
Adrodd Stori
(Creu Stori)

Felly, stori am beth ydy hi? Sut rydych chi'n dod o hyd i syniad?
Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gallwch ddod o hyd i syniadau ar gyfer stori
newydd. Gall storïau ddechrau gyda lle, cymeriad neu gwestiwn - beth petai?

Dod o hyd i syniad

Pa bobl/anifeiliaid sydd o ddiddordeb i chi? Teulu/ffrindiau/postmon dig

Pa lefydd sydd o ddiddordeb i chi? Parc thema/tŷ ysbrydion

Gofynnwch rai cwestiynau ‘Beth os?’ Beth petai’r postmon dig yn dosbarthu i'r Tŷ Ysbrydion?
Beth os oedd fy nain yn arch-arwres?

Defnyddiwch y cwestiynau isod i weld a allwch chi ddod o hyd i rai syniadau ar gyfer eich stori...



Syniadau prydlon
Peidiwch â phoeni os nad ydych yn
gwybod beth rydych am ysgrifennu

amdano, dyma rai syniadau i'ch helpu i
ddechrau arni...

- Rhywun sy'n casglu comics

-Rhywun sydd ag uwch-bŵer

-Cyfeillgarwch annhebygol

-Rhywun sydd ar goll yn y coed

-Diwrnod cyntaf yn yr ysgol

-Rhywun yn colli anifail anwes

-Garddwr yn gofalu am ei ardd

-Taith anifeiliaid

-Beth petaech chi'n mynd i'r lleuad?

-Beth petaech chi'n deffro yn y dyfodol?

-Beth petai eich anifail anwes yn gallu
siarad?

-Beth petai eich cath yn ffrindiau gyda
llygoden?



Nawr eich bod yn gwybod beth yr hoffech chi ysgrifennu
amdano, gadewch i ni edrych ar eich prif gymeriad. Gallai
hyn fod yn seiliedig arnoch chi eich hun, rhywun rydych chi'n
ei adnabod, anifail neu unrhyw beth y gallwch chi ei
ddychmygu.

Taflen Waith Cymeriad

Enw:                                                      Oedran:                                         Pen-blwydd:
Lliw Gwallt:                                      Lliw’r llygaid:                             Taldra:

Beth maen nhw’n dda yn
ei wneud?

Beth maen nhw’n ddrwg
yn ei wneud?

Sut maen nhw'n ymddwyn gyda
chymeriadau eraill? (e.e. cyfeillgar)

Beth maen nhw eisiau?

Beth sy'n eu dychryn? Diddordebau/Hobïau



Gosod Taflen Waith
Yn yr ymarfer hwn rydym yn mynd i weithio ar ddisgrifio ein lleoliad yn fanylach.

Dychmygwch fod eich cymeriad yno ac atebwch y cwestiynau hyn...

Ble maen nhw?

Faint o'r gloch yw hi?

Gorffennol/presennol/dyfodol?

Beth maen nhw’n gallu
gweld?

Beth maen nhw’n gallu
clywed?

Beth maen nhw’n gallu
cyffwrdd ag ef?

Beth maen nhw’n gallu ei
arogli?

Beth maen nhw’n gallu ei
flasu?



Plot Amlinellol / Taflen Waith

Beth yw prif nod y cymeriad? Beth mae'r cymeriad eisiau/angen ei wneud? Pam?

Uchafbwynt/Digwyddiad pwysicaf. Beth sy'n digwydd pan fydd y cymeriad yn
cyrraedd ei nod?

Beth sy'n digwydd i'r cymeriad? Sut mae'r cymeriad wedi newid?

Heriau / Beth sy'n mynd yn llwybr y cymeriad? Sut maen nhw'n delio ag ef?



Rhoi’r cyfan ynghyd

Peidiwch ag anghofio edrych ar y
ddau fideo i gyd-fynd â'r daflen waith
hon ar ein Sianel YouTube:
https://youtu.be/iG8EQgT1hO8
https://youtu.be/4_a-f0y_jvk

Roedd yna…(Cymeriad/lleoliad)

Un diwrnod… (Cyflwynwch y prif nod a pham)

Oherwydd hynny... (her/heriau)

Oherwydd hynny... (sut mae'r cymeriad yn goresgyn yr her?)

Nes yn y pendraw... (A gyrhaeddwyd y nod? Ydy'r broblem wedi'i datrys?)

Ceisiwch orffen y brawddegau canlynol i gael amlinelliad llawn o'ch stori...


