
Os ydych yn mynd i gynnal sioe ffilmiau yn eich cartref
eich hun, dyma ffordd wych o wneud y profiad yn fwy
realistig – creu sinema glasurol yn eich cartref eich hun.
Gallwch ddewis o ddau ddyluniad – sgrîn sinema hen
ffasiwn a theledu clasurol. Bydd angen i chi ofyn 
i oedolyn eich helpu gyda rhai o'r darnau cymhleth. 

Ar gyfer y sgrîn sinema hen
ffasiwn, bydd angen y canlynol
arnoch:
• Bocs cardbord mawr neu ddarn mawr o gerdyn
• Papur
• Siswrn (gofynnwch i oedolyn am help gyda'r rhain)
• Creonau, paent neu bennau ffelt
• Ffoil arian o'r gegin neu gliter
• Tâp gludiog
• Pren mesur
• Llinyn

Ar gyfer y teledu clasurol, bydd
angen y canlynol arnoch:
• Bocs cardbord mawr neu ddarn mawr o gerdyn
• Siswrn (gofynnwch i oedolyn am help gyda'r rhain)
• Creonau, paent neu bennau ffelt
• Ffoil arian o'r gegin
• Glanhäwr pibell
• Tâp gludiog
• Pren mesur
• Llinyn

CREU EICH SINEMA 

GLASUROL EICH HUN

Y ffrâm sylfaenol

1 Yn gyntaf bydd angen i chi wneud ffrâm ar
gyfer blaen eich teledu neu sgrîn eich
cyfrifiadur. Dewch o hyd i ddarn o gerdyn sydd
ychydig yn fwy na'ch sgrîn. Os oes gennych
deledu mawr, rhowch ddau ddarn o gerdyn at
ei gilydd. 

2 Lluniwch sgwâr yng nghanol y cerdyn er mwyn 
i chi allu gweld eich sgrîn drwyddo. Gofynnwch
i oedolyn eich helpu i dorri'r sgwâr.

3 Rydych wedi gwneud eich ffrâm sylfaenol, 
felly nawr yw'r amser i'w addurno. 
Meddyliwch am y ffilm rydych 
chi'n mynd i'w dangos a pha 
fath o ddyluniad fydd 
orau ar ei chyfer.



6 Nawr, defnyddiwch bedwar llinyn a'u tapio'n
ddiogel i gefn ffrâm sgrîn eich sinema. Mae
angen iddyn nhw fod yn ddigon hir i'w clymu 
y tu ôl i'ch set deledu.

7 Gosodwch eich ffrâm o flaen y sgrîn yn ofalus ac
yna clymwch y ddau linyn y tu ôl i'ch set deledu.
Yna clymwch y llinynnau ar ben y ffrâm i'r llinyn
sydd eisoes y tu ôl i'r set deledu. Gofynnwch i
oedolyn helpu gyda hyn.

Rydych chi wedi creu eich sgrîn sinema 
eich hun.

Sgrîn sinema hen ffasiwn

Cyn i ni gael setiau teledu yn ein cartrefi, roedd pobl
yn mynd i'r sinema i wylio ffilmiau yn amlach o lawer.
Roedd yr hen sinemâu hyn yn edrych fel theatrau ac
yn aml roedden nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer
dramâu yn ogystal â ffilmiau. 

1 Roedd gan hen sinemâu lenni a oedd yn hongian
o flaen y sgrîn, a gallwch wneud y rhain allan o
bapur. Gwnewch yn siwr bod eich papur yn
ddigon mawr i orchuddio eich ffrâm sylfaenol,
tynnwch lun o'r llenni a thorrwch y siapiau.

2 Lliwiwch y llenni mewn coch llachar gyda
phennau, creonau neu baent. Gallwch
ychwanegu manylion atyn nhw er mwyn iddyn
nhw edrych yn fawreddog!

3 Nawr, gludiwch eich llenni ar eich ffrâm.

4 Addurnwch ran uchaf sgrîn eich sinema.
Defnyddiwch ffoil arian neu ychydig o gliter er
mwyn gwneud iddo edrych yn foethus. Peintiwch
waelod y sgrîn yn ddu i greu'r awditoriwm.

5 Nawr mae angen i chi greu cynulleidfa ar gyfer
eich ffilm. Defnyddiwch ddarn newydd o gerdyn
a thynnwch lun pennau ac ysgwyddau'r
gynulleidfa ar y gwaelod. Cofiwch dynnu llun 
o'r bobl o'r cefn ac ar ffurf silwét (cysgod du).
Gallwch greu unigolion gwahanol drwy roi
clustiau, hetiau a gwallt gwahanol i bob un - neu
gallwch geisio tynnu llun o'ch teulu! Yna
peintiwch y bobl yn ddu a'u gludio wrth waelod
sgrîn eich sinema.

Awgrym: Os ydych am greu mwy o effaith,
lluniwch res arall o'r gynulleidfa ar ddarn arall
o gerdyn a'i ludio wrth y blaen.

^



Awgrym:
Gallech ddefnyddio caeadau poteli fel
deialau.

Rhagor o wybodaeth
Lawrlwythwch fwy o weithgareddau sy'n
ymwneud â hanes i roi cynnig arnyn nhw
gartref, gwyliwch animeiddiadau sy'n
ymwneud â hanes a dewch o hyd i
ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael
eu cynnal yn eich ardal chi ar wefan Dod i'r
Afael â Hanes: bbc.co.uk/history
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6 Nawr, cymerwch bedwar llinyn a'u tapio'n
ddiogel i gefn ffrâm eich set deledu glasurol.
Mae angen iddyn nhw fod yn ddigon hir i'w
clymu y tu ôl i'ch set deledu.

7 Gosodwch eich ffrâm o flaen y sgrîn yn ofalus
ac yna clymwch y ddau linyn y tu ôl i'ch set
deledu. Yna clymwch y llinynnau ar ben y ffrâm
i'r llinyn sydd eisoes y tu ôl i'r set deledu.
Gofynnwch i oedolyn helpu gyda hyn.

Rydych chi wedi creu eich set deledu
glasurol eich hun.

Set deledu glasurol

Ar un adeg, doedd y fath beth â theclyn rheoli 
o bell ddim ar gael - felly mae gan y teledu hwn
ddeialau ar un ochr i newid y sianel a chodi'r sain.
Hefyd, ar ddiwedd y 1960au dim ond tair sianel
oedd ar gael i'w gwylio: BBC1, BBC2 ac ITV. Felly
nid oes angen i'ch deialau fod yn fawr iawn!

1 Edrychwch ar y setiau teledu clasurol isod.
Defnyddiwch y llun fel canllaw i ychwanegu
pethau at eich ffrâm.

2 Ceir darn lliw golau o amgylch y sgrîn.
Amlinellwch y darn hwn a'i liwio'n llwyd gyda
phennau, creonau neu baent. Roedd gweddill 
y ffrâm fel arfer yn frown tywyll neu'n ddu.

3 Nawr gwnewch eich deialau. Defnyddiwch
ddarn o gardbord i dorri dau gylch. Peintiwch 
y ddau gylch yn arian neu eu gorchuddio â ffoil
arian o'r gegin a'u gludio wrth flaen eich ffrâm.

4 Ychwanegwch enwau'r sianeli a rhifau rhwng 
1 a 10 ar gyfer lefel y sain o amgylch y deialau.

5 I wneud yr erial, defnyddiwch ddarn o lanhäwr
pibell a'i blygu i siâp V (neu gallech
ddefnyddio dau stribyn o gerdyn).
Rhowch yr erial ar ben eich ffrâm.




