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Nodiadau testunau gosod TGAU Drama

Llewlanc
Zizou Corder 

Addasiad Cymraeg gan Tudur Dylan

Mae angen i chi ganolbwyntio ar: 

1. Y cyfnod hanesyddol a chonfensiynau theatrig y 
cyfnod.

2. Arddull y ddrama.

3. Cymeriadau – y dehongliad, y cymhelliant, 
agweddau llais, symud a rhyngweithio, y 
defnydd o’r gofod actio, y defnydd o bropiau a 
set, gwisg, colur a gwallt, a’r berthynas rhwng 
yr actorion a’r gynulleidfa.

4. Llwyfannu – effaith y cynhyrchiad ar wahanol 
lwyfannau e.e. Gwth, Prosceniwm, Cylch a 
Thraws.

5. Dylunio – y set a’r propiau, y gwisgoedd, colur 
a’r gwallt, golau a’r sain.

TASGAU TRAFOD YN Y DOSBARTH

Cyn dechrau astudio’r ddrama, mae angen i chi gofio 
rhai pethau sy’n mynd i’ch helpu chi gyda phob tasg. 

1. Llwyfannu  
Mae pedwar prif lwyfan: Prosceniwm, Gwth, 
Traws a Chylch.

 • Gwnewch lun bras o bob un.

 • Ychwanegwch safle’r gynulleidfa.

 • Cynigiwch syniad o’r math o set sy’n bosib 
ei ddefnyddio ar bob un. 

 • Cofiwch fod llawr, y llwyfan a’r to yn 
bwysig.

 • Mae’r waliau y tu ôl i’r gynulleidfa hefyd yn 
medru cael eu defnyddio.

2. Er mai cyfarwyddwr sydd, fel arfer, yn gwneud 
y penderfyniadau ynghylch llwyfannu, rhaid 
cydweithio â’r dylunwyr.

 • Ydych chi’n medru enwi pob dylunydd?

 • Beth yw rôl pob un? 

 • Cofiwch fod y dylunwyr yn ychwanegu at 
awyrgylch y perfformiad ac yn cyfoethogi 
profiad y gynulleidfa.

 (Mae mwy o wybodaeth a therminoleg yn yr 
atodiad am ddylunwyr.)

3. Mae’n rhaid i chi gofio bod angen trafod 
sgiliau llais, symud a rhyngweithio wrth drafod 
perfformiad.  Ydych chi’n cofio’r gwahanol 
elfennau sydd angen cyfeirio atynt wrth drafod 
pob un?

4. Mae’n rhaid i chi ddeall ystyr y term arddull. 
Ydych chi’n medru esbonio beth yw ystyr 
arddull naturiolaidd, arddull symbolaidd ac 
arddull minimalaidd?
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Cefndir y ddrama  

Addasiad o nofel Zizou Corder yw’r ddrama Lionboy 
neu Llewlanc yn y Gymraeg. Ysgrifennwyd y nofel 
yn 2003 ac, erbyn nawr, mae’r addasiad llwyfan 
wedi’i chyfieithu i nifer o wahanol ieithoedd. 
Mae’n rhan o drioleg sef Lionboy, Lionboy: The 
Chase a Lionboy: The Truth. Addaswyd y nofel ar 
gyfer y llwyfan gan Marcelo Dos Santos a oedd 
yn gweithio’n agos iawn gyda’r cwmni theatr 
broffesiynol, Complicité.

Mae’r ddrama’n olrhain hanes Charlie Ashanti, 
plentyn sy’n byw yn y dyfodol lle mae ffonau 
symudol yn cael eu pŵer o’r haul. Does dim ceir 
ac mae cwmnïau’n bwysicach na gwledydd. Er 
bod Charlie yn ymddangos fel plentyn cyffredin ar 
yr arwyneb, mae’n medru siarad gyda chathod a 
llewod. Pan gaiff ei rieni eu herwgipio gan gwmni 
fferyllol enfawr, mae’n dechrau ar daith i’w hachub 
gyda chymorth haid o lewod syrcas. 

Perfformiwyd y ddrama am y tro cyntaf gan gwmni 
Complicité yn 2013 ac yn hwyrach, aethpwyd â hi ar 
daith o gwmpas Prydain, Efrog Newydd, Hong Kong 
a Seoul. 

Dyma rai o sylwadau’r wasg:

“Jon Bausor’s design is dominated by a tilted 
disc that can turn swiftly into a blood-red African 
skyscape or the undulating floor of the Corporacy 
HQ. Circe, the floating circus-ship Charlie joins on 
his travels, is evoked through rocking stools, calliope 
music and kaleidoscopic costumes. Meanwhile, 
the lions, whom Charlie eventually liberates, are 
suggested by a mix of the actor’s body movements, 
Tom Gibbons’s score and our own imaginations.”

Mae’n ddrama hynod fywiog, cyffrous a lliwgar 
sy’n addas i gynulleidfaoedd o bob oedran. Mae’r 
themâu yn gyfoes a pherthnasol gyda chymysgedd o 
emosiynau. 

Y perfformiad gwreiddiol

https://www.youtube.com/watch?v=rf_qeAC2g6s

Perfformiwyd y ddrama yn gyntaf gan gwmni 
Complicité sy’n arbenigo mewn techneg berfformio 
unigryw. Yn y perfformiad gwreiddiol, roedd naw 

actor yn cydweithio i gyflwyno’r stori i gynulleidfa 
mewn modd hynod gyffrous a deniadol. 

Roedd y gwaith dylunio’n arbennig, gyda gwaith 
sain trawiadol, band byw a nifer mawr o effeithiau 
arbennig oedd yn creu lleoliadau a delweddau 
effeithiol. Roedd yr actorion yn cyfleu’r llewod drwy 
waith corfforol. Yn y perfformiad arbennig hwn, 
roedd gwaith acrobataidd a sgiliau syrcas yn hynod 
bwysig, yn ogystal â sain yr offer taro (percussion) i 
greu awyrgylch. Dyma ddrama gyntaf y cwmni oedd 
wedi’i hanelu’n uniongyrchol at blant. 

Yn ei nodiadau ar ddechrau’r ddrama, mae’r 
addaswr, Marcelo Dos Santos, yn datgan: 

“Rather than showing every moment of Zizou 
Corder’s novels acted out, or building a hot-air 
balloon or using puppets, I worked with the company 
to develop a language of storytelling that relied 
heavily on our audience’s imaginations and the 
dexterity and charisma of the performer.”

Dyma rai ffeithiau am y cynhyrchiad.

1. Dim ond ychydig o bropiau ac ychydig o offer 
llwyfan oedd yn cael eu defnyddio, ond roedd 
pwrpas penodol a symbolaidd iddynt e.e. 
rhaffau ar hyd y llwyfan i gyfleu tonnau’r môr 
ac ysgolion metel i gynrychioli lleoliadau.

2. Roedd yr actorion yn defnyddio’u cyrff i greu 
gwrthrychau e.e. y llong oedd yn cario Charlie 
a’r anifeiliaid dros y môr. 

3. Roedd y gwisgoedd yn lliwgar a hefyd yn 
symbolaidd. Roedd yr actorion yn newid eu 
gwisgoedd o flaen y gynulleidfa heb adael y 
llwyfan, gyda’r bwriad o gadw tempo a rhythm 
bywiog y sioe.

4. Roedd yr actorion yn dyblu cymeriadau gyda 
rhai yn portreadu tri chymeriad a mwy.

5. Roedd y llewod yn cael eu creu drwy effeithiau 
sain, drymiau ac offer taro yn arbennig. Nid 
oes llewod byw i’w gweld o gwbl, dim ond 
eu sŵn a disgrifiad Charlie ohonynt. Roedd 
hyn yn benderfyniad bwriadol er mwyn tanio 
dychymyg y gynulleidfa.

Fel nodir Marcelo Dos Santos: “All we might ask is 
that you trust in the power of imagination and stay 
as nimble and light as a cat.”

1:

2:
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Y Cwmni – Complicité

Mae angen i chi ddeall bwriad y cwmni theatr 
arbennig hwn. Grŵp o bobl o ogledd Llundain sy’n 
canolbwyntio ar greu theatr sy’n gyfuniad o waith 
corfforol, sgiliau acrobataidd, dawns a dylunio 
dychmygus yw Complicité. 

https://www.youtube.com/watch?v=rf_qeAC2g6s

Mae eu cynyrchiadau yn defnyddio technegau 
gweledol o olau, sain a sgrin, a gwisgoedd lliwgar i 
greu profiad hudol ac atyniadol i’r gynulleidfa. 

Byddai gan y dylunydd golau a sain rôl enfawr yn y 
cynhyrchiad hwn o Lionboy. Yr amrywiaeth eang o 
liw, lampau, delweddau ar sgrin ac effeithiau oedd 
yn creu’r awyrgylch drwy gydol y sioe. O ran y  
sain, roedd angen creu sŵn yr anifeiliaid a  
gosod cefndir i’r lleoliadau. Canolbwyntiodd y 
cwmni ar greu gwaith corfforol soffistigedig wrth 
ddehongli’r stori i annog y gynulleidfa i ddychmygu 
drwy’r delweddau corfforol eu bod yn gweld llong, 
coedwig a dinas. Dim ond ychydig o bropiau a set a 
ddefnyddiwyd yn y cynhyrchiad gwreiddiol, er 
mwyn canolbwyntio’n llwyr ar y perfformwyr.

TASGAU 

1. Edrychwch ar glawr y ddrama a thrafodwch 
gyda phartner beth sy’n cael ei awgrymu. 
Cyfeiriwch at y canlynol:

 • mynegiant wynebol y bachgen 

 • y lliwiau

 • y teitl.

2. Gwnewch ychydig o ymchwil i gefndir Zizou 
Corder a’r nofelau eraill sy’n gysylltiedig â’r 
ddrama.

3. Ydych chi’n teimlo bod clawr y ddrama yn un 
sy’n apelio fwy at blant nag at oedolion?

Strwythur

Mae strwythur unigryw i’r ddrama hon. Mae’r 
ddrama’n dechrau gyda’r prolog, a’r actorion yn 
cyflwyno’u hunain i’r gynulleidfa, gan ddefnyddio 
eu henwau cyntaf. (Awgrymir y dylid defnyddio 
enwau iawn yr actorion ym mhob cynhyrchiad.) 

Mae’r cymeriadau, yn enwedig Charlie, yn torri’r 
bedwaredd wal yn gyson ac yn adrodd y stori wrth 
fynd ymlaen. Mae ‘pace’ y ddrama yn gyflym ac 
mae’r gynulleidfa’n mynd ar daith gyda Charlie 
i chwilio am ei rhieni.  Weithiau, defnyddir ôl-
fflachiau i esbonio elfennau o’r plot e.e. yng 
Ngolygfa 4, pan mae Aneba a Magdalen yn esbonio 
sut ddaeth Charlie i fedru siarad â’r cathod. 

Er bod dwy ran i’r ddrama, mae’r golygfeydd yn 
fyr ac yn rhedeg yn llyfn o un i’r llall – 13 ohonynt 
yn Rhan 1 a 7 yn Rhan 2. Mae’r teimlad o antur yn 
amlwg yn y sioe a chawn ein tywys ar long i Baris 
ac ar drên i Fenis. Mae’r delweddau yn cael eu 
cyflwyno yn y stori gan y cymeriadau ac felly’n rhoi 
rhyddid i’r cyfarwyddwr ddewis pa bynnag dechneg 
weledol i’w ddefnyddio ar gyfer y llwyfaniad. 

Mae’n ddrama gyffrous gyda digon o gyfle i’w 
llwyfannu mewn modd creadigol a dychmygus. 

3:
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TASGAU

1. Tynnwch lun o’r llwyfan byddech chi’n ei 
ddefnyddio i lwyfannu Rhan 1. Cofiwch nodi 
safle’r gynulleidfa, a nodi gwybodaeth am y set 
yn fras.

2. Edrychwch ar Ran 1, Golygfa 1 a disgrifiwch 
sut byddech chi’n llwyfannu’r darn yma, gan 
ganolbwyntio ar yr elfennau gweledol. Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • y set a’r propiau. 

3. Esboniwch sut byddech chi’n cyfleu rôl Charlie 
i’r gynulleidfa yn y darn hwn. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad 

 • llais y cymeriad

 • symudiad y cymeriad

 • ei safle ar y llwyfan

 • ei berthynas â’r gynulleidfa.

4. Gwnewch gynllun a lluniau o wisg Charlie a 
chanolbwyntiwch ar y canlynol:

 • cyfnod y wisg 

 • defnydd ac ansawdd

 • lliwiau 

 • colur a gwallt. 

Y cymeriadau

Charlie Ashanti – Bachgen ifanc, hanner 
Prydeiniwr a hanner Affricanwr. Mae’n medru 
cyfathrebu a siarad gyda llewod. Mae’n amlwg 
yn blentyn hynod arbennig. Mae’n benderfynol o 
ddial ar y cwmni enfawr sydd wedi herwgipio ei 
rieni. Mae’n credu’n gryf mewn hawliau anifeiliaid 
ac yn brwydro i ryddhau’r llewod o’r syrcas yn ôl 
i’w cynefin yn Affrica, a hefyd yr holl anifeiliaid 
eraill sy’n cael eu cadw’n gaeth. Mae’n gymeriad 
emosiynol ond dewr, penderfynol ac anturus. Rhaid 

cofio bod Charlie’n gweithredu ar ei ben ei hun yn 
ei ymgais i achub ei rieni, ac yn wynebu nifer o 
anawsterau sy’n peryglu ei fywyd.  

Aneba Ashanti – Tad Charlie, gwyddonydd 
Affricanaidd.

Magdalen Stark – Mam Charlie, gwyddonydd 
Prydeinig. 

Mae’r cwpwl ar fin darganfod meddyginiaeth i wella 
asthma. Dyma’r rheswm am yr herwgipiad.

Rafi Sadler – Dihiryn yw Rafi sy’n ceisio herwgipio 
Charlie ar ddechrau’r ddrama. Mae’n gweithio i’r 
cwmni ac i’r Prif Weithredwr (CEO). Mae Charlie 
yn ei ddisgrifio fel rhywun oedd yn llawn hyder 
yn yr ysgol, yn cŵl a ffasiynol. Erbyn hyn, mae’n 
gweithio i gwmni fferyllol enfawr ac yn fodlon 
gwneud unrhyw beth i greu argraff arnynt, hyd 
yn oed torri’r gyfraith. Mae’n gymeriad oeraidd, 
creulon ac anghwrtais. Nid yw’n poeni am neb ond 
ef ei hunan ac nid yw’n parchu neb chwaith e.e. yn 
Rhan 1, Golygfa 3, dyma sut mae’n siarad gydag 
oedolyn arall, sef Mr Ubsworth.

“Ti wedi gweld bachgen yn rhywle?... Ti’n fyddar 
neu be’? Dwi’n siarad efo ti.”

Mae Rafi’n cael ei weld yn poeri ar y llawr ac yn 
cicio ei gi. Mae’n rhegi ac yn trin pobl yn afiach.

Yn Rhan 2, Golygfa 5, mae Charlie mewn gornest 
focsio gyda Rafi, sy’n cynrychioli’r Gorfforaeth 
Fferyllol Ryngwladol. Mae’r ddau yn gorfod dadlau 
eu hachos, ac yn y pen draw Charlie sy’n ennill. O 
ganlyniad, mae Rafi’n cael ei gosbi gan bennaeth y 
cwmni fferyllol. 

“Fethest ti. Ac wyt ti’n disgwyl i fi wobrwyo 
methiant? ...Ti ydy’r siom go iawn.”

Serch hynny, yn y diwedd Rafi sy’n cynorthwyo 
Charlie i ddatgloi cewyll yr holl anifeiliaid wrth 
rannu’r cyfrinair i gyfrifiadur y gorfforaeth. Mae hyn 
yn symbol ei fod efallai wedi newid ei bersonoliaeth 
erbyn diwedd y ddrama.  

Maccomo – Maccomo yw dofwr llewod y Syrcas, 
ac nid yw’n derbyn bod neb arall yn gallu gwneud y 
swydd cystal ag e. Mae’n hoff o chwipio’i chwip a 
gweiddi, ond mae ganddo reolaeth lwyr o’r llewod 
ac mae’r haid i gyd yn ufudd iddo. 

4:
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“Mae nhw’n gwybod eu lle a bydd Charlie yn dysgu 
ei le o.” 

Mae’n genfigennus bod Charlie yn medru siarad â’r 
llewod ac yn ceisio’i iselhau drwy ofyn iddo am ei 
gefndir e.e. yn Rhan 1, Golygfa 10…

Maccomo – “O ble wyt ti’n dod?”

Charlie – “Caerdydd” 

Maccomo – “Na, Mae pobl yn wyn yn fanno …o ble 
mae dy groen brown yn dod?”

Mae hyn yn dangos ei anwybodaeth ac agwedd 
unochrog a chul y cymeriad.

Yn Rhan 1, Golygfa 9, mae Charlie‘n darganfod bod 
Maccomo’n rhoi cyffur yn nŵr y llewod ac o hynny 
ymlaen, mae’n addo bydd yn eu helpu i ddianc o 
grafangau creulon eu meistr. 

Erbyn Rhan 2, mae Maccomo hefyd wedi dod o 
dan ddylanwad y cwmni ac yn gweithio fel gwas i’r 
Gorfforaeth. 

CEO – Ef yw rheolwr y cwmni fferyllol ac mae’n 
bwerus a hunanol. Nid yw’n meddwl am neb ond ei 
hunan, ei gyfoeth a’i statws.

Y cymeriadau eraill

Mae llawer o gymeriadau eraill.

Criw’r syrcas – PIRWET y troellydd uchel, 
HERCULE y dyn cryf, MADAM BARBUE y 
ddynes farfog, SIGI yr acrobat Eidalaidd a’r UWCH-
GAPTEN TIB, y capten a’r cylch feistr. 

Mae’r BRENIN BORIS yn helpu Charlie i gyrraedd 
Affrica ar ddechrau’r ail ran. 

Mae’r cathod a’r llewod yn amlwg hefyd, er 
SERGEI yw’r amlycaf. Cameleon yw NINU sy’n 
medru amsugno ieithoedd a lliwiau a’r ddau yma 
sy’n cynorthwyo Charlie fwyaf ar ei daith o gwmpas 
y byd i achub ei rieni a’r anifeiliaid. 

TASGAU TRAFOD

Fel dylunydd, pa fath o wisgoedd byddech chi’n 
dewis i’r holl gymeriadau yma? Byddech chi’n 
cadw’r wisg yn syml neu a fyddech chi’n dewis 
gwisgoedd fyddai’n adlewyrchu’r cymeriad yn union 
e.e., coron a chlogyn ar gyfer y Brenin? Beth yw 
eich syniadau am wisg Sergei a Ninu? Gwisgoedd 
symbolaidd neu rai naturiolaidd?

TASGAU

Edrychwch ar Ran 1, Golygfa 7.

Syniadau am gwestiynau byr:

1. Yn gryno, disgrifiwch gymeriad Maccomo yn y 
darn hwn.

2. Awgrymwch wisg, gwallt a cholur addas ar 
gyfer y cymeriad Maccomo ac esboniwch eich 
dewisiadau.

3. Disgrifiwch ddwy effaith sain addas gallech chi 
eu defnyddio yn y darn hwn.

4. Sut byddai cymeriad Maccomo yn dweud y 
llinellau canlynol? 
 
“Maen nhw’n gwybod eu lle, a byddai Charlie 
hefyd yn dysgu ei le o”  
 
Nodwch eich rhesymau am eich dewisiadau 
lleisiol.

5. Fel actor, dewiswch un symudiad, un ystum ac 
un mynegiant wyneb i gyfleu cymeriad Charlie 
yn y darn hwn.

6. Disgrifiwch ddwy effaith golau addas gallech 
chi ddefnyddio yn y darn hwn.

7. Fel dylunydd, enwch y propiau byddai’r 
ddau actor yn defnyddio yn y darn hwn. Yna, 
disgrifiwch y propiau, (lliw, ansawdd a chyfnod) 
ac esboniwch sut byddai’r actorion yn eu 
defnyddio.
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Syniadau Llewlanc 4 yn y papur arholiad  
(10-15 Marc)

1. Disgrifiwch sut byddech chi’n llwyfannu Rhan 
1, Golygfa 8 mewn perfformiad o’r ddrama. Yn 
eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • y set a’r propiau.

Nodwch y rhesymau dros eich dewisiadau.

2. Fel dylunydd, esboniwch sut byddech chi’n 
defnyddio Llwyfan Traws i lwyfannu’r darn 
hwn. Cyfeiriwch at y canlynol:

 • lleoliad y gynulleidfa

 • arddull y cynhyrchiad

 • y golau a’r sain

 • y set a’r propiau.

(Gallwch addasu siâp y llwyfan gan ddewis 
naill ai llwyfan Gwth, Prosceniwm, Cylch ac 
ati.)

3. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu 
cymeriad Sergei yn defnyddio sgiliau corfforol i 
gyfleu’r cymeriad i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • symudiadau ac ystumiau

 • osgo

 • mynegiant wynebol. 

4. Edrychwch ar Ran 2, Golygfa 1. Esboniwch sut 
byddai actor sy’n portreadu rhan y Brenin Boris 
yn defnyddio sgiliau lleisiol i gyfleu’r cymeriad 
i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • tôn a thempo

 • traw.

5. Disgrifiwch sut byddai’r actorion yn 
defnyddio’r llwyfan ac yn rhyngweithio yn 
Rhan 1, Golygfa 13. Yn eich ateb, cyfeiriwch at 
y canlynol:

 • eich dewis o siâp y llwyfan a’r gwagle 

 • safleoedd y cymeriadau yn y gwagle 

 • pellter ac agosatrwydd y cymeriadau yn y 
gwagle.

Pwysig – Pan fyddwch yn astudio rôl pob un 
cymeriad yn y ddrama, cofiwch fod angen i chi 
ystyried oedran, cefndir a statws cymdeithasol y 
cymeriad. Hefyd, wrth i chi ddewis darn penodol, 
canolbwyntiwch ar gymhelliant y cymeriad yn y 
darn hwnnw a darllenwch y cyfarwyddiadau llwyfan 
yn ofalus er mwyn cael mwy o wybodaeth.

TASGAU PERFFORMIO 

Dewiswch ddarn penodol – un sydd efallai’n bwysig 
iawn yn y ddrama. 

1. Gyda phartner neu mewn grŵp, trafodwch beth 
yw perthynas y cymeriadau â’i gilydd.

2. Beth yw cymhelliant y cymeriadau yn y darn?

3. Sut bydd y cymeriadau yn defnyddio’r gwagle? 
Cofiwch, er mwyn gwneud hyn, bydd rhaid 
i chi ystyried siâp y llwyfan. Trafodwch ac 
arbrofwch gyda’r symudiadau a’r rhyngweithio 
yn y darn.

4. Gallwch ystyried cynefineg (proxemics), sef y 
pellter ac agosatrwydd rhwng y cymeriadau.

5. Yn ofalus, ystyriwch ystum, osgo a cherddediad 
eich cymeriad.

6. Ystyriwch eich defnydd o lais, tôn, tempo a 
thraw.

7. Cofiwch fod eich dehongliad chi’n un unigryw, 
ond rhaid i chi roi ystyriaeth lawn i fwriad y 
dramodydd.
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Wrth i chi ymarfer y darn, gallwch wneud gwaith 
byrfyfyr a defnyddio technegau eraill e.e. sedd 
boeth, er mwyn ceisio dod i adnabod y cymeriad yn 
well. Ystyriwch y cwestiynau isod: 

 • Pwy ydw i?

 • Ble ‘rydw i?

 • Pryd mae’n digwydd?

 • Beth ydw i eisiau?

 • Pam ‘rydw ei eisiau?

 • Sut byddaf yn ei gael?

 • Beth sydd angen i mi ei oresgyn? 

Gallwch berfformio o flaen y dosbarth neu 
gynulleidfa a gofyn am eu hymateb. Mae bob 
amser yn ymarfer da i wneud hyn.

TASGAU MWY CYFFREDINOL 

1. Edrychwch ar Ran 1, Golygfa 4 o’r ddrama.  
Fel cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau 
ynghylch llwyfannu hon? Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am y set a’r propiau

 • eich syniadau am olau 

 • eich syniadau am sain a cherddoriaeth

 • eich syniadau am wisgoedd, gwallt a cholur. 

(Dim ond tua pedwar o’r uchod fydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad fel arfer.)

2. Edrychwch ar ddarn penodol o’r ddrama. Fel 
cyfarwyddwr, sut byddech chi’n llwyfannu 
hwn e.e. Rhan 2, Golygfa 2? Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am y set a’r propiau

 • eich syniadau am olau 

 • eich syniadau am sain a cherddoriaeth

 • eich syniadau am wisgoedd, gwallt a cholur. 

(Dim ond tua pedwar o’r uchod fydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad fel arfer.)

3. Edrychwch ar Ran 2, Golygfa 5, sef yr ornest 
focsio. Fel cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau 
ynghylch y llwyfannu? Yn eich ateb, cyfeiriwch 
at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am y set a’r propiau

 • eich syniadau am olau 

 • eich syniadau am sain a cherddoriaeth

 • eich syniadau am wisgoedd, gwallt a cholur. 

(Dim ond tua pedwar o’r uchod fydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad fel arfer.)

Themâu

Teulu

Mae teulu’n thema sy’n ganolog i’r ddrama. Mae 
Charlie yn fodlon aberthu popeth i achub ei rieni 
rhag grym y gorfforaeth. Er eu bod wedi cael eu 
herwgipio, mae’n peryglu’i fywyd ei hunan i’w 
hachub. Mae llawer o anawsterau yn ei wynebu ac 
mae’n teithio o un lle i’r llall yn ei ymgais ryfeddol 
i’w ffeindio. Yn y pen draw, mae’n llwyddo i’w 
rhyddhau. Er bod hon yn thema gyfarwydd mewn 
llenyddiaeth, mae’n cael ei throsglwyddo yn anturus 
a chyffrous yn y ddrama Llewlanc. 

Rhaid cofio hefyd fod y llewod yn rhan o deulu 
Charlie, gan ei fod yn medru cyfathrebu a siarad â 
nhw. Nid ei rieni yn unig mae e’n achub, ond mae 
hefyd yn achub y llewod a’u rhyddhau’n ôl i’w 
cynefin ar ddiwedd y ddrama. Mae hefyd yn achub 
yr anifeiliaid sydd wedi’u dal gan y gorfforaeth, fel 
dywed Charlie yng Ngolygfa 7: 

“Dwed wrth fo am ddatgloi’r cewyll. Rhyddhau’r 
anifeiliaid.”

Ac yna…. 
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“Ydych chi erioed wedi clywed am gannoedd, 
miloedd o lygod, cathod, cŵn, madfall, mwncïod, 
rhinos, eliffantod, sw, arch, llond syrcas o anifeiliaid 
yn llifo drwy rwydwaith o dwneli metel?”

Pŵer cwmnïau

Mae rhieni Charlie wedi darganfod meddyginiaeth 
sy’n medru iacháu pobl sy’n dioddef o asthma 
cronig. Yn sgil hyn, mae’r gorfforaeth, sef cwmni 
anferth pwerus, yn eu herwgipio oherwydd bydd 
y darganfyddiad yn lleihau elw’r cwmni. Bydd 
llai o gleifion yn dioddef o asthma, felly bydd yna 
lai o bobl angen prynu’r feddyginiaeth sy’n cael 
ei gwerthu am bris uchel. Er bod y ddrama wedi’i 
gosod yn y dyfodol, mae sefyllfaoedd tebyg yn ein 
byd ni heddiw, gyda chwmnïau rhyngwladol (global) 
yn codi prisiau uchel am feddyginiaethau sylfaenol.

Rafi yn Rhan 2, Golygfa 6: “Pryd ti mynd i ddallt 
nad oes ‘na ddim dewis gen ti, Charlie? Ti na neb 
arall. Mae’r gorfforaeth yn rhy fawr… Edrych ar ôl 
rhif un – felly mae hi wedi bod erioed.” 

TASGAU TRAFOD 

Ydych chi’n teimlo bod gormod o bŵer gan 
gwmnïau rhyngwladol heddiw e.e. Apple, Google, 
Facebook ac ati? Ydy hyn yn beth peryglus ar gyfer 
y dyfodol?

Creulondeb at anifeiliaid

Mae hon yn thema bwysig o fewn y ddrama. Mae’r 
anifeiliaid yn y syrcas yn cael eu cadw mewn cewyll 
ac yn cael eu hyfforddi i berfformio i’r bobl. Rhoddir 
cyffuriau iddyn nhw hyd yn oed er mwyn iddynt 
ymddangos yn fwy diniwed. Mae’r gorfforaeth hefyd 
yn trin yr anifeiliaid yn wael, eto mewn cewyll, heb 
unrhyw urddas. Mae’r dynion sy’n eu trin yn filain 
a chreulon e.e. Maccomo. Clywn hefyd bod Rafi’n 
camdrin ei gi, drwy ei gicio.

Nid yw hon ‘chwaith yn thema sy’n anghyffredin i ni 
heddiw. Mae creulondeb at anifeiliaid wedi cynyddu 
yn ystod y cyfnod clo ac yn broblem gymdeithasol 
ddifrifol. 

Ond yn y ddrama, mae Charlie’n llwyddo i achub 
y llewod o’r syrcas a’u dychwelyd i’w cynefin 
naturiol. 

Y Brenin Boris yn Rhan 2, Golygfa 1: “Unwaith 
gyrhaeddon ni Fenis, es i a Charlie a’r llewod 
anhygoel yn syth i ben to fy Mhalazzo. Gwyliais i 
Charlie’n arwain y llewod fesul un, eu pawennau 
melfed yn cusanu’r grisiau melfed coch, ac yna i 
fasged fy malwn awyr disglair”

TASGAU TRAFOD 

Ydych chi’n credu bod y ddrama wedi llwyddo 
i ddelio â chreulondeb tuag at anifeiliaid yn 
llwyddiannus? Oes gennych chi deimladau cryf am 
hyn hefyd? Ydy hyn yn bwnc llosg ymysg pobl ifanc 
heddiw?

TASGAU

1. Gweithiwch gyda phartner a gwnewch restr 
o olygfeydd ble mae anghyfiawnder neu 
greulondeb at anifeiliaid yn thema amlwg. 
Gallwch arbrofi gyda pherfformio darn penodol 
gan ganolbwyntio ar lais a symudiadau’r 
cymeriadau. Gallwch ddefnyddio gwahanol 
dechnegau ymarfer i ddatblygu’r cymeriadau 
e.e. sedd boeth, lefelau i ddangos pŵer, 
byrfyfyrio, torri’r darn yn unedau i drafod 
cymelliannau’r cymeriadau, gwaith meim a 
lluniau llonydd.

2. Fel dylunydd, ewch ati i greu syniadau am set 
ar wahanol adegau o’r ddrama gan gofio bod y 
lleoliadau’n newid o un i’r llall, a bod y daith 
yn un beryglus ac anturus. Canolbwyntiwch ar 
liwiau, defnyddiau, lefelau, defnydd o sgrin, 
offer llwyfan a phropiau.

3. Fel dylunydd gwisg, colur a gwallt, ewch ati 
i greu syniadau sut byddech chi’n gwisgo’r 
pedwar cymeriad canlynol: Charlie, Maccomo, 
Brenin Boris a Rafi. Rhowch ystyriaeth i liw, 
defnydd/ffabrig, ansawdd, cyfnod, steil y gwallt, 
y colur ac unrhyw dlysau.

4. Fel dylunydd sain a dylunydd golau, dewiswch 
ddarn penodol lle mae’r anifeiliaid yn 
ymddangos. Gallwch drafod y math o sain neu 
gerddoriaeth fyddai’n addas i greu awyrgylch 
yn y darn a hefyd y mathau o olau h.y. gels, 
lampau, delweddau ar sgrin, effeithiau arbennig, 
gobos, cryfder a lliw.
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5. Fel cyfarwyddwr, byddech chi’n dewis arddull 
symbolaidd neu arddull fwy minimalaidd 
i lwyfannu’r ddrama hon? Nodwch eich 
rhesymau a chyfeiriwch at ambell olygfa.

6. Mae gwaith ensemble a chydweithio rhwng yr 
actorion yn hynod bwysig yn y ddrama hon. 
Dewiswch olygfa ac esboniwch sut byddai’r 
actorion yn rhyngweithio yn y darn er mwyn 
dod â’r lluniau a’r stori’n fyw i’r gynulleidfa.

Cynyrchiadau cyfoes  

Perfformiad cwmni Complicité yw’r un amlycaf 
hyd yn hyn. Dyma ran o adolygiad o’r cynhyrchiad 
hwnnw:

“Upon walking into the West Yorkshire Playhouse’s 
Courtyard Theatre, I immediately took an interest in 
the set. A few piles of hay and some drums littered 
the stage, but there wasn’t much else. It soon became 
clear to me that Complicité didn’t actually need 
anything on the stage to tell their spectacular story.

The entire company worked together incredibly 
tightly as a coherent ensemble. Each and every one 
of their characters was strong, particularly those 
portrayed by Lisa Kerr, who played an acrobat, a cat 
and a chameleon with ease, and whose performance 
I particularly enjoyed.  It’s that tightness and 
strength of an ensemble that helps the story really 
stand out.

Despite the strength of the actors, the technical 
aspects of the production are what really made the 
show interesting. The use of cameras to present a 
scene from two different perspectives was something 
I found particularly different, as it made me shift my 
gaze and focus on two different areas at once, which 
kept me engaged with the performance. The use of 
sound was also interesting, most notably during the 
transformations that Charlie Ashanti, played by 
Adetomiwa Edun, underwent, when he assumed the 
role of the cats and lions he spoke to. I also found 
that the lighting in the climactic scene of the 
performance was astonishing – I really saw the utter 
drive and passion of the characters in response to 
what was happening to their world, but only because 
of the spectacular lighting display at the end.”

Mae’r cynhyrchiad hwn yn llawn lliw a chynnwrf, ac 
er ei fod yn rhoi syniadau i chi, cofiwch fod angen i 
chi feddwl am eich syniadau gwreiddiol eich hunain 
sy’n debyg neu’n anhebyg i’r fersiwn gwreiddiol 
yma. 

https://www.youtube.com/watch?v=pAiaXrqYOxU

https://www.youtube.com/embed/qp_OiZsACdw

Syniadau ar gyfer cwestiwn 5 o’r papur 
arholiad – 15 marc

1. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, sut 
byddai dylunydd yn dewis defnyddio golau a 
sain i gyfleu’r awyrgylch i gynulleidfa? Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • sut defnyddiwyd golau a sain yn y 
cynhyrchiad gwreiddiol?

 • syniadau am olau

 • syniadau am sain

 • awyrgylch.

2. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddech yn cyfleu rôl unrhyw 
un o’r cymeriadau i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol: 

 • cymhelliant y cymeriad

 • eich syniadau am lais

6:

https://www.youtube.com/watch?v=pAiaXrqYOxU
https://www.youtube.com/embed/qp_OiZsACdw
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 • eich syniadau am symudiad

 • eich syniadau am ryngweithio. 

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

3. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
set i greu awyrgylch i’r gynulleidfa. Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am siâp y llwyfan ac 
arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am y set a’r propiau.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau. 

4. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
gwisgoedd, gwallt a cholur i greu awyrgylch 
i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am arddull y gwisgoedd, 
eu lliw a’r defnydd, eu hansawdd a’r cyfnod

 • eich syniadau am wallt a cholur. 

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

5. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r 
ddrama, esboniwch sut byddai’r actorion yn 
rhyngweithio i gyfleu perthynas y cymeriadau 
i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • arddull yr actio

 • y symudiadau 

 • ystumiau ac osgo 

 • mynegiant wynebol.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.
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CYDNABYDDIAETHAU

Llewlanc / Delwedd gan iol.co.za 

Llewlanc 1 / Delwedd gan Mark Douet / Complicite.org 

Cast Llewlanc / Delwedd gan hkeld.com 

Adolygiad Timeout o Gast Llewlanc / Delwedd wedi cymryd o YouTube

Defnyddir y lluniau o fewn yr adnodd hwn at bwrpasau addysgol (di-fasnachol) yn unig, er mwyn hwyluso 
dysgu ac i esbonio cysyniadau’n bellach. Darparwyd cydnabyddiaeth briodol ar gyfer pob llun. Credir 
fod pob llun sy’n cael ei ddefnyddio yn cydymffurfio â’r polisi Defnydd Teg ond os oes unrhyw beth 
wedi’i hepgor, neu unrhyw beth yn anghywir, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gwneud y cywiriadau 
angenrheidiol. adnoddau@cbac.co.uk

ATODIAD

Terminoleg
Sgiliau lleisiol

Traw 
Tôn 
Tempo 
Seibiant 
Acen  
Lefel y llais 
Eglurder 
Pwyslais  

Sgiliau corfforol

Ystum  
Osgo 
Mynegiant wyneb – llygaid 
Symudiad – cerddediad  
Llonyddwch 

Rhyngweithio

Cynefineg – pellter ac 
agosatrwydd  
Safle ar y llwyfan  
Ymateb corfforol

Dylunio gwisg, colur a gwallt   

Defnydd  
Ansawdd 
Lliw 
Cyfnod 
Steil gwallt 
Wigiau  
Colur  
Tlysau 

Dylunio sain 

Cerddoriaeth 
Effeithiau sain  
Seiniau byw  
Seiniau wedi’u recordio  
Lefel y sain  
Atsain  
Meicroffonau  
Ffynonellau sain  
Offerynnau  
Band byw 

Dylunio golau 

Dwysedd 
Ffocws 
Onglau 
Effeithiau arbennig 
Lliw – gels 
Gobos  
Gwahanol lampau 

Dylunio set 

Siâp llwyfan 
Fflatiau  
Cefnlen  
Seiclorama  
Lliw  
Rostra  
Allanfeydd, mynedfeydd  
Lefelau – blociau  
Llawr  
Llenni  
Nenfwd  
Offer llwyfan  
Dodrefn e.e. bwrdd  
Grisiau 

Propiau personol

Llaw  
Propiau gellir eu cario e.e. cadair 
neu focs 

http://adnoddau@cbac.co.uk

