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Wyneb
Benjamin Zephaniah 

Addasiad Cymraeg gan Garry Nicholas

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

Ysgrifennwyd Wyneb yn wreiddiol fel nofel gan 
Benjamin Zephaniah yn 1999. Mae’n dilyn taith y 
prif gymeriad, Martin, ar ôl iddo ddioddef damwain 
car ofnadwy. Mae wedi’i leoli mewn ardal aml-
ddiwylliannol o Lundain. I ddechrau, nid yw Martin 
yn gymeriad sy’n dilyn rheolau cymdeithas, ond 
yn raddol mae ei brofiad erchyll yn ei newid fel 
person yn sylweddol, ynghyd â’i agwedd at fywyd. 
Addaswyd y nofel yn ddrama yn 2008 ac mae’n 
ddarn cyffrous, pwerus o theatr sy’n llawn deialog 
fywiog a themâu cyfoes perthnasol.

Dyma rai o sylwadau’r wasg am y ddrama:

“The thing that hits you immediately when reading 
this play is the wonderful sense of pace that the 
narrative seems to possess.” 

“The story shifts seamlessly between characters and 
sweeps the audience onto the world of the play.” 

Y cynhyrchiad gwreiddiol

Byddai’r ddrama yn gorfod cael ei pherfformio ar 
lwyfan sy’n agored i greu amryw o leoliadau – y 
stryd, yr ysbyty, yr ysgol – gan fod y newid o un lle 
i’r llall yn digwydd yn gyflym iawn drwy gydol y 
ddrama. Mae’n rhaid cael tempo da i’r newid yma er 
mwyn osgoi arafu’r stori. Dyna pam felly awgrymir 
defnyddio llwyfaniad ag iddo arddull minimalaidd a 
symbolaidd i’r cynhyrchiad. Bydd golau yn ffactor 
pwysig iawn gan fod lliw ac effeithiau fel gobo a 
sgrin yn medru cyfleu lleoliad yn effeithiol. Hefyd 
byddai defnyddio propiau addas a darnau o wisg 
yn medru awgrymu math o gymeriad, fel y Doctor 
neu’r Pennaeth. Mae ymdeimlad cyfoes i’r ddrama 
hon ac mae’r stori yn un bwysig a phwerus. Mae’r 
gynulleidfa yn mynd ar daith gyda Martin, ac mae’r 
daith yn un emosiynol ar adegau. Byddai modd 
cyflwyno’r perfformiad ar sawl math o lwyfan 
gwahanol, ac er bod Martin y Llefarydd yn torri’r 
bedwaredd wal ac yn siarad yn uniongyrchol â’r 
gynulleidfa, mae’n holl bwysig fod neges y ddrama 
yn cael ei chyfathrebu’n glir.

TASGAU

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

 • y ddelwedd

 • y lliwiau

 • y teitl.

2. Gwnewch ychydig o ymchwil i gefndir 
Benjamin Zephaniah. Mae’n ddyn amryddawn 
sydd yn cael ei ystyried yn nofelydd, bardd, 
dramodydd, actor a cherddor.

3. Astudiwch eich wyneb chi neu wyneb eich 
ffrind. Pa elfennau sydd yn gwneud yr wyneb 
yn unigryw? Beth ydych chi yn ei hoffi ac 
efallai ddim yn hoffi am yr wyneb. A fyddech 
chi yn hoffi newid rhywbeth?  

Y cymeriadau  

Mae nifer o gymeriadau yn y ddrama ond mae rhai 
yn cael mwy o sylw nag eraill. Mae nifer ohonynt yn 
gymeriadau yn eu harddegau.         

Martin Ddoe

Mae Martin Ddoe yn ymddangos yn fywiog a 
hyderus, a braidd yn ddifater. Mae’n fodlon gwneud 
unrhyw beth er mwyn bod yn boblogaidd ac mae’n 
hoffi cymryd risg. Nid yw’n meddwl am ganlyniadau 
ei weithredoedd ac mae’n hoffi chwarae’r ffŵl. 
Delwedd yw’r peth pwysicaf iddo. 

Martin Heddiw 

Mae’n wrthgyferbyniad o Martin Ddoe. Fe nawr 
sydd yn yr ysbyty yn dilyn y ddamwain. Mae’n 
sylweddoli bod ei anafiadau yn ddifrifol ond 
yn raddol mae’n dod i dderbyn hyn, ac yn dod i 
dderbyn ei edrychiad. Mae’i ddelwedd allanol yn 
dra gwahanol ond mae Martin Heddiw wedi newid 
ei flaenoriaethau ac yn tyfu’n fwy hyderus. Daw i 
sylweddoli mai’r person tu fewn sy’n bwysig, nid 
y gragen allanol y mae pawb yn ei gweld. Mae’n 
llawer doethach a mwy aeddfed erbyn diwedd y 
ddrama. Mae’n fwy hyderus, yn gryfach ac yn fwy 
deallus.

1:

2: 3:
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Martin y Llefarydd

Mae’r Martin hwn yn edrych nôl ar ei fywyd yn 
wrthrychol ac yn gweld y trawsnewidiad mae wedi 
profi. Mae’n esbonio ac yn rhoi gwybodaeth i’r 
gynulleidfa fel storïwr. Mae’n hyderus a chryf ac 
yn rhoi neges glir i ni fod pobl yn medru newid, 
datblygu ac aeddfedu er gwell.

Natalie 

Mae hi’n ymddangos fel cymeriad hyderus sydd 
wedi’i ysgogi gan hunan ddelwedd. Mae’n poeni 
beth mae pobl eraill yn meddwl amdani drwy’r 
amser. Mae’n gariad i Martin, ond erbyn Act 2, 
mae eu perthynas wedi dod i ben. Mae edrychiad 
yn hollbwysig iddi gan ei bod yn fodel – nid yw’n 
dangos llawer o empathi na theyrngarwch, ac nid 
yw’n gallu cydymdeimlo na chefnogi Martin ar 
ôl y ddamwain. Caiff ei gweld fel person gwan a 
negyddol – rhywun sy’n arwynebol a ffug.  

Anthony 

Mae Anthony yn gymeriad allweddol. Mae’n symbol 
o rywun sydd wedi derbyn ei hunan, ei edrychiad a’i 
ddelwedd. Mae’n gymeriad positif sy’n byw o ddydd 
i ddydd â’i anabledd. Nid yw’n teimlo bechod dros 
ei hunan, ac mae’n hynod o bositif ac adeiladol. 

Er ei fod ef ei hun wedi gorfod cael sawl 
llawdriniaeth a bod ei anabledd yn ddifrifol, mae’n 
helpu Martin Heddiw i dderbyn ei sefyllfa. O’r 
herwydd, mae’n fodel rôl dda sy’n deall pryderon 
Martin Heddiw. Nid yw’n ofni edrych ar ei hunan 
oherwydd, iddo fe, y person mewnol yw’r person 
go iawn. Dyma ddyfyniad sy’n cwmpasu ei 
bersonoliaeth wrth iddo geisio lleihau pryderon 
Martin Heddiw. 

“Bydd pobl yn rhythu – fe wnan nhw hynny weddill 
dy fywyd … gyda nhw ma’r broblem, nid ti”

TASGAU  

Edrychwch ar Act 2, Golygfa 2 o’r darn “Mae 
Martin yn codi ei ffôn ac yn ffonio Natalie” hyd at 
“Ar hyn, mae Martin yn diffodd y ffôn, gan adael 
Natalie yn rhythu’n geg agored ar ei ffôn hithau.” 

Syniadau am gwestiynau byr:

1. Yn fyr, disgrifiwch y berthynas rhwng Martin a 
Natalie 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. Disgrifiwch ddwy effaith sain addas gallech chi 
eu defnyddio yn y darn hwn. 

5. Sut byddai cymeriad Natalie yn dweud y 
llinellau “Fi? Sorto fy hunan mas? Sorto be’ 
mas?” gan roi esboniad am eich dewisiadau 
lleisiol? 

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

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

8. Fel dylunydd, enwch y propiau byddai’r ddau 
actor yn eu 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 
yma ar gyfer perfformiad o’r ddrama Wyneb. Yn 
eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich dewis o set a phropiau.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

2. Fel dylunydd, esboniwch sut byddech chi’n 
defnyddio llwyfan Traws i lwyfannu’r darn 
hwn. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • lleoliad y gynulleidfa
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 • arddull y cynhyrchiad 

 • eich syniadau am y golau a’r sain

 • eich syniadau am set a’r propiau.

 � (Gallwch addasu siâp y llwyfan a dewis o blith 
Gwyth, Proceniwm neu Gylch.)

3. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu rhan 
Natalie yn defnyddio sgiliau corfforol i gyfleu’r 
cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch newid y 
cymeriad i Martin Heddiw). Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn yma

 • symudiadau ac ystumiau

 • osgo

 • mynegiant yr wyneb.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

4. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu rhan 
Natalie yn defnyddio sgiliau lleisiol i gyfleu’r 
cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch newid y 
cymeriad i Martin Heddiw). Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • tôn a thempo

 • traw.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

5. Disgrifiwch sut byddai’r actorion yn 
defnyddio’r llwyfan ac yn rhyngweithio yn y 
darn hwn. Yn eich ateb, cyfeiriwch at:

 • eich dewis o siap y llwyfan a’r gwagle 

 • safleoedd y cymeriadau yn y gwagle

 • pellter ac agosatrwydd y cymeriadau yn y 
gwagle.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

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.

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 byddent 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 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 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 i 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 wrthynt eich 
rhesymau dros eich dewisiadau lleisiol, eich 
symudiadau a’r rhyngweithio.
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Cymeriadau eraill yn y ddrama

Mae nifer o gymeriadau eraill yn y ddrama. Byddai 
modd i actorion ddyblu rhannau wrth eu portreadu 
e.e. Doctor Owens, Nyrs 1 a 2, y Tiwtor Dosbarth, 
yr Athro Ymarfer Corff, y Pennaeth, Marcia, y 
Swyddog, Vikki, Pete, Apache, y Deliwr Cyffuriau, 
Margaret, Simon a’r Parchedig Sam.

Mae Lleisiau’r Stryd (6) yn gasgliad o leisiau ac yn 
gweithredu fel Corws, sy’n ddolen rhwng y ddrama 
a’r gynulleidfa. Maent yn atgoffa’r gynulleidfa nad 
oes modd rhagweld beth sydd o’n blaenau mewn 
bywyd. 

TASGAU TRAFOD

1. Sut byddech chi’n llwyfannu dechrau Act 1, 
Golygfa 6 pan mae Llais 1-6 yn cyfarch y 
gynulleidfa? 
 
Gallwch chi gael un person yn y grŵp yn 
gyfrifol am bob elfen o’r llwyfannu: sain, 
golau, set a phropiau, gwisg, gwallt a cholur. 
Gwnewch yn siwr eich bod fel grŵp wedi 
penderfynu ar siâp y llwyfan ac arddull y 
cynhyrchiad cyn dechrau.

2. Fel actorion, beth yw eich syniadau am leisiau a 
symudiadau ar gyfer Lleisiau’r Stryd yn y darn 
hwn? Perfformiwch y darn o flaen y dosbarth.

Strwythur

Mae dwy act i’r ddrama hon, ac mae ynddi sawl 
golygfa sy’n cynnwys llawer o gymeriadau. Cameos 
yw nifer ohonynt, ond y prif gymeriadau yw Martin 
Heddiw, Martin Ddoe, Martin y Llefarydd, Natalie 
ac Anthony. 

Un o nodweddion pwysicaf y ddrama yw ei bod 
yn symud yn ôl ac ymlaen mewn amser ac mae’r 
trawsnewidiadau hyn yn digwydd yn gyson, yn 
debyg i montage. Mae’r lleoliadau yn newid yn 
gyflym ac mae cyfle i actorion ddyblu cymeriadau 
neu i greu corws o berfformwyr. Penderfyniad y 
cyfarwyddwr fyddai hyn wrth gwrs, ond mae’n 
rhaid cofio bod Martin y Llefarydd yn siarad yn 
uniongyrchol â’r gynulleidfa ac yn esbonio’r 
digwyddiadau wrth i’r ddrama ddatblygu. Mae 

fel petai’n adrodd taith ei fywyd i’r gwylwyr sy’n 
dechneg ddiddorol iawn. 

Mae tair fersiwn o Martin yn y ddrama: Martin 
Ddoe, Martin Heddiw a Martin Y Llefarydd. 
Mae ymdeimlad Brechtaidd i’r ddrama hon, neu 
ddylanwad y theatr epig. Byddai llwyfannu Wyneb 
felly’n dasg ddiddorol a chreadigol iawn gan fod 
nifer o bosibiliadau ac opsiynau y gellir eu hystyried. 
(Bydd angen i chi ddeall beth yw arddull theatr 
Frechtaidd er mwyn deall hyn.)

TASGAU 

1. Edrychwch ar agoriad y ddrama. Fel 
cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau am 
lwyfannu’r darn hwn? Yn eich ateb, cyfeiriwch 
at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am set a phropiau

 • eich syniadau am golau.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

2. Edrychwch ar Act 1, Golygfa 9. Mae’n olygfa 
sensitif lle mae Martin Heddiw yn gweld ei     
anafiadau am y tro cyntaf. Sut, fel cyfarwyddwr, 
byddech chi’n llwyfannu’r olygfa yma? Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am olau

 • eich syniadau am wisgoedd, gwallt a’r colur.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

3. Edrychwch ar ddiweddglo Act 1, Golygfa 13 – 
o “Mae Martin Ddoe a Mark yn dringo i`r car 
– mae Matthew yn mynd allan” hyd ddiwedd yr 
olygfa. Fel cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau 
am lwyfannu’r olygfa yma? Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad 

4:
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 • y set a’r propiau

 • y sain a’r gerddoriaeth.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau. 

Themâu

Hunanddelwedd/Hunaniaeth

Mae Wyneb yn bennaf yn ddrama am hunaniaeth a 
hunanddelwedd. Mae Martin a’i ffrindiau yn grŵp 
sy’n mwynhau mynd i glybiau, i yfed a dawnsio. 
Mae geiriau Martin y Llefarydd yn Act 1, Golygfa 
10 yn crynhoi’r cyfan.  

“Y dorf yn curo dwylo. Nat yn edrych yn browd, ie, 
yn browd iawn a fi’n symud jyst fel ar y mat yn y 
gampfa … llyged pawb arnai a finne mewn lle arall 
rywsut”  

Dyma grynhoi’r pwysigrwydd a roddir ar ddelwedd 
a hefyd y pwysau i fod yn cŵl ac i fentro a pheidio 
meddwl am y canlyniadau. Cyn y ddamwain, pan 
mae Martin gyda’i ffrindiau mae’r pwyslais i gyd ar 
yr allanol ac ar yr arwynebol – maent yn byw yn yr 
eiliad. Ond ar ôl y ddamwain mae pethau’n wahanol 
iawn. Mae Martin wedi gorfod wynebu ei gyflwr a’i 
anafiadau, a nawr mae ei ffrindiau yn ei chael hi’n 
anodd gwneud yr un fath, fel mae cymeriad Simon 
yn dweud yn Act 2, Golygfa 2.

“Wnes i ddim dweud dy fod yn salw - fe wedes i dy 
fod di’n edrych yn salw”

Mae Natalie, cariad Martin, yn methu ymdopi ag 
anafiadau Martin, ac yn awyddus i fod yn ffrindiau 
a dim byd arall. Pan mae Martin Heddiw yn dweud 
wrthi na ddylid barnu pobl yn ôl y ffordd maen 
nhw’n edrych, ei hateb hi yw ei fod yn rhan o natur 
ddynol i wneud a does dim modd newid hynny. 

TASGAU TRAFOD

Pa mor bwysig yw delwedd i chi? Ydych chi yn 
poeni am eich delwedd a barn pobl eraill amdanoch? 
Oes gormod o bwyslais ar hyn heddiw? Ydy 
rhwydweithiau cymdeithasol yn rhoi gormod o 
bwysau ar bobl i ymddangos yn berffaith?

Derbyn 

Thema arall sy’n ganolog iawn i’r ddrama yw dod i 
dderbyn pwy ydyn ni a bod yn hapus â hynny. Mae 
Martin wedi gorfod gwneud hynny mewn ffordd 
anodd iawn. Mae ei brofiadau yn sgil y ddamwain, a 
sut mae eraill yn ei weld yn ei synnu. Dywed yn Act 
2, Golygfa 3…

 “Gall rhai pobl gredu bod gen i ryw glefyd sy’n 
‘catching’, neu fod y ffordd rwy’n edrych yn fy neud 
i’n anabl, neu’n dwp. Felly ma’ rhaid i fi weud wrth 
y bobl am edrych o dan yr wyneb a ngweld i - y fi go 
iawn”

Y person tu fewn – y mewnol – yw’r person go 
iawn, y person tu ôl i’r mwgwd allanol. Mae hyn 
yn thema hollbwysig ac yn un sy’n allweddol i ni 
ei derbyn heddiw mewn byd sy’n llawn delweddau 
ffug. Mae cymaint o bwysau nawr ar edrychiad, 
ymddangosiad a pherffeithrwydd allanol, weithiau 
rydym yn colli persbectif ar yr unigolyn cyflawn. 
Ar ddiwedd y ddrama, mae Martin y Llefarydd yn 
dweud: 

“Rhaid edrych tu hwnt i’r wyneb ôI i weld sut un wyf 
i  
Er dwfn fy enaid cymhleth Rwy`n union fel tydi...”

Rhagfarn 

Mae sut mae pobl yn barnu eraill, yn enwedig pobl 
sydd ag anabledd neu nam corfforol, hefyd yn thema 
bwysig. Mae Martin Heddiw, wedi’r ddamwain, yn 
cael ei alw yn ‘ffrîc’, yn ‘fwci bo’ ac yn ddyn salw 
gan griw o blant deg oed, ac mae hyn yn ei frifo i’r 
byw. Mae hyn yn ddiddorol oherwydd ei fod yn codi 
cwestiynau am ymddygiad plant ifanc iawn tuag 
at bobl sydd ag anabledd. Yn y ddrama, awgrymir 
bod rhagfarn y plant yn dod gan eu rhieni, fel mae 
cymeriad Dr. Owens yn awgrymu yn Act 2, Golygfa 
6. 

“Mae rhai plant yn meddwl bod rhywun sy’n edrych 
yn wahanol yn rhywun i chwerthin am ei ben, yn 
rhywun i’w sarhau, i’w insyltio”

Yn y diwedd, cyngor y Doctor i Martin yw dysgu 
i ymdopi â’r sefyllfa a cheisio bod yn gryf ac 
anwybyddu’r sylwadau pan fyddant yn dod. 

5:
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TASGAU TRAFOD

Wrth gwrs, mae nifer o is-themâu eraill y gellir eu 
hystyried hefyd, fel cyfeillgarwch, torcyfraith a 
chefnogaeth. Allwch chi feddwl am fwy? Trafodwch 
yn eich dosbarth.

Ydy’r themâu yma yn berthnasol i bobl ifanc 
heddiw?

TASGAU   

1. Gweithiwch gyda phartner a gwnewch restr  
o olygfeydd ble fydd hunanddelwedd neu  
ragfarn yn amlwg. 
 
Gallwch arbrofi wrth berfformio darn penodol 
gan ganolbwyntio ar lais a symudiadau’r 
cymeriadau. 
 
Gallwch ddefnyddio technegau ymarfer 
gwahanol 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 
gwahanol leoliadau yn y ddrama. Pa fath o set 
fyddech chi’n eu defnyddio i symboleiddio’r 
mannau hyn e.e. y stryd, y clwb nos, yr ysgol 
a’r ysbyty? 

3. Fel dylunydd gwisg, colur a gwallt, ewch 
ati i greu syniadau sut byddech yn gwisgo’r 
tri chymeriad - Martin Heddiw, Ddoe a’r 
Llefarydd. Rhowch ystyriaeth i liw, defnydd-
ffabrig, ansawdd, cyfnod, steil y gwallt, y colur 
a thlysau. Efallai byddech yn dewis cysylltu’r 
tri gydag elfen o liw neu ddarn o wisg? 

4. Fel dylunydd sain a dylunydd golau, 
dewiswch ddarn penodol sy’n canolbwyntio 
ar y ddamwain sef Act 1, Golygfa 13, o “Mae 
Martin Ddoe a Mark yn dringo i’r car – mae 
Matthew yn mynd allan” hyd at “Mae Martin 
Heddiw yn gwylio”. 
 
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 cyfarwyddwr, sut byddech chi’n mynd ati i 
ddangos treigl amser a’r newid rhwng lleoliadau 
yn y ddrama? Canolbwyntiwch yn arbennig ar 
y set a’r offer llwyfan. Gallwch ddewis golygfa 
sy’n cynnwys symud cyson o un lle i’r llall e.e. 
Act 2, Golygfa 2. 

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

 �

Cynyrchiadau cyfoes

Does dim cynyrchiadau proffesiynol wedi’u 
llwyfannu hyd yma, ond cadwch lygad rhag ofn bod 
un ar y gweill.

TASGAU

Arbrofwch â mathau gwahanol o lwyfannau e.e. 
Gwth, Prosceniwm, Cylch, Traws a phenderfynwch, 
yn eich barn chi, pa arddull a pha lwyfan sy’n apelio 
fwyaf atoch.

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:

 • awyrgylch y darn  

 • eich syniadau chi am olau 

 • eich syniadau chi am sain.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

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

 • llais

 • symudiad

6:
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 • rhyngweithio.

 � 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:

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

 • eich syniadau am set.

 � 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:

 • eich syniadau chi am arddull y gwisgoedd, 
eu lliw, 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 eu perthynas i’r 
gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • arddull yr actio

 • symudiadau yr actorion

 • ystumiau ac osgo yr actorion 

 • mynegiant wynebol yr actorion.

 � Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.
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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 


