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Un Bore Mawrth
Alison Carr

Addasiad Cymraeg gan Daf James

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 cynhyrchydd 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

Ysgrifennwyd y ddrama yn arbennig i bobl ifanc 
a pherfformiwyd Un Bore Mawrth yn rhan o ŵyl 
National Theatre Connections 2020 a 2021 gan 
theatrau ieuenctid ledled y Deyrnas Unedig.

Drama fywiog a gafaelgar yw hon gydag elfennau 
ffuglen wyddonol (sci-fi) a ffantasi hefyd. Mae’n 
dechrau ar ddydd Mawrth cyffredin, ond yn sydyn 
yn troi i fod yn hynod anghyffredin a rhyfeddol. Nid 
yn unig mae rhwyg yn torri’r awyr ond mae’n sugno 
rhai o’r disgyblion a’r athrawon i fyny i fydysawd 
arall. 

Yn sgil diflaniad y rhain, mae pobl newydd yn 
ymddangos i gyfnewid lle â nhw. Nawr, rhaid i’r 
ddwy garfan geisio gwneud synnwyr o’r cyfan – Y 
Ni a’r Nhw – a cheisio dyfeisio ffordd i ddychwelyd 
i sut oedd pethau o’r blaen. Dyma’r benbleth, y 
gwrthdaro a’r her. Rhaid i “Nhw” ddychwelyd i’w 
bydysawd cywir a hynny ar ôl profi un newydd a 
gwahanol. 

Dyma eiriau’r dramodydd, Alison Carr:

“Roeddwn i eisiau ysgrifennu rhywbeth a fyddai’n 
cyffroi, yn diddanu ac yn ennyn diddordeb y 
perfformwyr ifanc a fyddai’n mynd i’r afael ag ef, ac 
a fyddai’n rhoi heriau theatraidd i’w harchwilio a’u 
goresgyn.”

Y perfformiad gwreiddiol 

Yn ei nodiadau cychwynol, mae Alison Carr yn nodi 
ei dymuniadau ynghylch llwyfannu’r ddrama. 

1. Er mwyn cadw tempo ac amseriad y ddrama, 
dylid sicrhau bod y ddeialog yn gyflym a 
bywiog. 

2. Mae adegau lle bydd siarad uniongyrchol â’r 
gynulleidfa, sef torri’r bedwaredd wal.

3. Mae cyfle i ddyblu cymeriadau.

4. Dylid sicrhau bod y golygfeydd yn llifo o un i’r 
llall yn llyfn.

5. Mae cyfle yma i gael cast mawr o berfformwyr 
ifanc.

6. Gall y ddeialog gael ei haddasu i dafodiaith 
naturiol y perfformwyr.

7. Does dim set, a dim ond dau brop sydd wedi’u 
nodi – oren a bag. 

Mae’r cyfarwyddiadau uchod yn awgrymu 
llwyfaniad syml a diffwdan er mwyn canolbwyntio 
ar y plot yn unig. Wrth edrych ar gynyrchiadau NT 
Connections, mae symlrwydd y cynyrchiadau yn 
amlwg iawn – ychydig o gadeiriau a pheth offer 
syml. Ond mae angen gwagle eang gan fod nifer yn 
y cast. 

Edrychwch ar ddehongliad Ysgol Headington. Mae’r 
llwyfannu yn syml ond effeithiol, y llawr yn ddu 
gyda sgrin yn adlewyrchu delweddau syml a thri 
darn o set – un rostrwm ar ffurf triongl sy’n symbylu 
drws a dau fwrdd du. Mae cadeiriau a desgiau 
symudol sy’n symbylu’r ysgol ond a gaiff hefyd eu 
defnyddio i greu lefelau gwahanol.  Mae’r cast yn 
fawr ac yn llenwi’r llwyfan. 

Defnyddir sain i greu awyrgylch, yn enwedig ar 
ddechrau a diwedd y ddrama i gyfleu’r rhwyg yn 
yr awyr. Mae’r goleuo’n weddol syml, yn pylu ar 
adegau i gyfleu awyrgylch mwy sinistr. 

Gellir dweud bod y propiau yn realistig a’r 
gwisgoedd yn gyfoes a nodweddiadol o ddillad 
pobl ifanc heddiw. Er bod y cynhyrchiad ar 
lwyfan pen-atoch (end-on stage) mewn stiwdio 
gyda’r gynulleidfa ar un ochr, mae’n gynhyrchiad 
minimalaidd ac mae hynny’n cadw at ddymuniad y 
dramodydd.

Dyma recordiad o’r perfformiad:

https://www.youtube.com/watch?v=QE3xpOcZ82o

1:

2:

https://www.youtube.com/watch?v=QE3xpOcZ82o
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TASGAU TRAFOD

Fel dosbarth, trafodwch beth yw eich barn chi 
am y dehongliad hwn. Beth sydd yn effeithiol a 
llwyddiannus a beth fyddech chi, fel dylunwyr, yn 
gwneud yn wahanol? Edrychwch yn ofalus ar bob 
elfen sydd wedi eu rhestru isod.

 • y perfformiadau 

 • y dylunio – golau, set, sain, gwisgoedd, 
gwallt a cholur 

 • yr arddull gynhyrchu a siâp y llwyfan

 • yr awyrgylch. 

Gall eich dehongliad chi fod naill ai’n debyg 
neu’n annhebyg i’r gwreiddiol. 

TASGAU

Edrychwch ar agoriad y ddrama o “Dydd Mawrth 
o’dd hi” hyd at “PAWB. Rhyfeddu.”

1. Fel cynhyrchydd, sut byddech yn llwyfannu’r 
darn hwn? Wrth ateb, dylech wneud y canlynol:

 • tynnu lun o’r llwyfan a safle’r gynulleidfa

 • esbonio’r arddull

 • rhoi syniadau am set a phropiau.

2. Esboniwch sut byddech chi’n cyflwyno rôl Alex 
i’r gynulleidfa yn y darn hwn. Cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • cymhelliant 

 • llais

 • symudiad

 • rhyngweithio. 

3. Mae’r ensemble o actorion yn hynod bwysig 
yn y darn hwn, ac yn gweithredu fel Corws. 
Esboniwch sut fyddech chi, fel cynhyrchydd, 
yn dewis llwyfannu hyn gan ganolbwyntio ar y 
rhyngweithio. Bydd rhaid i chi benderfynu ar 
siâp y llwyfan, y set a’r offer llwyfan cyn mynd 
ati i ateb. Cyfeiriwch at y canlynol: 

 • safleoedd yr actorion ar y llwyfan 

 • eu symudiadau.

4. Beth yw eich syniadau am wisgoedd y 
cymeriadau yn y darn hwn? Cyfeiriwch at 
gyfnod, defnydd, ansawdd a lliw. A fyddech 
chi’n dewis defnyddio gwisg ysgol? Rhowch 
eich rhesymau dros eich dewisiadau. 

Trafodwch eich syniadau am yr uchod gyda 
gweddill y dosbarth.

Strwythur 

Does dim rhaniadau pendant i’r ddrama hon ac 
felly nid yw’n dilyn confensiwn traddodiadol o 
ddrama. Does dim actau na golygfeydd pendant. 
Yn hytrach, mae’r ddrama’n llifo ac yn symud yn 
slic i ddatblygu’r stori. Ar adegau, mae monologau 
byrion yn torri ar rediad y ddeialog rhwng nifer 
o gymeriadau, ac wrth gwrs, mae adegau lle mae 
siarad uniongyrchol â’r gynulleidfa. Y cyfarwyddwr 
felly fydd yn penderfynu ar y newid awyrgylch 
a thempo yn ôl y cynnwys. Mae’r ddeialog yn 
dafodieithol ac yn naturiol iawn er mwyn apelio at 
bobl ifanc. Wrth gwrs, mae modd addasu hyn yn 
ôl ardaloedd er mwyn i’r gynulleidfa uniaethu â’r 
cymeriadau. 

Er bod cyfle i greu perfformiad gyda chast mawr, 
mae hefyd modd lleihau’r niferoedd, wrth ddyblu 
cymeriadau, a chael corws llai. Y prif gymeriadau 
yw Alex, Ash, Billy, Mac, Franky, Jay, Magpie, Sam 
a Cam. Er bod y dramodydd wedi ysgrifennu’r darn 
ar gyfer pum merch a phedwar bachgen, gellir bod 
yn hyblyg a newid rhyw’r cymeriadau hefyd yn ôl y 
galw. 

Mae ymdeimlad Brechtaidd i’r ddrama hon, neu 
ddylanwad y theatr epig, gan fod sawl dyfais debyg 
yn cael eu defnyddio. Byddai llwyfannu Un Bore 
Mawrth yn dasg ddiddorol a chreadigol iawn gan fod 
nifer o bosibiliadau y gellir eu hystyried.

TASGAU

Edrychwch ar dudalen 76, o Charlie – “O’dd 
hwnna’n weird” hyd at dudalen 79, Alex - “Mwy o 
iselder a gorbryder” 

1. Tynnwch lun o’r llwyfan fyddech chi’n ei 
ddewis ar gyfer y darn hwn gan ddangos safle’r 

3:
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gynulleidfa. Yna, disgrifiwch sut byddech chi’n 
llwyfannu’r darn ar eich dewis o lwyfan, gan 
ganolbwyntio ar y canlynol:

 • arddull y cynhyrchiad 

 • eich dewis o olau a sain

 • eich dewis o bropiau.

Nodwch y rhesymau am eich dewis. 

2. Tynnwch lun o wisg cymeriad Alex yn y darn 
hwn. (Cofiwch sôn am gyfnod, defnydd, lliw 
ac ansawdd.) Yna, esboniwch sut byddech 
chi’n cyfleu rôl Alex i’r gynulleidfa yn y darn. 
Cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad 

 • llais y cymeriad

 • symudiad y cymeriad

 • ei safle ar y llwyfan

 • ei pherthynas â’r gynulleidfa.  

Y cymeriadau

Ni – Alex, Ash, Bili, Mac a Franky 

Nhw – Jay, Pioden, Sam a Cam 

Ensemble – Ali, Remy, Charlie, Naz, Lou, Ffigwr 1 
a Ffigwr 2  

Mae cyfle am gast mawr, ond mewn gwirionedd, y 
prif gymeriadau yw criw Ni a chriw Nhw. 

Ar ddechrau’r ddrama, mae’r ensemble yn creu 
awyrgylch ysgol yn effeithiol. Yna, wedi’r rhwyg, 
mae rhaniad rhwng y cast. Ar dudalen 77, mae’r 
rhai sy’n perthyn i garfan Ni yn meddwl mai’r awyr 
sydd wedi agor tra bod carfan Nhw yn meddwl mai’r 
ddaear sydd wedi rhwygo. 

Wrth iddynt geisio rhesymu a deall, rydym yn dod 
i adnabod yr unigolion yn well. Gellir dweud bod y 
cymeriadau’n ymddangos mewn parau ac yn debyg, 
os nad yn union yr un fath. Mae Ash a Pioden yn 
enghraifft wych o hyn.

Ash a Pioden 

Mae’r ddwy, er mawr syndod iddynt, mor debyg. 
Maen nhw fel gefeilliaid ond mae Ash yn perthyn i 
un byd a Pioden o fydysawd arall.

TASGAU TRAFOD

Edrychwch ar dudalen 75 a thrafodwch sut byddai’r 
ddau actor yn dehongli rolau Ash a Pioden. 
Ystyriwch y wisg, gwallt a cholur yn ogystal â’u 
lleisiau a’u symudiadau. 

Mae’r ddwy yn edmygu ei gilydd ac yn ceisio creu 
argraff dda ar ei gilydd. Ar dudalen 83:

Ash : “Pa fath o bethe ti’n ddwyn?” 

Pioden : “Sweets. Crisps. Jewellery. Make-up. 
Unrhyw beth… Ma‘ pawb yn neud e” 

Wrth i’r ddrama ddatblygu, mae fel petai’r ddwy yn 
cyfnewid rôl ac Ash sy’n gwneud y dwyn y tro hwn, 
ac yn dwyn oddi ar ei ffrindiau. Er hyn, mae neges 
Pioden yn glir. Gweler tudalen 99:

“Symo ti’n moyn bod fel fi, Ash….”

Mae Pioden yn cyfaddef bod ei hysfa i ddwyn wedi 
difetha ei pherthynas gyda’i rhieni gan eu bod wedi 
siomi ynddi, ac erbyn hyn, nid oes ots ganddyn nhw 
beth mae hi’n ei wneud– a dyma beth sy’n brifo – eu 
difaterwch. Tudalen 100: Pioden - “…Sdim ots ‘da 
nhw rhagor… falle’r tro nesa i fi ‘i ‘neud e, bydd ots 
‘da nhw eto.”

TASGAU PERFFORMIO

Dychmygwch eich bod yn portreadu’r cymeriad 
Pioden. Sut fyddech chi’n defnyddio llais a 
symudiadau yn y monolog sydd ar dudalen 100? 
Gallwch berfformio’r darn o flaen cynulleidfa. 

Yn sgil y gweithredoedd hyn, mae gwrthdaro a 
chasineb yn codi rhwng y ddwy a hefyd rhwng y 
carfannau. 

Tud. 103 - “Pam o’dd rhaid i chi gwympo mewn i’n 
iard ni? Pam ni?” 

4:
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Sam a Bili

Mae Sam yn perthyn i garfan Nhw ond mae hi wedi 
marw, ond nawr mae’n ail-ymddangos. Mae hi’n 
chwaer i Bili, ond cafodd ei lladd gan yrrwr oedd 
yn tecstio. Mae Bili yn teimlo’n euog ac felly mae’n 
manteisio ar y cyfle i ddweud wrthi’r pethau wnaeth 
e ddim o’u dweud pan oedd hi’n fyw. Mae Bili’n 
or-ofalus ac yn poeni’n ddirfawr am ei chwaer. Mae 
darnau sensitif ac ingol iawn rhwng y ddau yma.

Gweler Tud. 91

Bili : “Wi wastad yn difaru na ‘wedes i mod i’n dy 
garu di’n fwy aml. Bob dydd …”  

Wrth i’r ddrama ddatblygu, mae’n rhaid i Sam 
ddychwelyd i’r byd arall ac mae’n atgoffa Bili fod 
rhaid iddo dderbyn ei marwolaeth, er mor anodd yw 
hynny. Rhaid rhoi Sam yn ôl yng ngofal “y Bili sy’ 
lan f’yna”. (Tudalen 118)

TASGAU TRAFOD

Pa fath o wisg fyddech chi’n dewis i’r ddau 
gymeriad yma?

Alex a Jay

Mae Alex yn gymeriad deallus a difrifol sy’n ceisio 
datrys y gwrthdaro. 

Gweler Tudalen 79: “Mae’r arwyddion ‘di bod ‘ma 
ers sbel.” 

Mae’n cynnig atebion gwyddonol, mwy soffistigedig 
i’r digwyddiad. Mae cyfeillgarwch yn datblygu 
rhyngddi hi a Jay. Mae wedi darllen yn eang am 
ddamcaniaethau am fydysawdau cyfochrog. Iddi hi, 
mae’n syml – mae’r ddau fydysawd wedi gwrthdaro 
ac wedi achosi rhwyg. Mae hi a Jay yn ceisio cynnig 
datrysiadau ac yn dechrau gyda chofrestr i wirio 
pwy sy’n bresennol a phwy sydd ar goll. Nes ymlaen 
yn y ddrama, hi eto sy’n ceisio rhesymu a chynnig 
atebion i Nhw pan maent yn ceisio dychwelyd i’w 
byd. 

Mae Jay hefyd yn ddeallus ac yn ceisio rhesymu’r 
gwrthdaro. Mae tebygrwydd amlwg rhwng ef ac 
Alex, ond mae e hefyd yn gallu bod yn genfigennus 
ohoni ar brydiau, gan mai hi sy’n cynnig yr holl 
atebion. Mae e’n rhoi rhybudd i’r Nhw sy’n ceisio’u 

gore i ddychwelyd i’w bydysawd a chael eu tynnu 
nôl lan. Mae’n eu rhybuddio ar dudalen 98:

“Falle cewch chi’ch tynnu lan a glanio mewn 
bydysawd lle ‘nath y dinosaurs oroesi, neu mewn un 
sy wedi’i foddi’n gyfangwbl dan ddŵr.” 

TASGAU TRAFOD

Trafodwch ba ystumiau tebyg byddai’r ddau 
gymeriad yn medru eu defnyddio er mwyn dangos y 
tebygrwydd rhyngddynt.

Pa fath o bropiau personol fyddai’r ddau yn 
medru eu defnyddio er mwyn dangos elfennau o’u 
cymeriad? 

Cam a Mac

Eto mae’r ddau o fydysawdau gwahanol. Mae Mac 
yn hyderus ac yn ymddangos yn chwareus e.e, ar 
dudalen 88, “Wi’n edrych yn gret mewn llunie”. 
Mae’n dweud wrth Cam y byddai pawb yn ei 
hadnabod hi petai hi’n rhan o’i fydysawd e. Ar yr 
wyneb, mae hi’n gryf a chaled, ond nid dyna sut 
mae’n teimlo tu fewn. Mwgwd yw’r cyfan, ac mewn 
gwirionedd, mae’n hynod o ddihyder ac ansicr.

TASGAU TRAFOD 

Edrychwch ar dudalenau 86–88.  Sut byddai’r ddau 
actor sy’n chwarae rolau Cam a Mac yn symud ac yn 
rhyngweithio yn y darn hwn? 

Mae Mac yn teimlo trueni ac yn dangos empathi 
tuag at Cam, efallai oherwydd eu bod yn debyg. 
Dywed hithau hefyd ar dudalen 90: 

“Sneb yn ishte’ ‘da fi a sa i’n gwbod pam”. 

Yn amlwg, mae ganddi elynion hefyd a phan ddaw 
grŵp ohonynt i’w herio, mae hi ar goll heb ei dau 
ffrind, Ali a Remi, sydd wedi diflannu.

Ar dudalen 96, dywed Naz, un o’i gelynion:

“Neith e les iddi wbod shwt beth yw hi i fod ar yr 
ochr arall”

Felly, mae’r tebygrwydd yn amlwg. Mae’r ddau yn 
gorfod dioddef camdriniaeth o ryw fath. 



6

Nodiadau testunau gosod TGAU Drama

Ar dudalen 97, dywed Cam: 

“Ma’ fe’n scary, ‘ndyw e? Bod yn unigolyn yn erbyn 
grŵp, gyda llyged ffyrnig a dyrne tyn”.

Wrth gwrs, nid yw Mac yn cyfaddef ei bod yn ofnus, 
ond tu fewn mae hi’n ansicr ac yn unig. Mae Cam yn 
magu mwy o hyder wedi iddo ddisgyn er nad yw wir 
yn medru esbonio pam. 

Ar Dudalen 97, dywed Mac…  “How come ti’n 
fodlon sefyll lan iddyn nhw, ond lan f’yna ti’n cwato 
tu ôl i’r bloc Gwyddoniaeth?”

Mae Cam yn amlwg yn gymeriad nerfus a di-hyder, 
Mae wedi dioddef o glandular fever. Mae’n nerfus 
wrth ddychwelyd i’r ysgol ac yn dewis bwyta ei 
ginio y tu ôl i’r bloc Gwyddoniaeth. Yno, mae’n cael 
ei fygwth a’i fwlio gan ddau ddisgybl. 

Tudalen 89.  

Cam : “Plis, jyst gadewch fi fod …”

Ffigwr 1 : “Ti ‘di bod yn gofyn am grasfa ers ages.”

Ffigwr 2 : “Ti mor stuck-up.”  

Mae yntau felly yn gweld y digwyddiad o ddisgyn 
i fyd arall yn ddihangfa rhag y creulondeb mae’n 
gorfod ei wynebu.

TASGAU TRAFOD

Edrychwch ar dudalenau 86–88. Sut byddai’r ddau 
actor sy’n chwarae rolau Cam a Mac yn symud ac yn 
rhyngweithio yn y darn hwn? Ystyriwch y gwagle, 
symudiadau, pellter ac agosatrwydd.

TASG PERFFORMIO 

Dewiswch ddau ddarn penodol o’r ddrama rhwng 
Mac a Cam. Ewch ati i arbrofi gyda lleisiau a 
symudiadau’r cymeriadau yn y darnau. Gallwch 
berfformio’r darn o flaen cynulleidfa.

Franky

Cymeriad ansicr a swil yw Franky. Nid yw’n siwr 
i le mae’n perthyn. Yn amlwg, nid yw Bili yn ei 
adnabod fel disgybl o’i ysgol e, na ‘chwaith Sam o’i 
hysgol hi! Daw hyn yn glir ar dudalen 93: 

Bili : “Sa i’n gwbod pwy yw e? Wyt ti?”

O ganlyniad i’r dryswch, mae Franky’n penderfynu 
datgan ei fod o’r bydysawd arall gan obeithio bydd 
e’n medru cymysgu’n well a chreu ffrindiau. Ond 
pan mae’r ochrau’n rhannu, mae’n cyfaddef ei fod 
wedi dweud celwydd ac mai Franky o fan hyn yw e 
mewn gwirionedd. Er bod y criw yn mynnu eu bod 
heb adnabod unrhyw un o’r enw hynny, dywed yn 
drist ar dudalen 106:

 “O’s ma’ ‘na, jyst sneb ohonoch chi’n sylwi arna i”.

Cawn ddeall bod Franky yn ofalwr ifanc i’w dad a’i 
frawd ac yn poeni bydd y teulu yn cael eu rhannu 
os na fydd e’n gofalu amdanynt. Mae’n cyfaddef 
ei fod wedi dweud celwydd oherwydd ei fod eisiau 
dihangfa am ychydig a gan fod neb yn ei adnabod 
roedd hyn yn hawdd. Ni fydd gan y Franky newydd 
yr un cyfrifoldebau, fel y dywed ar dudalen 107:

 “…Jyst fel bo fi’n gallu ca’l brec”.

TASGAU TRAFOD

Beth yw eich syniadau am wisg a phropiau personol 
i Franky? A fyddech chi’n ei wneud i edrych yn 
wahanol i’r gweddill?

TASGAU

Edrychwch ar dudalen 99, o Pioden: “Ble cest ti’r 
rheina i gyd?” hyd at dudalen 101, Lou: “Chi lot, 
Nhw. Ni’n ffili trysto chi”.  

Syniadau am gwestiynau byr:

1. Yn gryno, disgrifiwch y berthynas rhwng 
Pioden ac Ash yn y darn hwn.

2. Pa ddwy dechneg ymarfer gallai’r cyfarwyddwr 
ddefnyddio i helpu’r actorion archwilio’r 
berthynas rhwng y ddau? Nodwch y rhesymau 
am eich dewis. 

3. Awgrymwch wisg, gwallt a cholur addas ar 
gyfer y ddau gymeriad ac esboniwch eich 
dewisiadau.

4. Beth yw cymhelliant y ddau yn y darn hwn?
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5. Sut byddai cymeriad Pioden yn dweud y 
llinellau canlynol, gan roi esboniad am eich 
dewisiadau lleisiol.

“Symo ti’n moyn bod fel fi, Ash. Ti’n dda. Ma’ 
pobl yn hoffi ti, parchu ti”

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

7. Disgrifiwch ddwy effaith golau addas gallech 
chi eu defnyddio yn y darn hwn.

8. Fel dylunydd, enwch y propiau y byddai’r 
ddau actor yn defnyddio yn y darn hwn. Yna, 
disgrifiwch y propiau, (lliw, ansawdd, cyfnod) 
ac esboniwch sut byddai’r actorion yn eu 
defnyddio.

Syniadau ar gyfer cwestiwn 4 yn y papur 
arholiad (10-15 marc)

1. Disgrifiwch sut byddech chi’n llwyfannu’r darn 
hwn ar gyfer perfformiad o’r ddrama Un Bore 
Mawrth? Yn eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y dewis o lwyfan

 • arddull y cynyrchiad

 • set a phropiau.

Nodwch y rheswm am eich dewisiadau.

2. Fel dylunydd, esboniwch sut byddech chi’n 
defnyddio llwyfan Gylch i lwyfannu’r darn 
hwn. Bydd angen i chi gyfeirio at y cynhyrchiad 
gwreiddiol hefyd. 

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 a dewis – 
Gwth, Prosceniwn, Traws.)

3. Esboniwch sut byddai actor sy’n chwarae rhan 
Ash yn defnyddio sgiliau corfforol i gyfleu’r 
cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch newid y 

cymeriad i Pioden). Yn eich ateb, cyfeiriwch at 
y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • symudiadau ac ystumiau 

 • osgo 

 • mynegiant wynebol.

4. Esboniwch sut byddai actor sy’n chwarae rhan 
Pioden yn defnyddio sgiliau lleisiol i gyfleu’r 
cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch newid y 
cymeriad i Ash). 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 y 
darn hwn.

 • cyfeiriwch at siâp y llwyfan a’r gwagle 

 • safleoedd y cymeriadau yn y gwagle 

 • ystumiau’r cymeriadau, eu hosgo a’u 
hymatebion wynebol.

Beth sy’n ddiddorol am y cymeriadau yw eu bod 
yn debyg ond ddim yn union adlewyrchiad o’i 
gilydd. Maent yn fersiynau gwahanol sy’n dangos 
eu gwendidau a’u rhagoriaethau. Byddai hyn yn 
ffactor pwysig wrth gynhyrchu’r ddrama ar lwyfan. 
Efallai byddai modd i chi ddangos y tebygrwydd 
wrth ddefnyddio’r un ystumiau ar adegau, yr un 
mynegiant wynebol, cerddediad a’r elfennau lleisiol. 
Efallai gallech chi gael tebygrwydd yn y gwisgoedd 
neu bropiau personol i awgrymu bod y cymeriadau’n 
fersiynau o’i gilydd. Trafodwch hyn yn y dosbarth.

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. Darllenwch y cyfarwyddiadau llwyfan 
yn ofalus er mwyn cael mwy o wybodaeth.
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TASGAU PERFFORMIO

Dewiswch ddarn penodol, un sydd efallai yn bwysig 
iawn yn y ddrama. 

1. Trafodwch gyda phartner neu mewn grŵp beth 
yw perthynas y cymeriadau â’i gilydd.

2. Beth yw cymhelliant y cymeriadau yn y darn?

3. Sut byddant yn defnyddio’r gwagle, a chofiwch, 
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 y cynefineg (proxemics), sef 
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 yn un unigryw, 
ond rhaid i chi roi ystyriaeth lawn i fwriad y 
dramodydd,

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? 

Perfformiwch y darn o flaen y dosbarth, er 
mwyn cael eu hymateb. Gallwch esbonio eich 
rhesymau iddynt dros eich dewisiadau lleisiol, eich 
symudiadau a’r rhyngweithio.

Themâu 

Mae nifer mawr o themâu ac is-themâu yn dod 
i’r amlwg yn y ddrama hon, (gallwch wneud restr 
eich hunain a’u trafod yn y dosbarth). Mae bwlio, 
iechyd meddwl, cyfrifoldeb, marwolaeth, bod yn 
ofalwr ifanc, unigrwydd a delwedd yn rhai amlwg 
ac yn berthnasol i bobl ifanc. Dyna pam mae hon 
yn ddrama addas iawn i’w pherfformio gyda chriw 
ysgol neu gwmni drama ieuenctid. Hefyd, gellir ei 
pherfformio mewn gwagle syml, heb lawer o set a 
phropiau. 

Rhai o’r themâu amlycaf yw cyfeillgarwch, teulu, 
galar, cyfrifoldeb a hunaniaeth.

Cyfeillgarwch

Mae cyfeillgarwch amlwg rhwng nifer o’r 
cymeriadau – Ni a Nhw. Ond yr hyn sy’n ddiddorol 
yn y ddrama yw bod y parau o ffrindiau yn debyg 
iawn i’w gilydd o ran personoliaeth a diddordebau. 
Maen nhw’n fersiynau tebyg sy’n byw mewn 
bydysawdau gwahanol.

Weithiau maent yn cyd-dynnu’n dda, ond ar 
adegau, maent yn anghytuno ac yn gweld bai 
ar weithredoedd ei gilydd e.e. er bod Pioden yn 
cyfaddef ei bod yn dwyn, pan mae Ash yn gwneud 
yr un peth, mae hi’n grac. Nid yw’n dymuno’r un 
bywyd i’w ffrind ac mae’n rhoi cyngor clir iddi. Mae 
perthynas tebyg rhwng Alex a Jay hefyd: weithiau 
maent yn cydweld ond ar adegau eraill, mae un yn 
gweld bai ar y llall.

Y neges yw er bod ffrindiau yn agos a ffyddlon i’w 
gilydd, ar adegau, gallant anghytuno ac anghydweld. 
Nid yw pawb yn medru cytuno drwy’r amser ac 
weithiau, mae angen gwrando mwy ar ein gilydd a 
chymryd cyngor. Mae’r cymeriadau yn y ddrama 
hefyd yn dysgu oddi wrth ei gilydd, er enghraifft sut 
i fod yn fwy caredig (Mac) neu’n fwy dewr (Cam). 

Gwelwn y themâu cymuned a sut mae trin ein 
gilydd yn dod i’r amlwg pan mae’r ddwy garfan yn 
dychwelyd i’w bydoedd arferol.

Tudalen 116: “O’n nhw mor garedig. Yn becso 
amdanom ni. Naethon nhw wir ofalu amdano ni”

5:
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Er bod pobl weithiau’n gallu gwneud y 
penderfyniadau anghywir, rydyn ni’n methu â’u 
dadwneud nhw. Rhaid i ni ddysgu byw gyda nhw ac 
weithiau dysgu ohonynt.

TASGAU TRAFOD 

Ydych chi’n teimlo bod cael ffrind da yn bwysig? 
Ydych chi’n gallu ymddiried yn eich ffrind/
ffrindiau? Ydych chi weithiau yn anghytuno gyda 
nhw? Ydy hyn yn beth da neu’n beth drwg? Ydych 
chi’n ystyried eich hunan yn ffrind ffyddlon?

Teulu a Chyfrifoldeb

Mae’r themâu teulu a chyfrifoldeb yn amlwg yn stori 
Bili a Sam. Mae Bili difaru na ddangosodd ef ddigon 
o gariad a gofal at ei chwaer cyn iddi farw mewn 
damwain ofnadwy. Mae e hefyd yn galaru ac yn 
gweld ei heisiau. Mae Sam, ar y llaw arall, yn dweud 
bod ganddi fam a ‘Bili’ arall yn ei bydysawd hi sy’n 
gofalu amdani, a does dim angen iddo boeni bellach. 
Efallai mai eisiau lleihau ei bryder y mae Sam drwy 
awgrymu ei bod hi’n iawn yn y bydysawd arall. 
Mae hon yn thema ddiddorol iawn, sef bod galar 
yn broses boenus ond mae’n rhaid mynd drwyddi i 
dderbyn bod y person wedi gadael. 

TASGAU TRAFOD

Ydych chi wedi colli rhywun oedd yn agos atoch? 
Sut oeddech chi’n teimlo neu’n dal i deimlo? Ydych 
chi’n difaru eich bod heb ddweud rhywbeth wrth y 
person cyn iddi/iddo farw?

Mae Franky yn ofalwr ifanc sy’n edrych ar ôl ei 
deulu. Mae hyn yn gyfrifoldeb enfawr arno ac yn 
ormod iddo ar adegau. Mae’n methu mynychu’r 
ysgol yn gyson ac mae hyn yn effeithio ar ei allu i 
wneud ffrindiau a chymdeithasu. 

TASGAU TRAFOD

Ydy ysgolion yn ymwybodol o gyfrifoldebau 
personol rhai plant yn y cartref? Oes digon o 
gymorth i ofalwyr ifanc yn y gymuned?

Hunaniaeth 

Mae hon yn thema gyson o fewn y ddrama. Pa mor 
bwysig yw hunaniaeth? Ydyn ni’n fodlon ac yn 

hapus gyda ni ein hunain? Ac oes modd camgymryd 
hunaniaeth neu brofi argyfwng hunaniaeth? 

Weithiau rydym yn cwestiynu ein hunaniaeth 
ac yn ceisio cefnu arno, yn ceisio newid a bod 
fel rhywun arall. Mae’n rhaid i ni gael profiad 
ysgytwol weithiau cyn i ni sylweddoli pwy ydyn ni 
mewn gwirionedd. Mae Franky’n dewis newid ei 
hunaniaeth er mwyn ysgafnhau ei ddyletswyddau, 
ond does neb yn sylwi! Serch hynny, mae’n dewis 
troi’n ôl at ei wir hunaniaeth yn y diwedd. Er ei fod 
wedi cael blas ar ryddid newydd, nid yw’n medru 
anghofio’i gefndir, ei deulu a’i wreiddiau. 

I’r gweddill, mae eu cefndir, eu hamgylchfyd, eu 
cymuned a’u hysgol yn hynod bwysig. Mae’r ddwy 
garfan yn cydfyw a chyd-dynnu am gyfnod, ond yn 
y pendraw, maent eisiau dychwelyd i’w bydoedd 
arferol. Er eu bod wedi dysgu llawer am eu hunain 
yn ystod y cyfnod – sut i fod yn fwy dewr, yn fwy 
caredig ac yn fwy gofalgar a chariadus – maent 
eisiau pethau i fynd yn ôl i fel yr oedden nhw cyn y 
rhwyg. Er iddynt brofi gwrthdaro rhyfedd rhwng dau 
fydysawd, yn y diwedd maent yn fodlon gweld yr 
awyr yn “(g)las, llonydd, distaw, heddychlon …” eto.

Mae hon yn thema sy’n cael ei thrafod yn aml iawn 
mewn drama a llenyddiaeth a gallai fod yn sgwrs 
ddiddorol i chi ei chynnal yn y dosbarth.

Is-themâu

Un thema yn y ddrama, sy’n un amserol iawn, yw 
bod yr ymwelwyr yn dal salwch sy’n hynod heintus 
(contagious). O ganlyniad, maen nhw’n gorfod 
cadw draw rhag ei gilydd – ynysu. Mae hon yn 
sefyllfa gyffredin i bob un ohonom ni heddiw yn sgil 
pandemig Covid-19 – bod rhaid i’r sawl sydd wedi’i 
heintio aros ar wahân. 

Gweler tudalen 108.

“Besychon nhw eu pesyche sych. Gwelwodd eu 
croen, a’th eu llygaid yn drwm”

Mae’r ddwy ochr yn cydweithio ac yn rhannu 
syniadau er mwyn helpu’i gilydd a datrys y broblem. 
Yn y diwedd, maen nhw’n ffurfio un gadwyn o 
gyrff ac offer ysgol i ddychwelyd pawb yn ôl yn saff 
drwy’r rhwyg.
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TASGAU

1. Gweithiwch gyda phartner a gwnewch restr 
o adegau ble mae cyfeillgarwch rhwng y 
cymeriadau yn amlwg yn y ddrama. Gallwch 
arbrofi gyda pherfformio darn penodol 
gan ganolbwyntio ar lais a symudiadau’r 
cymeriadau. Gallwch hefyd 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 set, ewch ati i greu model o’r 
set gan ganolbwyntio ar y thema hunaniaeth. 
Canolbwyntiwch ar liwiau, defnyddiau a 
lefelau. 

3. Fel dylunydd gwisg, colur a gwallt, ewch ati 
i greu syniadau am sut byddech yn gwisgo 
Bili a Sam neu Pioden ac Ash. Ystyriwch liw, 
defnydd/ffabrig, ansawdd, cyfnod, steil y gwallt, 
y colur a thlysau. 

4. Fel dylunydd sain a golau, dewiswch ddarn 
penodol lle mae trawsnewid amlwg, sef y 
dechrau a’r diwedd. Gallwch drafod y math 
o sain neu gerddoriaeth fyddai’n addas i greu 
awyrgylch yn y darn a hefyd y mathau o olau: 
gels, lampau, delweddau ar sgrin, effeithiau 
arbennig, gobos, cryfder a lliw.

5. Fel cynhyrchydd, a fyddech chi’n dewis arddull 
realistig, symbolaidd neu fwy minimalaidd i 
lwyfannu’r ddrama hon? Nodwch y rhesymau 
am eich dewis gan gyfeirio at ambell olygfa.

Cynyrchiadau cyfoes

Perfformiwyd y ddrama yn 2020 yng ngŵyl NT 
Connections. Gallwch weld y perfformiad yn ei 
gyfanrwydd ar wefan YouTube. 

Meddyliwch sut fyddech chi’n ei chynhyrchu a 
chofiwch fod eich syniadau unigol a gwreiddiol 
chi’r un mor bwysig. Mae modd i chi fenthyg rhai 
syniadau wrth i chi drafod ac astudio’r elfennau 
cynllunio, ac wedyn creu eich fersiwn derfynol chi 
o bob elfen o’r llwyfaniad. Byddai ystyried elfennau 
o waith theatr gorfforol yn ddiddorol efallai, gan fod 
cymaint o ffocws ar waith ensemble. 

Arbrofwch â mathau gwahanol o lwyfannau e.e. 
Gwth, Traws, Cylch neu Prosceniwm.

Perfformiwch ddarnau yn eich ysgol a gofynnwch 
am adborth gan y disgyblion. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXyH4BLrLAc

https://www.youtube.com/watch?v=IaI7GFDS4Lc

https://www.youtube.com/watch?v=QE3xpOcZ82o

https://www.youtube.com/watch?v=6yFOpFvcQtg

https://www.youtube.com/watch?v=jw27vey_32w

Syniadau ar gyfer cwestiwn 5 yn y 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 chi’n cyfleu rôl unrhyw 
un o’r cymeriadau i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol: 

 • cymhelliant y cymeriad

 • llais

 • symudiad

 • rhyngweithio.

Nodwch y rheswm 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

6:

https://www.youtube.com/watch?v=KXyH4BLrLAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QE3xpOcZ82o
https://www.youtube.com/watch?v=6yFOpFvcQtg
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 • arddull y cynhyrchu

 • eich syniadau am set.

Nodwch y rheswm 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, eu hansawdd a’r cyfnod

 • eich syniadau am wallt a cholur.

Nodwch y rheswm am eich dewisiadau.

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

 • arddull yr actio

 • y symudiadau 

 • ystumiau ac osgo 

 • mynegiant wynebol.

Nodwch y rheswm am eich dewisiadau.
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CYDNABYDDIAETHAU

Llwyfan Un Bore Mawrth / Delwedd o Youtube / Defnydd Teg

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

