
Syniadau ar gyfer 
digwyddiadau a 
gweithgareddau

bbc.co.uk/photoalbum

http://www.bbc.co.uk/photoalbum


Wedi’u hysbrydoli gan  
Britain’s First Photo Album
 
Diolch am fynegi diddordeb yn  
Britain’s First Photo Album. Ein nod yw 
gweithio gyda chi i greu digwyddiadau a  
gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r gyfres. 

Gwyddom fod llawer ohonoch eisoes yn cynnal digwyddiadau 
a gweithgareddau fel hyn; yn wir, mae llawer o’r syniadau yma 
wedi’u cyflwyno gan arbenigwyr mewn amgueddfeydd  
a llyfrgelloedd. 

Yn y daflen hon ceir rhai awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau  
a all fod yn boblogaidd. 

Lyme Regis, 
1906.



Taith gerdded treftadaeth 
Gan ddilyn ôl troed John Sergeant 
a thîm Britain’s First Photo Album, 
dewiswch eich hoff luniau archif lleol 
a threfnwch daith gerdded o amgylch 
eich ardal leol er mwyn ymchwilio  
i’w hanes. 

Awgrymiadau defnyddiol am daith 
gerdded lwyddiannus: 
–  Trefnwch y daith mewn cylch 
–  Ceisiwch gynnwys egwyl  

mewn caffi 
–  Ewch â chopïau o luniau archif lleol 

gyda chi er mwyn cymharu ddoe  
a heddiw 

–  Anogwch y rhai sy’n cymryd rhan i 
ddod â’u camerâu; wedyn, gallent 
rannu eu lluniau ar-lein. 

Dewch o hyd i grŵp lluniau 
lleol ar-lein 
Os nad oes gan eich sefydliad grŵp 
lluniau ar-lein, beth am drefnu un? 
Gall ymwelwyr ymuno â’r sgwrs ar-
lein drwy adael sylwadau ar y lluniau 
sydd wedi’u huwchlwytho. Gallech 
hefyd ychwanegu storïau, nodiadau 
neu sylwadau er mwyn i bobl eraill 
eu gweld. Fel arall, mae gan lawer 
o gymdeithasau ffotograffiaeth ac 
archifau lleol grwpiau lluniau ar-lein a 
gallwch annog defnyddwyr i gymryd 
rhan ac uwchlwytho eu lluniau. 

Neuadd y Farchnad, 
Bolton, 1895.
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Hel atgofion fel grŵp 
Gwahoddwch hanesydd lleol i 
siarad am unrhyw un o themau 
Britain’s First Photo Album; gallai’r 
rhain gynnwys: treftadaeth leol o 
oes Fictoria, ffotograffiaeth ddoe 
a heddiw, edrych drwy archifau, 
pensaernïaeth, gwaith adfer neu 
hanes cardiau post.

Awgrymiadau defnyddiol i annog pobl 
i rannu eu hatgofion: 

–  Gofynnwch i gynulleidfaoedd o bob 
oedran ddod â rhai o’u lluniau lleol 
eu hunain gyda nhw 

–  Defnyddiwch y rhain fel man 
cychwyn i drafod, gallai’r sesiwn 
helpu i ddyddio eu lluniau 

–  Paratowch ddetholiad o luniau lleol 
i’w harddangos neu eu cynnwys 
mewn albymau mawr y gall pobl 
edrych arnynt 

–  Os yw’r cyfleusterau ar gael, beth 
am gynnal sesiwn a/neu demo am 
ddigideiddio ac uwchlwytho lluniau 
(gweler ‘Cynnal gweithdy digidol’ 
gyferbyn) 

–  Gwnewch yr ystafell yn gyffyrddus 
ac yn anffurfiol. 

Cynnal gweithdy digidol 
Gwahoddwch diwtor ar-lein i gynnal 
gweithdy camerâu digidol i ddysgwyr 
sy’n oedolion. Dangoswch iddynt 
sut y gallant drosglwyddo lluniau o 
gamera i gyfrifiadur. Gallent olygu/
adfer eu lluniau, eu tagio a’u rhannu 
ar-lein. Efallai y bydd angen staff 
arnoch i helpu pobl i ddefnyddio’r 
cyfrifiaduron yn ogystal â’r canlynol: 

–  Cyfrifiadur (gyda mynediad i’r 
rhyngrwyd os byddwch am rannu 
lluniau ar-lein)

–  Camera llonydd digidol gyda  
chebl cyfrifiadur neu ddarllenydd 
cardiau cof 

–  Sganiwr lluniau ar gyfer  
lluniau ffilm. 

Anogwch y rhai sy’n  
cymryd rhan i rannu eu 
lluniau ar-lein 
Rydym bob amser yn awyddus i 
ganfod ffyrdd o annog pobl i ddatblygu 
eu llythrennedd yn y cyfryngau. Beth 
am annog grŵp i anfon llun at ffrind  
dros yr e-bost neu hyd yn oed  
rannu eu lluniau ar-lein. 
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Francis Frith.
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Y Felin,
Mapledurham,
1890.

Heriwch eich cymdeithas 
ffotograffiaeth leol 
Dewiswch gyfres o luniau lleol 
o’r 1900au a gwahoddwch eich 
cymdeithas ffotograffiaeth leol i 
ymateb i’r casgliad. Gofynnwch 
iddynt ddewis lleoliad sydd i’w weld 
yn y casgliad a thynnu llun ohono 
heddiw. Gallai’r lleoedd hyn fod wedi 
diflannu, wedi newid yn syfrdanol 
neu aros yr un fath. 

Trefnwch arddangosfa 
luniau ‘ddoe a heddiw’ 
Gofynnwch i bobl gyfrannu – i ddod â 
hen lun gyda nhw (y gallech ei gopïo 
a’i arddangos; gwnewch yn siŵr fod 
gennych ganiatâd i wneud copi) neu 
i dynnu llun newydd o hen lun sydd 
gennych eisoes. 

Fflagiau i’w lawrlwytho 
Manteisiwch ar ein fflagiau dathlu y 
gellir eu lawrlwytho – ffordd resymol 
a deniadol o addurno’r ystafell ar 
gyfer eich digwyddiadau. Beth am 
wahodd aelodau o’r cyhoedd i’ch 
helpu i’w wneud? 

Rhannwch ein sticeri 
Mae pawb yn dwli ar sticeri – 
defnyddiwch ein sticeri i ysbrydoli 
pobl ifanc i annog eu rheini a’u neiniau 
a’u teidiau i gymryd rhan, neu gallai’r 
genhedlaeth hŷn eu rhoi i’r rhai iau. 

Fframiau lluniau 
Tra bod yr oedolion yn siarad â’r 
arbenigwyr neu’n edrych ar eich 
arddangosfeydd, beth am annog y 
plant i greu eu fframiau lluniau eu 
hunain. Gallech ddefnyddio’r un yn 
y pecyn hwn, neu ofyn i’r rhai sy’n 
cymryd rhan greu border syml ar 
ddarn o gerdyn neu bapur sydd wedi’i 
dorri allan. Gallai’r sticeri helpu i 
addurno’r ffrâm. 

Penwythnos digwyddiadau 
Ymunwch â digwyddiadau eraill 
Britain’s First Photo Album o 
benwythnos 16 Mawrth 2012 
ymlaen. Efallai bod un yn eich ardal 
chi – ewch i bbc.co.uk/thingstodo 
am ragor o wybodaeth. 

Francis Frith yn Brightlands,
Reigate, tua 1885.
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Gobeithio bod hyn wedi eich helpu! 
Os ydych yn trefnu digwyddiadau neu  
weithgareddau, helpwch ni i’w hyrwyddo  
a chofrestru yn bbc.co.uk/thingstodo 

Cadwch mewn cysylltiad er mwyn i ni gael  
gwybod am eich cynlluniau neu ysgrifennwch 
atom os bydd gennych unrhyw gwestiynau 
britainsfirstphotoalbum@bbc.co.uk 
Caiff ein mewnflwch ein fonitro hyd at wanwyn 2012.

Pob lwc a diolch am gymryd rhan! 

Tîm Britain’s First Photo Album

Mae’r BBC wedi creu adnoddau Britain’s First Photo 
Album er mwyn helpu i gefnogi partneriaid lleol i gynnal 
y digwyddiadau hyn. Nid y BBC fydd yn rhedeg nac  
yn cyflwyno’r digwyddiad lle caiff y deunyddiau hyn  
eu defnyddio.
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