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Rhaghysbysebion a phosteri ffilmiau

Adran B: Meddwl am y cyfryngau – cynllunio   

Mae’r adran hon yn cynorthwyo datblygiad sgiliau cynllunio a sgiliau creadigol y dysgwyr 
eu hunain drwy astudio posteri ffilmiau ac arwain at gyfres o dasgau creadigol. Drwy eu 
gwaith cynllunio eu hunain, bydd dysgwyr yn gallu dangos eu dealltwriaeth o’r meysydd 
cysyniad allweddol sy’n ymwneud â phosteri ffilm a phwnc ehangach hysbysebu a 
marchnata.

Genre: codau a chonfensiynau posteri ffilm, eiconograffeg, ailadrodd ac amrywiad 
repertoire o elfennau, is-genres, genres hybrid a’r berthynas ag anghenion y gynulleidfa. 

Naratif: llunio naratif drwy drefnu elfennau o fewn ffrâm y poster ffilm, rolau cymeriadau o 
fewn naratif, lleoliadau lle mae naratif yn digwydd.

Cynrychioliadau: stereoteipiau a chynrychioliadau, canfod ac adnabod y ffordd mae 
pobl/cymeriadau a lleoedd yn cael eu cynrychioli.

Sefydliadau cyfryngol: marchnata a hyrwyddo ffilmiau, brandio, defnyddio sêr/enwogion, 
ymgyrchoedd ar draws cyfryngau, dosbarthu. 

Cynulleidfa a defnyddwyr: targedu cynulleidfaoedd, dilynwyr, ymgysylltu â chynulleidfa, 
ymateb y gynulleidfa a’i ddehongli, defnydd a phleser.

Bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n deall:
 ► codau a chonfensiynau posteri ffilmiau;
 ► sut mae posteri’n defnyddio codau naratif i werthu hanfod ffilm;     
 ► rolau cymeriadau o fewn naratif;
 ► defnyddio enwau a phersonâu sêr i greu apêl;
 ► yr ystod o strategaethau sy’n cael eu defnyddio i greu apêl i gynulleidfa;
 ► rôl y poster ffilm mewn ymgyrchoedd trawsblatfform 360 gradd;
 ► sut caiff cynulleidfaoedd eu targedu. 

Yn eich gwaith cynllunio creadigol eich hun, bydd angen i chi ddatblygu sgiliau cyflwyno 
i ddangos dealltwriaeth o’r hyn sy’n apelio at gynulleidfaoedd a sut mae nodweddion 
eich poster wedi’u teilwra i fodloni anghenion a disgwyliadau’r gynulleidfa.
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Adnodd 1: Crynodeb o’r meysydd allweddol

Adnodd digidol
Sgrin 1: 
Ym mhob blwch, dylid annog y dysgwyr i ysgrifennu popeth maen nhw’n ei wybod am 
bob cysyniad allweddol mewn perthynas â’r maes pwnc. Byddech chi’n defnyddio’r 
gweithgaredd hwn ar ôl addysgu am raghysbysebion ffilmiau i annog trosglwyddo 
gwybodaeth a dealltwriaeth i faes cynllunio creadigol y pwnc hwn.  

Adnodd 2: Adnabod posteri ffilmiau

Adnodd digidol
Sgrin 1: 
Mae’r gweithgaredd ymgysylltu hwn yn darparu ffocws i’r pwyntiau dysgu allweddol 
ynglŷn â phosteri ffilmiau sy’n dilyn. Bydd llawer o’r posteri yma’n dal i fod yn gyfarwydd 
i’r dysgwyr er bod rhai ohonynt dros 40 mlwydd oed. Mae’r posteri mwyaf bythol yn 
eiconig. Roedd poster E.T. [1982] mor eiconig nes i Spielberg ei ddefnyddio fel logo ei 
gwmni cynhyrchu Amblin. Yn ôl y sôn, cymerodd hi 6 mis i berffeithio poster Jaws [1975] 
ac mae’n debyg ei fod wedi dod yn un o’r posteri mwyaf eiconig/cyfarwydd, hyd 
at y J fachog ar deipograffeg y teitl. [Ar gyfer ymchwil pellach, gweler:  http://www.
creativebloq.com/movies/iconic-movie-posters-712378]

Gallwch chi ddefnyddio’r posteri a ddewiswyd i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth fel 
testun trafodaeth ynglŷn â nodweddion hanfodol posteri ffilmiau a’u pwrpas. Gallai’r 
pwyntiau trafod gynnwys:

 ► Mae Raiders of the Lost Ark yn defnyddio eiconograffeg ffilmiau cyffro ac antur 
ynghyd â het eiconig y prif gymeriad a rolau stereoteipaidd y cymeriadau. 

 ► Mae ffont Jaws yn eiconig ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer teitlau’r ffilm, ar y posteri, 
y rhaghysbysebion, cloriau’r llyfrau ac ar nwyddau marchnata’r ffilmiau.

 ► Mae Captain America yn defnyddio lliwiau coch, gwyn a glas baner America.
 ► Mae Alien yn defnyddio lliwiau i gyfleu’r genre a dydy’r poster ddim yn datgelu llawer 
o naratif y ffilm, ond y llinell glo In space no one can hear you scream sydd wedi ennyn 
dychymyg cynulleidfaoedd. 

 ► Mae Titanic [y ffilm wnaeth yr elw gros mwyaf erioed ar ôl cael ei rhyddhau mewn 
sinemâu yn 1997, hyd nes i’r cyfarwyddwr James Cameron dorri ei record ei hun 
gydag Avatar] yn amlwg wedi’i phecynnu a’i gwerthu yma fel rhamant/trasiedi – ar y 
pryd, doedd ei photensial am lwyddiant masnachol ddim yn glir gan nad oedd y sêr 
yn arbennig o enwog, ac roedd hi wedi’i thargedu’n benodol at oedolion.

http://www.creativebloq.com/movies/iconic-movie-posters-712378
http://www.creativebloq.com/movies/iconic-movie-posters-712378
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Adnodd 3: Termau allweddol – paru diffiniadau

Adnodd digidol i ddatblygu dealltwriaeth y dysgwyr o’r termau allweddol.

Adnodd 4: Cynulleidfa

Adnodd digidol
Crynodeb o gynulleidfa: mae hi’n bwysig bod y dysgwyr yn deall rhai pwyntiau allweddol. 
Mae gan bob testun cyfryngol gynulleidfa darged – gallai’r cynulleidfaoedd hyn fod 
yn rhai prif ffrwd neu’n rhai niche [sefydlu termau allweddol]. Bydd y testun cyfryngol yn 
defnyddio gwahanol ddulliau i ddenu cynulleidfa a chreu apêl [mae hyn yn arwain at 
astudiaeth fwy penodol o’r technegau a ddefnyddir fel arfer i greu apêl].

Adnodd 5: Creu apêl

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Gwaith dosbarth – modelu’r dulliau. Gallai’r atebion gynnwys: 

 ► apêl seren – mae adnabod y seren yn gweithredu fel marc ansawdd; 
 ► adnabod actorion eraill – bydd y ffaith bod Simon Pegg yn ymddangos yn y ffilm hon 
yn apelio at rai cynulleidfaoedd ac at ddilynwyr Simon Pegg;

 ► yn gyfarwydd â’r fasnachfraint;
 ► codau gweledol yn addo golygfeydd cyffro – codau genre;
 ► mae’r llinell glo yn creu enigma a disgwyliadau o olygfeydd dwys;
 ► mae’r ffilm mewn IMAX – addewid o wledd i’r llygaid – profiad sinematig;
 ► tybiaeth o gyllideb uchel – eto’n ffordd o dawelu meddyliau; 
 ► mae cynllun y poster yn wahanol/anarferol sy’n creu effaith ddynamig ac yn atseinio’r 
dwyster sy’n cael ei addo yn y ffilm.

Sgrin 2:
Gallai’r atebion gynnwys y rhai sy’n ymddangos ar y sgrin ac unrhyw awgrymiadau eraill 
y gellir eu cyfiawnhau. Mae’r gweithgaredd hwn yn annog y dysgwyr i wneud y cysylltiad 
rhwng yr elfennau yn y poster a’r gynulleidfa. [Bydd dull tebyg yn hanfodol i’w gwaith 
cynllunio creadigol eu hunain.]
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Adnodd 6: Edrych yn agosach

Adnodd digidol
Edrych yn agosach: yma mae angen i ddysgwyr roi sylwadau mwy penodol am bwrpas 
ac effaith yr elfennau penodol. Gallai’r trafodaethau ganolbwyntio ar y pwyntiau 
canlynol: 

 ► Mae nodweddion sefydliadol [cyfeirio at Marvel] yn gweithredu fel marc ansawdd, 
gan awgrymu cynhyrchiad o safon â chyllideb fawr. [Guardians oedd y ffilm archarwr 
a wnaeth yr elw gros mwyaf yn 2014 ac roedd hi mor llwyddiannus, yn fasnachol ac 
ymysg beirniaid, nes bod dilyniant wedi’i drefnu i’w ryddhau yn 2017]. 

 ► Mae enwau sêr yn denu pobl sy’n ddilynwyr yn barod ac yn gallu denu aelodau o 
gynulleidfaoedd gwahanol at ffilm. Yma, mae Spy eto’n ffilm arall gafodd lwyddiant 
masnachol, gan wneud $236 miliwn yn y swyddfa docynnau yn erbyn cyllideb 
gymharol fach o tua $65 miliwn. 

 ► Mae IMAX yn addo profiad gwylio ffilm i gynulleidfaoedd gan fod y fformat yn 
caniatáu iddyn nhw gael eu cynnwys ym myd y ffilm. 

 ► Mae’r logo Marvel yn hawdd ei adnabod ac yn dangos brand y ffilm ar unwaith – 
gofynnwch i’r dysgwyr beth maen nhw’n ei gysylltu â’r logo hwn. 

Gallech chi ddefnyddio hwn fel gweithgaredd ysgogi o flaen y dosbarth neu fel gwaith 
cartref gan ofyn i’r dysgwyr argraffu’r tabl a’i lenwi.

Adnodd 7: Codau a chonfensiynau posteri

Adnodd digidol ac adnodd i’w argraffu
Gweithio fel grŵp/mewn parau. Gallai grŵp o ddysgwyr weithio gydag un poster ac 
wedyn cyflwyno eu trafodaethau/canfyddiadau i’r dosbarth. Erbyn hyn, mae disgwyl i’r 
dysgwyr roi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth at ei gilydd. 

Adnodd 8: Cynulleidfaoedd targed

Adnodd digidol ac adnodd i’w argraffu
Gallech chi ddefnyddio hwn fel gweithgaredd ysgogi o flaen y dosbarth neu fel gwaith 
cartref gan ofyn i’r dysgwyr argraffu’r tabl a’i lenwi neu ddefnyddio’r fersiwn papur.
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Adnodd 9: Lleoli posteri

Adnodd digidol ac adnodd i’w argraffu
Un o’r pwyntiau cychwynnol ynglŷn â phwrpas posteri ffilmiau oedd bod angen iddynt 
greu cysylltiad â’r gynulleidfa – felly mae lleoli posteri mewn gwahanol leoliadau fel eu 
bod nhw’n dal llygad y cyhoedd ac yn ennyn eu diddordeb yn arbennig o bwysig. Er 
enghraifft, bydd posteri mewn safleoedd bysus yn denu llawer o wylwyr sy’n mynd heibio 
ar drafnidiaeth gyhoeddus, a bydd posteri ar risiau trenau tanddaearol yn cael eu gweld 
yn aml. Mewn rhai ardaloedd trefol, mae sgriniau digidol mawr ar ochrau adeiladau 
uchel ac mae bilfyrddau (billboards) yn gallu dominyddu nenlinell y ddinas. Mae 
cylchgronau’n caniatáu ymgysylltu am gyfnod hirach â darllenwyr, ac mae posteri yng 
nghynteddau sinemâu’n cysylltu â’r cyhoedd sy’n mynd i’r sinema’n rheolaidd.

Gallech chi ddefnyddio hwn fel gweithgaredd ysgogi o flaen y dosbarth neu fel gwaith 
cartref gan ofyn i’r dysgwyr argraffu’r tabl a’i lenwi neu ddefnyddio’r fersiwn papur.

Adnodd 10: Maint a chynllun posteri  

Adnodd i’w argraffu i ddatblygu dealltwriaeth y dysgwyr o wahanol fformatau posteri.

Adnodd 11: Dadansoddi posteri

Adnodd digidol
Sgrin 2:
Mae’r model dadansoddi hwn yn gallu helpu’r dysgwyr i ddadansoddi poster sy’n bodoli 
ac mae’n gallu helpu fel model i werthuso posteri maen nhw wedi’u dylunio eu hunain.

Sgrin 3:
Mae cwestiynau annog yn gallu rhoi cymorth i ddysgwyr eraill. Ar ôl astudio’r poster, 
gwyliwch y rhaghysbyseb ac ystyriwch pa wybodaeth/ddealltwriaeth bellach mae’r 
rhaghysbyseb yn ei rhoi i gynulleidfaoedd posibl. Mae hyn yn atgyfnerthu’r cysylltiad 
rhwng y poster ffilm ac elfennau eraill ymgyrch.

Sgrin 4:
Gwyliwch y rhaghysbyseb a gofynnwch i’r dysgwyr drafod beth mae’n ei ychwanegu at 
ddealltwriaeth darpar gynulleidfaoedd o’r ffilm.
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Adnodd 12: Bingo termau ffilm

Adnodd digidol ac adnodd i’w argraffu i atgyfnerthu dealltwriaeth y dysgwyr o’r termau 
allweddol.

Adnodd 13: Posteri rhagflas

Adnodd digidol
Sgrin 1:
Mae poster rhagflas yn cael ei ryddhau’n gynnar yn ystod ymgyrch farchnata ac mae’n 
gallu cynyddu disgwyliadau cynulleidfaoedd, ac yn hanfodol, codi archwaeth arnyn 
nhw. Fel arfer, mae’n cynnwys delwedd neu ddyluniad sylfaenol sydd ddim yn datgelu 
gormod o wybodaeth. Y pwrpas yw codi ymwybyddiaeth ac ennyn diddordeb yn y ffilm. 
Ymchwil pellach:  http://www.shortlist.com/entertainment/films/the-25-best-teaser-posters

Sgrin 2:
Mae’r prif bosteri wedi’u rhannu’n draeanau.

Sgrin 3:
Er bod y cyflwyniad ar ogwydd, sy’n anarferol, mae’r poster hwn yn dal i ddilyn 
confensiynau traeanau.

Adnodd 14: Tasg greadigol

Byddwch chi’n gofyn i’r dysgwyr greu eu poster ffilm eu hunain. Gallai gweithgareddau 
eraill gynnwys argraffu crynodeb o blot ffilmiau sy’n bodoli eisoes a phenderfynu mewn 
parau/grwpiau pa elfennau allweddol fydd angen eu dangos ar boster. Gallech chi ofyn 
i’r dysgwyr ail-farchnata ffilm hŷn i apelio at gynulleidfaoedd newydd.

http://www.shortlist.com/entertainment/films/the-25-best-teaser-posters

