
Actio: Ymarferion Anifeiliaid
(datblygu cymeriad)

Ydych chi erioed wedi cwrdd â rhywun ac yn meddwl eu bod yn eich atgoffa o anifail? Efallai
eu bod yn symud yn dawel fel llygoden, neu efallai eu bod yn cael eu cynhyrfu fel ci bach?

Pa anifail y dylwn i ei ddewis?

Rhestrwch unrhyw un rydych wedi'i gyfarfod sy'n eich
atgoffa o anifail a pham... Mae fy ffrind yn fy atgoffa o
wiwer gan ei bod bob amser yn nerfus.

Dyma rai nodweddion ar bersonoliaeth y gallech
ddod ar eu traws. Allwch chi enwi anifail ar gyfer

pob un?
Chwareus -

Pwerus -
Llechwraidd -

Unig -
Sarrug -

Graslon -
Ffordd dda o roi cynnig ar 'ymarferion anifeiliaid' yw
gwylio eich anifail anwes os oes gennych un. Bydd
gennych syniad o bersonoliaeth eich anifail anwes yn
barod felly bydd yn haws i chi ei gopïo.



Sut siâp sydd ar eich anifail?

Gwyliwch yr anifail
Amser i wylio'ch anifail yn agos

Os ydych yn defnyddio'r ymarfer hwn i weithio ar gymeriad penodol,
yna dewiswch anifail sydd â phethau'n gyffredin â phersonoliaeth y
cymeriad hwnnw (digynnwrf/siaradus/gwirion ac ati)

Mae hyn hawsaf os oes gennych anifail anwes
ond mae digon o fideos ar y rhyngrwyd o
anifeiliaid yn y gwyllt/sw. Beth am fynd am dro a
gweld pa anifeiliaid y gallwch chi eu gweld?

Ceisiwch edrych ar fanylion yr anifail gymaint â phosibl.
Atebwch y cwestiynau hyn...

Sut mae’n symud?

Sut mae ei gefn yn gwyro?

Oes cynffon ganddo?

Sut beth yw cyffwrdd ag ef?

A oes ganddo ffwr? Cennau? Plu?

A yw'n symud llawer?

Sut mae'n bwyta ac yn yfed?

Beth mae’r anifail yn ei feddwl?

Sut mae'r anifail yn teimlo?

Beth fyddai'r anifail yn ei ddweud?



Cymeriad

Pa eiriau fyddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio'r
cymeriad?
(e.e. yn llawn cyffro/nerfus/ofnus)

Pa anifail oeddech chi? A fyddai'r cymeriad yn fawr
neu'n fach?

A fyddai'r cymeriad yn
gyfeillgar?

A fyddai'r cymeriad yn
gyflym neu'n araf?

A fyddai'r cymeriad yn
ddiog?



Hoff gymeriad

Pwy yw eich hoff gymeriad o
ffilm, y teledu neu lwyfan?

Pa anifail ydych chi'n
meddwl sy'n debyg i'ch hoff
gymeriad?

Pam dewisoch chi’r anifail
hwn?

Ewch drwy'r ymarfer anifail eto gyda'r
anifail hwn. A yw hyn yn newid sut mae'r
cymeriad yn symud ac yn meddwl? Pam?

Rhowch gynnig ar yr ymarfer
anifeiliaid gyda'ch hoff gymeriad...

Peidiwch ag anghofio edrych ar
y fideo i fynd gyda'r daflen waith
hon ar ein Sianel YouTube: 
https://youtu.be/DvFM_y93aTc


