswch un o’r cwmnïau ffilmiau hyn.
Ymchwiliwch 5 ffilm y mae’r cwmnïau hyn wedi’u rhyddhau.
Paratowch adborth i’w roi i’r dosbarth.  

Logo Universal - Flickr Creative Commons Licensed under CC 2.0 Logo Warner Bros - Moviestore collection Ltd / Alamy Stock Photo

Logo Paramount - David Crausby / Alamy Stock Photo Logo Buena Vista International. Gwnaed pob ymdrech i ofyn am ganiatâd 
hawlfraint ar gyfer y ddelwedd yma. Fodd bynnag, os hoffech i ni ddileu delwedd 
benodol cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud ar unwaith. adnoddau@cbac.
co.uk.

https://www.flickr.com/photos/76969036@N02/14549603276/
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Mae www.imdb.com yn lle da i ddysgwyr ddechrau eu hymchwil – mae’r wefan 
yn rhestru ffilmyddiaeth pob cwmni. Gallwch chi ymestyn yr ymchwil â chwestiynau 
ynglŷn â chysyniadau allweddol genre [pa fath o ffilmiau maen nhw’n eu gwneud...] a 
chynulleidfaoedd [at bwy mae’r ffilmiau wedi’u hanelu ayb.].
Mae’r gweithgaredd hwn yn gyfle defnyddiol i ddatblygu sgiliau ymchwil.

Adnodd 3 – Cyllidebau

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Mae hi’n debygol y bydd y dysgwyr yn awgrymu pethau sy’n gysylltiedig â rhai o’r ffilmiau 
blocbyster hyn maen nhw wedi eu gweld eu hunain. Gallai’r awgrymiadau gynnwys: 
effeithiau arbennig, golygfeydd cyffro [ffrwydradau, helfeydd ceir ayb.], sêr neu actorion 
adnabyddus ayb.

Sgrin 2:
Dangoswch raghysbyseb un o’r ffilmiau ar y rhestr cyllideb: Jurassic World/Furious 7/
Avengers: Age of Ultron. Wrth wylio, gofynnwch i’r dysgwyr wneud nodiadau o bopeth 
maen nhw’n meddwl sy’n costio arian

Gallai’r nodweddion hyn gynnwys: sêr, CGI, lleoliadau, cast, propiau, styntiau, 
ffrwydradau, amrywiaeth o saethiadau camera [o’r awyr, cledru (tracking), craen ayb.], 
sgript/deialog, cerddoriaeth. Gallwch chi ystyried mai’r tair ffilm yw’r ffilmiau stiwdio 
blocbyster â chyllideb fawr a gyfeiriwyd atynt ynghynt a bod y rhaghysbysebion yn 
arddangos y wledd weledol maen nhw’n gallu fforddio ei chynnig i gynulleidfaoedd prif 
ffrwd.

Mae’r pleserau sy’n cael eu cynnig yn tueddu i fod yn ddihangol, gan addo profiad 
sinematig gyda’r nod o ddenu pobl i sinemâu. Yn eu nodiadau, gallai dysgwyr awgrymu 
nodweddion sy’n perthyn i’r cam cyn-gynhyrchu/y cam cynhyrchu a’r cam ôl-gynhyrchu 
o wneud ffilmiau, y gellir eu harchwilio’n benodol. 

Logo 20th Century Fox - Flickr Creative Commons Licensed under CC 2.0

http://www.imdb.com
https://www.flickr.com/photos/88062350@N08/8050506635
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Sgrin 3:
Pam mae masnachfreintiau ffilm yn fwy tebygol o wneud arian i gwmnïau ffilmiau?
Efallai y bydd rhai o awgrymiadau’r dysgwyr yn cynnwys y ffilmiau sydd wedi’u rhestru 
yma. Y rhesymau pam maen nhw’n dda i gwmnïau yw bod gan y ffilmiau apêl prif ffrwd 
eang ac maen nhw’n gallu cynhyrchu elw a gaiff ei ddychwelyd i’r cwmni i ariannu 
cynyrchiadau eraill. 

Sgrin 4:
Bydd hyn yn arwain at yr adnodd nesaf sy’n canolbwyntio ar gynulleidfaoedd.

Cyllidebau – Adnodd i’w argraffu
Camau gwneud ffilm: rhowch restr o nodweddion i ddysgwyr a gofynnwch iddynt drefnu 
pob agwedd yn y cam priodol, e.e. datblygu stori / sgriptio’r ffilm / castio / dod o hyd i 
leoliadau / ffilmio / recordio sain / golygu saethiadau / ychwanegu effeithiau gweledol / 
ychwanegu effeithiau sain / y trac sain / y rhaghysbyseb ei hun...

Masnachfraint: ffilm sy’n rhan o gyfres o ffilmiau. Mae pob agwedd ar y fasnachfraint, fel 
cymeriadau a’r holl nwyddau cysylltiedig, yn perthyn i gwmni; eiddo’r ffilm ydynt. [http://
www.empireonline.com/features/infographic-studio-franchises]

Adnodd 4: Cynulleidfaoedd

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Gofynnwch i’r dysgwyr luniadu grid ac yna astudio naill ai’r posteri neu’r rhaghysbysebion 
ac awgrymu at bwy mae’r ffilmiau wedi’u hanelu. Dylai’r dysgwyr ddefnyddio 
nodweddion o’r poster a/neu y rhaghysbysebion i gyfiawnhau eu hatebion. [Mae’r 
gweithgaredd yn dechrau paratoi dysgwyr i ddeall bod ymgyrchoedd marchnata 
wedi’u llunio i apelio at gynulleidfaoedd penodol cyn astudiaeth fanylach o sut mae 
rhaghysbysebion a phosteri, meysydd y testun, yn gwneud hyn.] Gallai’r rhesymau am yr 
apêl gynnwys:

TFIOS = sêr adnabyddus Divergent, troslais y cymeriad benywaidd [adnabod], apêl 
emosiynol y ddrama, rhamant a pherthnasoedd, yn seiliedig ar lyfr cyfarwydd, cwmni’n 
gweithredu fel marc ansawdd, presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol. 

Tammy = dilynwyr Melissa McCarthy – yn amlwg yn y ffilm, yn adnabyddus am ffilmiau 
blaenorol [Heat, Identity Thief], golygfeydd comedïaidd drwy gydol y ffilm – genre yn glir, 
dilynwyr Susan Sarandon – ymddangos yn y rhaghysbyseb.

Boyhood – cysyniad anarferol, ffilm annibynnol [IFC yn gwmni annibynnol sy’n eiddo i 
AMC] – yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r fformiwlâu genre arferol, sêr – Patricia Arquette/
Ethan Hawke, sylwadau cadarnhaol gan feirniaid, efallai bod y cyfarwyddwr yn 
adnabyddus am waith blaenorol.

http://www.empireonline.com/features/infographic-studio-franchises
http://www.empireonline.com/features/infographic-studio-franchises
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Efallai y caiff mwy nag un gynulleidfa ei hawgrymu ar gyfer pob ffilm ond anogir dysgwyr 
i wneud y cysylltiadau rhwng diwydiant>ffilm>cynulleidfa ac i ategu eu hawgrymiadau, 
a ddylai, ar y cam hwn, ddechrau bod yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o’r 
diwydiant.

Cynulleidfaoedd – Adnodd i’w argraffu
Posteri ffilmiau i’w hargraffu.

Adnodd 5: Marchnata

Marchnata – Adnodd i’w argraffu
Y mae o gymorth bod dysgwyr yn gweld eu hunain fel rhan o’r farchnad a’u bod nhw’n 
cael eu hannog i adlewyrchu ar ffyrdd y mae strategaethau marchnata yn dylanwadu 
arnynt.
Gallech chi helpu i wneud y broses hon yn fwy eglur, ac atgyfnerthu meysydd sydd wedi 
cael sylw hyd yma yn yr uned, drwy fodelu’r atebion. Yn yr achos hwn, mae ystod eang 
o strategaethau marchnata wedi dylanwadu ar y penderfyniad i weld Jurassic World 
yn y sinema: bod yn gyfarwydd â’r fasnachfraint, ymgyrch wedi’i brandio yn glir i godi 
ymwybyddiaeth o ryddhau’r ffilm, dangos y rhaghysbyseb yn y sinema ac ar y teledu, 
erthyglau nodwedd yn y cylchgrawn ffilmiau Empire yn cyfrannu at ddisgwyliadau, 
nwyddau wedi’u brandio yn helpu i sicrhau ymwybyddiaeth ac yn cyfrannu at y ffactor 
rhaid gweld.

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Ar ôl ystyried i ddechrau pa agweddau wnaeth ddylanwadu ar eu penderfyniad i weld 
ffilm benodol, bydd gofyn i ddysgwyr drefnu’r pethau a ddylanwadodd arnynt yn nhrefn 
eu pwysigrwydd yn rhoi cipolwg manylach ar fyd newidiol marchnata.

Efallai y bydd cyfryngau cymdeithasol yn bwysicach o ran targedu’r demograffig iau 
a dylanwadu arnynt. Tra bod mathau traddodiadol o farchnata fel rhaghysbysebion 
ffilm dal i fod yn bwysig, gallai cynulleidfa iau fod yn gwylio’r rhaghysbyseb hwn mewn 
lle gwahanol neu mewn ffordd wahanol. Mae pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol i 
farchnata ffilm yn cynyddu. Mae cyfryngau cymdeithasol yn fodd cyfathrebu dwyffordd 
sy’n gwahodd rhyngweithio a chyfathrebu rhwng cynulleidfaoedd. [http://www.tintup.
com/blog/movies-and-social-media-marketing-films-with-new-media/]

Bydd trafodaethau’n debygol o ddangos y ffaith bod ffilmiau heddiw’n cael eu 
marchnata ar draws platfformau gan ddwyn cynulleidfaoedd i mewn i ymgyrchoedd 
cyfryngau cymdeithasol soffistigedig iawn. Mae cynulleidfaoedd nawr yn dod yn rhan o 
bob cam wrth i ffilm gael ei hyrwyddo ac, yn y pen draw, yn rhan o lwyddiant y ffilm. 

http://www.tintup.com/blog/movies-and-social-media-marketing-films-with-new-media/
http://www.tintup.com/blog/movies-and-social-media-marketing-films-with-new-media/
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Gellir ymchwilio ymhellach i ymgyrchoedd arloesol yn y cyfryngau cymdeithasol a’u 
hastudio nhw ochr yn ochr â dulliau mwy traddodiadol o raghysbysebion ffilm. [Mae The 
Shorty Awards yn cydnabod ymgyrchoedd arloesol yn y cyfryngau cymdeithasol. Gweler: 
http://industry.shortyawards.com/category/6th_annual/film. Mae hwn hefyd yn faes 
diddorol ar gyfer ymchwilio i ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol addas i’w defnyddio 
yn yr ystafell ddosbarth fel astudiaethau achos ehangach.]

Sgrin 2:
Mae’r model syml hwn yn atgyfnerthu dealltwriaeth y dysgwyr o bwrpas sylfaenol  
marchnata, gan fynd â nhw yn ôl at bwysigrwydd ffigurau swyddfeydd tocynnau wrth 
fesur llwyddiant masnachol ffilm. Mae hyn hefyd yn lleoli rhaghysbysebion a phosteri yng 
nghyd-destun hysbysebu a marchnata. 

Adnodd 6: Rhaghysbysebion ffilm

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Yn draddodiadol, roedd rhaghysbysebion dim ond yn cael eu gwylio mewn sinemâu 
ac roedden nhw’n rhan o uchafbwynt yr ymweliad â’r sinema – cael gweld beth oedd 
ar y gweill a phrofi’r disgwyliad a’r cyffro a oedd yn cael ei greu. Mae hyn yn dal i fod 
yn rhannol wir ac mae gwylio rhaghysbyseb dal i fod yn rhan bwysig o’r ymweliad 
â’r sinema – gweld golygfeydd rhagflas ar y sgrin fawr, datgelu edrychiad ffilm neu 
ddod â chymeriadau’n fyw.  Oherwydd bod gwneud ffilmiau’n broses hir, yn aml, caiff 
rhaghysbysebion ffilm (nifer o fersiynau ohonynt) eu rhyddhau flwyddyn cyn y ffilm ei hun, 
eto er mwyn creu, ac yna i gynnal diddordeb.

Fodd bynnag, yn aml, caiff rhaghysbysebion eu gwylio ar gyfryngau eraill gan 
fod cynulleidfaoedd yn cael eu targedu’n eithaf penodol, felly mae’r cyfryngau 
cymdeithasol yn chwarae rhan fwy a mwy amlwg. 

Er enghraifft, un duedd newydd yw ‘datgloi’ lle bydd rhywun yn trydar am ffilm ac yn 
annog digon o bobl eraill i wneud yr un peth, nes bod rhaghysbyseb ffilm yn cael ei 
datgloi i bobl ei gwylio. Gan fod ffilmiau wrthi’n cael eu cynhyrchu am flynyddoedd, 
mae yna duedd cynyddol i gwmnïau [porthiant swyddogol] drydar ffotograffau o setiau, 
gwisgoedd a hyd yn oed pytiau o ddeunydd fideo o ffilm i ennyn sgwrs ar gyfryngau 
cymdeithasol. I rai pobl, mae hyn yn datgelu gormod ac yn difetha’r profiad o weld ffilm 
am y tro cyntaf ar y sgrin fawr, ond i eraill, mae hyn yn cynyddu’r disgwyliadau.

Gweler: [http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/from-teaser-clips-
to-tweets-how-social-media-killed-the-art-of-the-movie-trailer-10378630.html] a [http://
www.theguardian.com/film/filmblog/2014/jun/16/twitter-movie-website-hashtag-film-
social-media]

http://industry.shortyawards.com/category/6th_annual/film
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/from-teaser-clips-to-tweets-how-social-media-killed-the-art-of-the-movie-trailer-10378630.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/from-teaser-clips-to-tweets-how-social-media-killed-the-art-of-the-movie-trailer-10378630.html
http://www.theguardian.com/film/filmblog/2014/jun/16/twitter-movie-website-hashtag-film-social-media
http://www.theguardian.com/film/filmblog/2014/jun/16/twitter-movie-website-hashtag-film-social-media
http://www.theguardian.com/film/filmblog/2014/jun/16/twitter-movie-website-hashtag-film-social-media
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Adnodd 7: Confensiynau rhaghysbysebion

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Mae’r ffilmiau i gyd ar gael drwy gyfrwng dolenni YouTube neu ar wefan y BBFC http://
www.bbfc.co.uk/] 
Mae’r rhaghysbysebion hyn i gyd yn 12A neu PG ond gwiriwch eu bod nhw’n addas i’ch 
dosbarth chi.

Map meddwl – Adnodd i’w argraffu
Gallwch chi roi’r map meddwl enghreifftiol i ddysgwyr fel enghraifft ar ôl iddynt gwblhau 
un eu hunain.

Sut i greu rhaghysbyseb ffilm – Adnodd i’w argraffu
Gallai’r dysgwyr ddefnyddio hwn fel dalen atgoffa wrth gynllunio eu rhaghysbyseb ffilm 
eu hunain.

Adnodd 8: Genres

Adnodd digidol
Sgrin 1: 
Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr yn deall mai genre yw math o ffilm y gallwn ni ei adnabod 
yn ôl nodweddion nodweddiadol a rennir. 

Gofynnwch i’r dysgwyr: Beth yw eich hoff fath o ffilm? Beth oedd y ffilm ddiwethaf i chi 
ei gweld… Pa fath o ffilm oedd hi? Sut rydych chi’n gwybod? Gallwch chi adeiladu 
ar ddealltwriaeth syml. Mae hi’n debygol y bydd trafodaethau pellach yn gysylltiedig 
â rhai o’r pwyntiau uchod. Mae hi’n bwysig, yma, datblygu dealltwriaeth y dysgwyr o 
sut mae’r diwydiant yn defnyddio genre i ddenu cynulleidfaoedd. Mae genre yn cael 
ei ddefnyddio fel strategaeth farchnata gan fod cynulleidfaoedd yn gwybod beth 
maen nhw’n eu hoffi, mae ganddyn nhw hoff genre fel arfer, ac mae ymgyrchoedd 
marchnata’n defnyddio hyn i ddenu cynulleidfaoedd. Mae gan ffilmiau o genre arbennig 
set o nodweddion penodol neu gonfensiynau a rennir, bron fel rhestr o gynhwysion neu 
repertoire o elfennau. Os yw ffilm yn llwyddiannus gyda chynulleidfaoedd, yna bydd 
cynhyrchwyr testunau cyfryngol yn awyddus i greu ffilm sy’n gallu dyblygu’r llwyddiant 
hwnnw, felly gallwn ni ddeall genre fel strategaeth greadigol sy’n lleihau risg. Mae 
angen i hyrwyddwyr ffilmiau ddenu cynulleidfaoedd i wneud y mwyaf o apêl ffilm, 
felly mae genre’n gallu bod yn ddyfais farchnata ddefnyddiol, yn ffordd ddefnyddiol 
o gategoreiddio ffilmiau. Er bod rhai ffilmiau yn gallu bod yn boblogaidd gyda 
chynulleidfaoedd, dydy pobl ddim eisiau gweld yr un ffilm drosodd a throsodd, ac felly 
mae genre hefyd yn ymwneud â thebygrwydd a gwahaniaeth. Mewn ffilm genre felly, 
efallai y gallwn ni adnabod rhai mathau o gymeriadau, bydd yna stori nodweddiadol a 
set o sefyllfaoedd, ond bydd yna ddigon o wahaniaeth i greu apêl ffres. Mae hi’n bwysig i 
ffilm gael ei USP ei hun [unique selling point: pwynt gwerthu unigryw].

http://www.bbfc.co.uk/
http://www.bbfc.co.uk/
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Sgrin 3: 
Mae’r delweddau yma’n annog dysgwyr i edrych yn ofalus ar godau genre a 
chonfensiynau genre. 

Dydy teitlau’r ffilmiau a gwybodaeth am y ffilmiau ddim yn berthnasol yma, ond efallai y 
bydd y dysgwyr yn eu hadnabod nhw. Mae’r gweithgaredd yn gofyn i’r dysgwyr edrych 
yn fanwl ar y cliwiau gweledol i atgyfnerthu’r pwynt dysgu, sef bod gan genres set o 
gonfensiynau cyfarwydd/a rennir, hawdd eu hadnabod. 

Gallai’r cliwiau gweledol yma gynhyrchu trafodaeth am y canlynol: lleoliadau 
nodweddiadol, mathau o gymeriadau, perthynas rhwng cymeriadau, gwisgoedd, 
sefyllfaoedd, eiconograffeg allweddol, codau technegol fel effeithiau arbennig, fframio’r 
ddelwedd a goleuo. 

Mae’r lluniau llonydd yma’n dod o Gravity [ffuglen wyddonol], The Internship [comedi], 
Warm Bodies [comedi, sombi, rhamant], RoboCop [ffuglen wyddonol/cyffro], Iron Man 
[archarwr, cyffro] The Hunger Games [antur], 12 Years a Slave [cyfnod, hanesyddol, 
drama], The Other Woman [comedi].

Sgrin 4:
Gan ei bod hi’n amlwg bod cynulleidfaoedd yn rhannu dealltwriaeth o godau a 
chonfensiynau genres, y mae hi’n glir, felly pam mae hyrwyddwyr ffilmiau’n defnyddio 
genre fel ffordd o gyfathrebu â chynulleidfaoedd posibl. Mae genre’n cael ei ddefnyddio 
mewn rhaghysbysebion ffilm a phosteri ffilmiau fel math o law-fer. Mae rhaghysbysebion 
yn cael eu hamgodio â nodweddion genre y mae cynulleidfaoedd yn gallu eu 
hadnabod a’u datgodio. Mae dadansoddi testunau clyweledol yn cyflwyno mwy o her o 
ran genre a marchnata oherwydd nawr mae cyflymder, golygu, cerddoriaeth, defnyddio 
troslais ac agweddau ar ddeialog hefyd yn gallu cyfrannu at synnwyr o genre’r ffilm. 
Rhaid iddyn nhw hefyd ystyried nawr yn fwy penodol a yw hi’n bosibl categoreiddio’r ffilm 
fel is-genre a/neu fel hybrid o wahanol genres.

Adnodd 9: Sêr ffilmiau

Adnodd digidol
Sgrin 1:
I gyfeirio ato ac ar gyfer ymchwil pellach: 
http://www.forbes.com/pictures/emjl45mmei/the-worlds-highest-paid-/      
http://www.forbes.com/pictures/emjl45eddhj/the-worlds-highest-paid-/

Sgrin 2:
Mae modd archwilio’r holl actorion yn fanylach, naill ai fel dosbarth cyfan neu mewn 
aseiniadau unigol. Mae arddangosfa yn y dosbarth o ‘sêr’, yr actorion a nodwyd uchod 
a’r ffilmiau y maen nhw’n gysylltiedig â nhw’n gallu bod yn offeryn dysgu gweledol 
defnyddiol.

http://www.forbes.com/pictures/emjl45mmei/the-worlds-highest-paid-/
http://www.forbes.com/pictures/emjl45eddhj/the-worlds-highest-paid-/
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Mae angen i seren yn Hollywood fod yn gallu agor ffilm. Mae’r actorion banciadwy hyn 
yn cael eu hystyried yn ddigon adnabyddus i allu denu cynulleidfaoedd i’r penwythnos 
agoriadol gan sicrhau llwyddiant yn y swyddfa docynnau [ac elw i fuddsoddwyr]. Mae 
yna wahaniaeth enfawr rhwng enillion sêr gwrywaidd ac enillion sêr benywaidd yn 
Hollywood a’r ffioedd maen nhw’n eu cael – gall hyn fod yn sail i drafodaeth bellach.  

Cyfeiriwch at:   http://www.theguardian.com/film/2015/aug/23/melissa-mccarthy-
bridesmaids-star-kept-it-real-and-cleaned-up

Sgrin 3:
Mae’r dasg hon yn sefydlu rhai pwyntiau allweddol am y term ‘seren’. Cyn gwneud y 
dasg hon, gall dysgwyr astudio montage o sêr a cheisio eu cysylltu nhw â’r ffilmiau cywir 
[taflen adnoddau] er mwyn datblygu gwybodaeth am actorion a’r syniad o beth yw 
seren. 

Yn y dasg cardiau gosodiadau hon, gall y dysgwyr gytuno neu anghytuno â’r 
gosodiadau – does dim ateb pendant oherwydd mae’r elfennau hyn i gyd yn bwysig 
i ddealltwriaeth o ystyr y term ‘seren’. Gall y dysgwyr ychwanegu gosodiadau eraill 
drwy ysgrifennu beth maen nhw’n meddwl sy’n bwysig ar y sgrin, neu os ydych chi’n 
defnyddio’r adnodd i’w argraffu, drwy ysgrifennu ar gardiau gwag.

Sgrin  4:
Gallwch chi ddefnyddio unrhyw seren i ddangos y ffyrdd y mae’r diwydiant yn defnyddio 
sêr: i apelio at gynulleidfaoedd, i sicrhau atyniad i swyddfeydd tocynnau a sicrhau 
llwyddiant masnachol.

Sgrin  5:
Gallwch chi ddatblygu astudiaeth fanylach wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen, oherwydd yn 
aml bydd gan sêr ddelwedd gymhleth sydd wedi datblygu dros amser ar draws rolau 
amrywiol. Mae gan rai sêr fywydau personol gwahanol iawn i’r ddelwedd sydd wedi’i 
chreu gan y diwydiant, a gall hyn arwain at ddehongliad mwy cymhleth o’r rolau maen 
nhw’n eu chwarae. Mae rhai sêr yn methu ag addasu a newid dros amser – mae eu 
gwerthoedd ideolegol yn methu â chydweld yn llwyr ag ysbryd yr oes, tra bod eraill yn 
parhau i daro deuddeg am wahanol resymau.

Sgrin  6:
Modelwch sut mae persona actor yn gallu cael ei lunio dros amser drwy’r rolau mae’n eu 
chwarae a thrwy gyfryngau ategol cyn gosod tasg ymchwil i’r dysgwyr i ddefnyddio ac 
atgyfnerthu eu dealltwriaeth.

http://www.theguardian.com/film/2015/aug/23/melissa-mccarthy-bridesmaids-star-kept-it-real-and-clean
http://www.theguardian.com/film/2015/aug/23/melissa-mccarthy-bridesmaids-star-kept-it-real-and-clean
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Beth yw seren? – Adnodd i’w argraffu
Gweithgaredd dilyniant cardiau.

Damcaniaeth seren – Adnodd i’w argraffu
Gofynnwch i’r dysgwyr ysgrifennu eu diffiniad eu hunain o beth yw seren yn seiliedig ar y 
gweithgaredd cardiau gosodiadau. Mae seren yn...

Yna, gallwch chi gyflwyno’r ddamcaniaeth.

Gwneud seren – Adnodd i’w argraffu
Bydd y dysgwyr yn ystyried beth sy’n gwneud persona seren.

Adnodd 10: Astudiaeth achos: Godzilla

Dewiswch ffilm i ddod â’r dysgu at ei gilydd. Yn yr achos hwn, Godzilla yw’r enghraifft. 
(Adnodd i’w argraffu – astudiaeth achos Godzilla)

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Gofynnwch i’r dysgwyr wrando ar sain y rhaghysbyseb heb ddangos yr elfen weledol. 
Mae’r gweithgaredd hwn yn ddefnyddiol gan ei fod yn ffocysu sylw’r dysgwyr ar 
bwysigrwydd codau sain o fewn rhaghysbyseb. Mae’r cwestiynau’n gweithredu fel 
prompt ynglŷn â beth mae nodweddion sain yn gallu ei wneud… eu pwrpas a’u heffaith.

Mae’r sain yn y rhaghysbyseb yn cynnwys deialog, seiniau cynefin a seiniau anghynefin.

 ► Creu ansicrwydd
 ► Sefydlu’r genre
 ► Cyflwyno’r naratif, yn enwedig y tarfu
 ► Cyflwyno enigmâu
 ► Dynodi golygfeydd/sefyllfaoedd allweddol
 ► Creu cyflymder a theimlad o frys

Sgrin 2:
Mae sain yn arbennig o bwysig i’r ffilm hon gan fod rhu’r anghenfil yn agwedd eiconig ar 
y creadur y byddai ffans [sydd eisoes yn gyfarwydd â masnachfraint Godzilla] yn edrych 
ymlaen ati’n fawr. Mae’r ymgyrch farchnata a’r agweddau rhyngweithiol ar wefan 
swyddogol y ffilm, yma’n manteisio ar yr apêl hon i ddilynwyr.

Sgrin 3 (ac adnodd i’w argraffu – Confensiynau gweledol):
Mae delweddau llonydd yn caniatáu i chi ddadansoddi nodweddion allweddol 
rhaghysbyseb yn fanwl, a’r ffordd y mae’r rhaghysbyseb wedi’i strwythuro. Gallwch ofyn 
i’r dysgwr anodi’r lluniau llonydd gan ddefnyddio terminoleg allweddol i roi sylwadau am 
bwrpas a gwaith pob ffrâm.
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saethiad agos/ saethiad canolig/ saethiad ymateb/ saethiad safbwynt/ saethiad ongl 
isel/ saethiad o’r awyr/ saethiad sefydlu 

Termau eraill: eiconograffig/ mise en scène/ rhyngdeitlau/ eiconograffeg y genre/ codau 
lliw/ codau cyffro/ codau enigma/ codau mynegeiol

Sgrin 4:
Ar ôl gwrando ar y sain a dadansoddi’r lluniau llonydd, gall y dysgwyr nawr roi’r elfennau 
gweledol a’r sain at ei gilydd. Anogwch y dysgwyr i ysgrifennu eu dadansoddiadau.

Sut mae rhaghysbyseb Godzilla yn defnyddio codau a chonfensiynau nodweddiadol i 
apelio at y gynulleidfa?

Adnodd i’w argraffu – Strwythur rhaghysbyseb
Diagram yn egluro strwythur rhaghysbyseb.

Adnodd i’w argraffu – Naratifau
Mae rhaghysbysebion yn destunau mor gryno, mae hi’n ddefnyddiol eu defnyddio nhw 
i addysgu am naratif ffilmiau. Mae’r adnoddau hyn yn gofyn i’r dysgwyr ystyried sut mae 
pob cam yn y rhaghysbyseb Godzilla yn cael ei sefydlu cyn mynd ymlaen i ofyn iddynt 
ystyried yr un pethau mewn rhaghysbyseb ffilm o’u dewis.

Adnodd 11: Gwefannau ffilm

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Mae’n fanteisiol bod dysgwyr yn gallu defnyddio ac archwilio gwefan ffilm sydd wedi’i 
rhyddhau ar hyn o bryd. Gellid defnyddio’r enghreifftiau yma fel enghraifft o’r mathau o 
bethau y mae angen iddynt wneud nodiadau amdanynt.

Ydy’r brandio’n glir? Sut mae hyn yn cael ei greu?
Pa nodweddion rhyngweithiol sydd yna?
Sut mae defnyddwyr yn gallu cael mwy o wybodaeth am y ffilm?
Oes yna nodweddion adloniant/difyrrwch?
Sut mae’r wefan yn annog cymuned ar-lein? 
Chwiliwch am enghreifftiau o gydgyfeiriant.
Rhowch enghreifftiau o’r gwahanol nwyddau sydd ar gael i’w prynu.
Beth mae’r wefan yn ei ychwanegu at brofiad y gynulleidfa/defnyddwyr o’r ffilm?
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Gwefannau ffilmiau – adnodd i’w argraffu
Gallwch chi roi’r cwestiynau fel taflen atgoffa cyn iddynt ateb y cwestiwn mwy eang:

C. Beth yw manteision creu gwefan swyddogol i ffilm fel rhan o ymgyrch farchnata?  
Cyfeiriwch at fanylion penodol gwefan ffilm rydych chi wedi’i harchwilio i ategu eich 
pwyntiau.

Adnodd 12: Diwedd yr uned – gwirio dysgu

Bydd y dysgwyr yn gwylio rhaghysbyseb ffilm ac yn ateb y canlynol:

 ► Enwch ddwy nodwedd sy’n nodweddiadol mewn rhaghysbysebion. Eglurwch sut 
maen nhw wedi cael eu defnyddio.

 ► Sut mae eiconograffeg wedi cael ei defnyddio i sefydlu genre’r ffilm?
 ► Sut mae sain yn cael ei defnyddio yn y rhaghysbyseb?
 ► Sut mae cymeriadau gwrywaidd a/neu fenywaidd yn cael eu cynrychioli yn y 
rhaghysbyseb? Ydyn nhw’n cael eu cyflwyno mewn ffordd nodweddiadol? Ydyn nhw 
mewn rolau nodweddiadol neu ydyn nhw mewn rolau sy’n herio cynrychioliadau 
traddodiadol?

 ► A ddefnyddiwyd sêr fel dyfais farchnata? Sut byddai’r sêr/actorion yn apelio at 
gynulleidfaoedd?

 ► Sut mae’r rhaghysbyseb wedi defnyddio codau naratif? Oes yna strwythur clir? 
Ydy’r rhaghysbyseb wedi defnyddio codau enigma? Ydy’r naratif yn ymddangos yn 
nodweddiadol i’r genre neu’n wahanol?

 ► Enwch ddau leoliad penodol sydd wedi’u cynrychioli yn y rhaghysbyseb. Pa mor 
bwysig yw’r lleoliadau i’r ffilm sy’n cael ei hyrwyddo? 

 ► Enwch ddwy nodwedd berswadiol. Sut bydden nhw’n apelio at  gynulleidfaoedd?
 ► Ydy’r rhaghysbyseb yn awgrymu USP (unique selling point: pwynt gwerthu unigryw) ar 
gyfer y ffilm? Beth yw’r USP yn eich barn chi?

 ► Pa mor nodweddiadol yw’r rhaghysbyseb o’i chymharu â rhaghysbysebion ffilm eraill? 
Beth yw’r nodweddion nodweddiadol neu annodweddiadol?

 ► Awgrymwch gynulleidfa darged i’r ffilm. Eglurwch eich dewis.
 ► Oes gan y ffilm werthoedd cynhyrchu uchel? [Cyllideb fawr] Pa mor bwysig yw hyn i 
apêl y ffilm i gynulleidfaoedd?
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Adnodd 13: Tasgau estynedig

Caiff y tasgau hyn eu cyflwyno i’r dysgwyr ar fformat papur:

 ► Gwnewch fwrdd stori rhaghysbyseb ar gyfer stori gyfarwydd. Pa elfennau fyddech 
chi’n eu cynnwys? Sut byddech chi’n creu apêl i’r gynulleidfa?

 ► Gwnewch raghysbyseb ffilm gan gymryd y ffotograffau/dilyniannu/ychwanegu 
trawsnewidiadau a sain.

 ► Dadansoddwch raghysbyseb a chyflwynwch eich canfyddiadau i’r dosbarth gan 
ystyried sut mae’r rhaghysbyseb wedi’i llunio i greu apêl.

Mae’r rhan fwyaf o’r ffilmiau rydych chi wedi’u harchwilio hyd yma wedi bod yn 
gynyrchiadau stiwdio fawr. Ymchwiliwch ffilm Brydeinig a/neu ffilm Annibynnol ac 
ystyriwch sut cafodd hi ei marchnata i gynulleidfaoedd. Lluniwch restr o beth sy’n debyg 
a beth sy’n wahanol rhwng marchnata ffilmiau Americanaidd Hollywood o’u cymharu â 
ffilmiau Annibynnol a/neu ffilmiau Prydeinig.

Mae rhaghysbysebion ffilmiau, fel rydych chi wedi’i ddysgu, yn fath pwysig o hysbysebu 
ac yn rhan annatod o ymgyrch farchnata. Nawr, mae angen i chi ddod â phopeth 
rydych chi wedi’i ddysgu am raghysbysebion ffilmiau at ei gilydd i ysgrifennu darn 
strwythuredig i ateb y cwestiwn isod:

C. Sut mae’r rhaghysbyseb rydych chi wedi’i dewis yn defnyddio confensiynau 
nodweddiadol i apelio at gynulleidfa?  

Dewiswch raghysbyseb ffilm i’w dadansoddi’n fanwl. Gwyliwch y rhaghysbyseb sawl 
gwaith a gwnewch nodiadau. [Gallwch chi ddefnyddio grid nodiadau i helpu i drefnu 
eich syniadau.]

Cyfeiriwch at fanylion penodol yn y rhaghysbyseb i ategu eich pwyntiau.

Ysgrifennwch eich canfyddiadau gan ddefnyddio terminoleg y cyfryngau.

[Byddwch yn barod i gyflwyno eich rhaghysbyseb a’ch canfyddiadau i’r dosbarth.]


