
TREFNU SIOE 

FFILMIAU I'R TEULU

Credwch neu beidio, ond mae ffilmiau cartref eich teulu yn archif. Mae'r 
hen ffilmiau yn eich rholiau, eich tapiau a'ch ffeiliau digidol yn llawn atgofion 
a phrofiadau y byddwch am eu hail-fyw dro ar ôl tro. Bydd y ffilmiau cartref rydych yn
eu ffilmio heddiw yn sail i archif eich teulu yn y dyfodol! Gall ffilmiau archif ysgogi'r cof
a rhoi cyfle i ni i gyd hel atgofion a rhannu straeon.

Beth am wneud y gorau o'ch ffilmiau cartref drwy eu dangos yn eich cartref eich hun?
Gall y teulu cyfan gymryd rhan yn y gwaith trefnu.

1 Dewiswch ffilm i'w dangos. Edrychwch drwy'r
ffilmiau yng nghasgliad ffilm eich teulu 
a dewiswch y darnau gorau i'w dangos. 
Efallai y byddwch chi am wneud casgliad 
o uchafbwyntiau gwyliau eich teulu ar hyd 
y blynyddoedd, neu ail-fyw un profiad - priodas
neu barti pen-blwydd efallai. Cofiwch ddangos
unrhyw beth doniol sydd wedi digwydd!

2 Lluniwch boster i hysbysebu eich sioe ffilmiau.
Dylech gynnwys dyddiad, amser a lleoliad a nodi
pa ffilm y byddwch chi'n ei dangos. Cofiwch
ddefnyddio llun trawiadol i ddenu sylw pobl.

3 Anfonwch eich poster at eich teulu a'ch
ffrindiau fel eu bod yn gwybod pryd y caiff 
eich sioe ffilmiau ei chynnal.

4 Gwnewch docynnau sinema hen ffasiwn ar
gyfer y digwyddiad. Dylech eu cynllunio yn 
y fath fodd fel eich bod yn eu torri yn eu 
hanner pan fydd eich gwesteion yn cyrraedd.

5 Gosodwch yr ystafell yn barod ar gyfer eich
sioe ffilmiau. Gwnewch yn siwr bod gennych
ddigon o gadeiriau i bawb sy'n dod.

6 Pan fydd eich gwesteion yn cyrraedd, cymerwch
eu tocynnau a'u tywys i'w seddi. Beth am
gyflwyno'r ffilm ac esbonio pam y gwnaethoch
ei dewis? Yna diffoddwch y golau a dechrau'r
ffilm - rydyn ni'n barod i fynd! 

Mae gwrando ar straeon pobl am eu hatgofion 
yn rhan o'r hwyl o wylio ffilmiau gyda'ch gilydd.
Trafodwch eich atgofion ar ôl i'r ffilm orffen. 
Pa un oedd hoff wyliau pawb? Pwy ddaeth i'r
briodas? Sut oedd araith y gwas priodas? 
Beth oedden ni'n ei wisgo?! 

Peidiwch ag anghofio'r popcorn!

Awgrym: Os ydych am wneud eich sioe
ffilmiau hyd yn oed yn fwy trawiadol,
gallech droi eich teledu yn sinema hen
ffasiwn. Ceir taflen weithgaredd ar sut 
i wneud hyn ar wefan Dod i'r Afael â Hanes
- bbc.co.uk/history
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