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YN GALW UNRHYW  
UN Â CHAMERA 
Dyma’ch cyfle chi i fod 
yn rhan o brosiect creu 
ffilm hanesyddol, sy’n 
rhoi rôl arweiniol i chi 
bob ochr i’r camera. 

Yn dilyn llwyddiant ffilm 
nodwedd yr enillydd Oscar, 
y cyfarwyddwr Kevin 
Macdonald sef LIFE IN A 
DAY, mae’r BBC a chwmni 
cynhyrchu Ridley Scott, Scott 
Free London yn gofyn i chi 
recordio’ch diwrnod a’i lwytho 
i fyny trwy gyfrwng sianel 
arbennig ar YouTube. Ewch 
i bbc.co.uk/britaininaday i 
gael mwy o fanylion. 

Fe fyddwch yn cyfrannu i 
gapsiwl amser yn dangos 
sut le oedd ym Mhrydain 
ar 12 Tachwedd 2011. O’r 
darnau o ffilm fe fyddwn yn 
creu ffilm ac archif, yn cipio’r 
diwrnod ac yn cofnodi’n 
gobeithion a’n hofnau ar 
gyfer y cenedlaethau i ddod. 
Rydyn ni’n gobeithio creu un 
o’r digwyddiadau mwyaf ar 
y teledu yn ystod 2012 – i’n 
helpu i ddathlu blwyddyn y 
gemau Olympaidd. 

I wneud Diwrnod ym 
Mhrydain yn llwyddiant fe 
hoffen ni dderbyn cyfraniadau 
oddi wrth unrhyw un a phob 
un o bob cwr o’r DU. O ble 
bynnag rydych chi’n dod a 
phwy bynnag ydych chi, mae 
croeso i chi. 
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Dydyn ni ddim yn edrych 
am y llwyddiant ysgubol 
uwch-dechnoleg nesaf: 
rydyn ni eisiau defnydd 
onest, personol sy’n cynnig 
cipolwg ar eich bywyd a 
bywyd gweddill y DU. A does 
dim rhaid i chi fod yn feistr 
o wneuthurwr ffilm: gallwch 
ddefnyddio ‘camcorder’ neu 
hyd yn oed eich ffôn i wneud 
eich ffilm. Mae’n golygu 
brwdfrydedd, nid techneg. 
Rydyn ni eisiau i filoedd o 
gynigion gael eu llwytho i fyny 
i YouTube, i greu portread 
unigryw o’r Brydain fodern. 

Bydd y canllaw byr hwn yn 
dangos i chi sut i gymryd 
rhan, hyd yn oed os nad 
ydych chi erioed wedi gafael 
mewn camera o’r blaen. 
Mae’n hawdd, mae’n gyffrous 
ac mae’n gyfle ddaw ddim 
ond unwaith yn ystod eich 
bywyd. 
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BETH DDYLIWN NI  
EI FFILMIO?
Does yna ddim terfynau 
– gallwch gyflwyno 
cymaint neu gyn 
lleied ag y mynnwch 
chi. Dyma’ch cyfle i 
fynegi’ch hunan felly 
defnyddiwch eich 
dychymyg i ddangos 
eich byd i ni yn y ffordd 
orau. Po fwyaf cofiadwy 
eich recordiad, po fwyaf 
y siawns y caiff eich 
defnydd ei gynnwys yn y 
ffilm derfynol.

I’r rhan fwyaf ohonoch chi, 
bydd eich ffilm yn sôn am 
eich bywydau o ddydd i 
ddydd a bydd yn adlewyrchu’r 
meddyliau a’r teimladau gewch 
chi ar hyd y ffordd.

Efallai y byddwch eisiau 
ffilmio o’r foment y byddwch 
yn deffro; dod nôl ar ôl 
shifft nos; cymudo; godro’r 
gwartheg; dosbarthu papurau; 
agor siop; ymweld â’ch rhieni 
mewn cartref gofal; mynd i 
ddosbarth yoga; chwarae 
bingo; cael triniaeth ar eich 
ewinedd; coginio; mynd ar 
ddêt; mynd i gêm bêl-droed; 
trip gwersylla; paratoi i  
fynd allan.

Rydyn ni eisiau i chi ddangos 
eich bywyd, eich teulu a’ch 
cymdogaeth i ni. Efallai fod 
yna ddigwyddiad teuluol 
mawr neu efallai eich bod  
yn gwneud rhywbeth am y  
tro cyntaf. 

?
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Efallai eich bod yn symud tŷ, 
yn cychwyn swydd newydd, 
yn priodi, yn cael babi. Neu 
efallai fod ganddoch chi fater 
personol rydych chi eisiau 
siarad amdano. Sut le ydych 
chi’n byw ynddo? Dywedwch 
wrthon ni beth sy’n eich 
gwneud yn hapus, beth sy’n 
eich gwneud yn falch, beth 
ydych chi’n ei ofni fwyaf. 

Ond does dim rhaid i hyn fod 
amdanoch chi’n unig. Os ydych 
chi’n adnabod rhywun fyddai’n 
gwneud testun da, pam na 
recordiwch chi eu diwrnod 
nhw? Yn aml iawn mae’n fwy 
dadlennol i ffilmio rhywun arall 
yn byw eu bywyd yn gwneud 
rhywbeth arbennig nag yw hi 
i’ch ffilmio chi eich hun. 

Os ydych chi’n gwneud 
rhywbeth rhyfeddol neu 
gyffrous yn rheolaidd, ewch 
ati i’w ffilmio ond gwnewch 
yn siŵr eich bod yn cadw’n 
ddiogel.* 

Wrth i ni agosáu at 12 
Tachwedd fe fyddwn yn 
postio ffilmiau gan sêr 
i’ch ysbrydoli a bydd 
cyfarwyddwr Diwrnod ym 
Mhrydain yr enillydd Bafta 
Morgan Matthews, yn dweud 
mwy wrthon ni am yr hyn 
mae’n edrych amdano ac fe 
fyddwn yn cynnwys canllaw 
‘sut mae’ fydd yn orlawn o 
awgrymiadau ffilmio. 

 * BYDDWCH DDIOGEL – 
darllenwch ein awgrymiadau 
diogelwch ar-lein. Ewch i  
bbc.co.uk/britaininaday
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EIN GOFYNION 
Dydyn ni ddim ond eisiau 
darnau o ffilm y byddwch 
yn eu cymryd ar 12 
Tachwedd 2011 (unrhyw 
adeg y diwrnod hwnnw, 
ddim cyn nac ar ôl hynny).

Dylech saethu’r darnau 
ffilm o’r ansawdd uchaf 
y gallwch chi. Ond mae’r 
prosiect yma ar gyfer 
pawb felly mae pob  
math o gamera’n 
dderbyniol iawn! Cafodd 
rhai o’r ffilmiau mwyaf 
nodedig yn LIFE IN A 
DAY (www.youtube.com/
lifeinaday) eu ffilmio ar 
ffonau symudol. 

Peidiwch â golygu’ch 
darnau o ffilm i fod yn 
waith gorffenedig.  
Rydyn ni’n edrych am 
ddefnydd crai! 

Ar ôl i chi lwytho i fyny i 
YouTube, cadwch eich 
copi meistr. Os caiff eich 
darn ei ddewis ar gyfer 
y ffilm orffenedig, fe 
fyddwn yn cysylltu â chi 
i ofyn am y gwreiddiol ac 
unrhyw ffurflenni caniatâd 
perthnasol.* 

Mae yna derfyn o 
15 munud bob tro 
y llwythwch i fyny i 
YouTube, ond gallwch 
lwytho i fyny cynifer o 
weithiau ag y mynnwch. 

Dim cerddoriaeth, dim 
capsiynau na graffeg!

Os yw’ch camera neu 
ffôn yn rhoi dewis i chi, y 
cyflymdra delfrydol fyddai 
25fps (ffrâm yr eiliad) @ 
eglurder o 1080. Ond 
peidiwch a phoeni os  
nad yw! 
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EIN GOFYNION 

Bydd y ffilm orffenedig yn 
y Saesneg, ond gallwn 
dderbyn cynigion mewn 
ieithoedd eraill. Os 
nad yw’ch cynnig yn y 
Saesneg, rhowch wybod i 
ni ym mha iaith y mae pan 
fyddwch yn llwytho’ch 
ffilm i fyny i YouTube.

Os ydych chi’n ffilmio 
eraill neu mewn rhai 
lleoliadau, bydd angen i 
chi gael caniatâd.* 

8

9

 

* Ewch i bbc.co.uk/britaininaday 
am fwy o wybodaeth ar y 
caniatâd y byddwch ei angen  
ac i lwytho ffurflenni i lawr. 
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Mae creu ffilmiau’n dweud 
stori: meddyliwch am sut 
mae cadw sylw’r gwylwyr. 
Os ydych yn eich ffilmio 
chi’ch hun neu rywun 
arall, gorau oll y mwyaf 
personol ydych chi. 

Daliwch eich saethiad 
yn ddigon hir i’w sefydlu 
ym meddyliau’r gwylwyr. 
Ceisiwch osgoi llawer o 
dremio a thynhau – bydd 
yn edrych yn flêr gan 
rhoi’r bendro i’ch gwylwyr.

Peidiwch â’ch ffilmio 
chi’ch hun neu’ch 
cyfranwyr o flaen ffenestri 
neu ffynonellau eraill o 
olau llachar, oni bai wrth 
gwrs eich bod am iddyn 
nhw ymddangos mewn 
silwét. 

Gwnewch yn siŵr eich 
bod yn gwneud i’r 
gwrthrych ymddangos 
y maint cywir yn y 
ffrâm, trwy roi tro arni’n 
gyntaf ac edrych ar y 
canlyniadau. 

Os ydych chi’n ffilmio 
chi’ch hun, gweithiwch 
allan sut mae gosod y 
camera yn y lleoliad cywir, 
boed hynny ar gledr eich 
llaw neu wedi ei glymu i 
beipen draen! 

CYNGHORION  
SYLFAENOL

1
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3Dyma rai cynghorion 
i’ch helpu i recordio’ch 
diwrnod:
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CYNGHORION  
SYLFAENOL

Mae croeso i chi 
ddefnyddio’r ffocws 
‘awtomatig’ ar eich 
camera, yn hytrach na 
cheisio newid y ffocws 
â llaw. Ar gamerâu a 
ffonau modern mae’r dull 
‘awtomatig’ yn gwneud y 
peth yn effeithiol iawn. 

Peidiwch â gor-gynllunio’r 
hyn rydych yn ei 
ffilmio – rydyn ni eisiau 
naturioldeb. 

Os ydych chi’n siarad 
am rywbeth, peidiwch ag 
anghofio’i ffilmio. Does 
dim pwynt dweud wrthon 
ni am gerdded trwy Ardal 
y Llynnoedd fendigedig 
os nad ydyn ni’n gweld 
unrhyw luniau o lynnoedd 
neu fynyddoedd. 

Mae yna ganllaw fideo cam 
wrth gam syml i wneud i’ch 
ffilm edrych yn wych ar  
bbc.co.uk/britaininaday 

8
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6 Peidiwch â ffilmio pethau 
fel darlun enwog neu hyd 
yn oed ddarlun gan ffrind 
heb ganiatâd perchennog 
y gwaith. Mae’r un peth 
yn wir am luniau agos o 
nodau masnach enwog 
neu luniau oddi ar 
ffilmiau neu’r teledu – os 
byddwch yn defnyddio’r 
rhain, efallai na allwn ni 
ddefnyddio’ch gwaith. 

AUTO
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CLIR FEL 
CLOCH 
Yn ogystal â’r 
delweddau gweladwy 
mae Diwrnod ym 
Mhrydain yn ymwneud 
â chlywed eich syniadau, 
eich barn a’ch cipolygon. 
Meddyliwch am yr hyn 
rydych am ei ddweud 
cyn dechrau ffilmio. 
Cyflwynwch eich neges 
yn glir:

  Mae hi wir yn bwysig ein 
bod yn gallu’ch clywed 
yn iawn. Talwch sylw i 
synau lle’r ydych yn ffilmio 
fydd yn tarfu ar recordio 
sain. Ceisiwch beidio a 
sefyll wrth ymyl system 
aerdymheru neu rywun 
yn torri’r lawnt! Yn yr 
awyr agored byddwch yn 
ymwybodol y gall awel 
ysgafn swnio fel corwynt 
pan fyddwch yn recordio. 

  Os ydych chi’n cynllunio 
symud mwy mag 1 metr 
i ffwrdd oddi wrth y 
camera yn ystod ffilmio, 
meddyliwch am sut 
fyddwch chi’n cael eich 
clywed. Gallech arbrofi 
gyda phlygio meicroffon 
sylfaenol i mewn i’ch 
camera. 

  Os nad oes ganddoch chi 
feicroffon ar wahân, efallai y 
gallech gynllunio ffilmio sy’n 
caniatáu i chi aros yn agos 
i’r camera. 

  Gwiriwch lefelau’r sain trwy 
wneud ffilm fer fel prawf 
a chwarae’r sain yn ôl. Os 
yw’n swnio’n afluniaidd, 
rydych unai’n rhy agos i’r 
meicroffon neu mae lefel y 
sain wedi ei droi’n rhy uchel 
ar y meicroffon.

Mae yna awgrymiadau a 
chynghorion ar sut mae cael 
y sain yn gywir ar bbc.co.uk/
britaininaday 
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SUT YDW I’N LLWYTHO FY 
FFILM I FYNY I YOUTUBE?

Y GAIR OLAF

Mae’n hawdd iawn. Bydd 
angen i chi gofrestru fel 
defnyddiwr YouTube i lwytho’ch 
fideos i fyny. Ewch i bbc.co.uk/
britaininaday ac fe eglurwn ni 
wrthoch chi sut i wneud hyn. 

Gallwch lwytho i fyny o’r  
12 hyd y 21 Tachwedd i  
www.youtube.com/
britaininaday

Yn bwysicaf oll, mwynhewch 
eich amser yn creu’ch darlun 
o Ddiwrnod ym Mhrydain. 

Pob lwc!

Os ydych am rannu’ch 
profiad gydag eraill, cadwch 
olwg am #britaininaday

Ewch i www.google.com/
support/youtube/?hl=en-uk 
os am wybodaeth ar sut mae 
gwneud y gorau o’r hyn rydych 
yn ei lwytho i fyny ac i gael 
mwy o gefnogaeth dechnegol. 

?
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