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Creadigaethau Gwyllt



Panel dehongli

£300



Neidlen hysbysebu

£250



Baner 1m x 5m

£180



Taflenni x 100

£100



Taflenni x 500

£140



Taflenni x 1,000

£150



Marchnata






Pecyn Gwybodaeth

Disgriﬁadau swyddi
Rheolwr Prosiect
Eich gwaith chi yw goruchwylio’r holl brosiect a sicrhau bod
gennych brosiect gwych i’w gyflwyno ar y diwedd.
Bydd angen i chi:

Cost fesul metr sgwâr o lawr
Cost mewn £oedd
800

Cerrig
palmant

Rwber

• Roi swyddogaethau i aelodau eraill y tîm
• Rheoli aelodau’r tîm i gyflawni o’u gorau
• Datrys unrhyw anghytundeb
• Annog a chynghori
• Gwneud penderfyniadau allweddol am y prosiect
• Sicrhau bod y llwyth gwaith wedi’i ddosbarthu’n gyfartal ac
aildrefnu aelodau’r tîm pan fo angen
• Cynnal safon uchel gwaith eich tîm
• Ystyried barn holl aelodau’r tîm

700
Carped
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Glaswellt
300

• Cael eich cyflwyniad yn barod ar gyfer diwedd y dydd
200

Rheolwr Cyllid
Eich gwaith chi yw creu cyllideb fanwl neu gostau manwl ar
gyfer y prosiect.
Bydd angen i chi:
• Reoli cyllideb eich Creadigaeth Wyllt
• Sicrhau bod pob aelod o’r tîm yn deall costau’r deunyddiau
o’r Pecyn Gwybodaeth
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Arwynebedd llawr mewn m2

• Cynghori’r Rheolwr Prosiect ac aelodau’r tîm ar y gyllideb
a chostau cyffredinol y prosiect
• Cyflwyno’r costau ariannol a’r gyllideb derfynol fel rhan
o’r prif gyflwyniad

14

Pa mor fawr?
Mae ystafell ddosbarth
arferol yn 2.8m o uchder
x 4m o led x 8m o hyd.
Mesurwch eich labordy neu
ystafell ddosbarth!
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Cost fesul metr ciwbig o ddeunyddiau
Peiriannydd Dylunio
Eich gwaith chi yw arwain y gwaith ar gynllunio eich
Creadigaeth Wyllt gyda chymorth holl aelodau’r tîm.

Cost mewn £oedd
8,000

Carreg

Efydd

Dur gwrthstaen

Ffeibr
gwydr

Bydd angen i chi:

7,000

• Greu cynllun ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt sy’n
ysbrydoledig ac yn ateb y diben

6,000

• Creu darluniadau cywir a fydd yn dangos holl agweddau’r
prosiect yn glir, a’u labelu’n glir i’r gynulleidfa eu gweld

5,000

• Dewis deunyddiau’n ofalus gyda’ch Rheolwr Ymchwil STEM
a’r Rheolwyr Prosiect
MDF

4,000

• Gweithio gyda’r Rheolwr Cyllid i sicrhau bod yr holl
ddeunyddiau o fewn y gyllideb

3,000

2,000
Ewyn

1,000

Dylunydd Graffeg
Eich gwaith yw gweithio’n agos gydag aelodau eraill y tîm
i greu’r holl waith graffeg a’r darluniau sydd eu hangen ar gyfer
y prosiect.
Bydd angen i chi:
• Greu Creadigaeth Wyllt drawiadol ac atyniadol
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Cyfaint deunyddiau mewn m3

Pa mor fawr?
Mae cerﬂun pwll glo’r Six
Bells yn Abertyleri, a elwir yn
Gwarcheidwad y Cymoedd,
yn 12.6m o uchder ar blinth
carreg 7.4m
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• Creu delweddau ar gyfer y prosiect i egluro’ch
Creadigaeth Wyllt
• Sicrhau bod yna gyfeiriadau diwylliannol cryf
• Creu amrywiaeth o waith graffeg a fydd yn ategu’r prosiect
ac y gellir eu defnyddio i farchnata eich Creadigaeth Wyllt

Disgriﬁadau swydd
Rheolwr Marchnata
Eich gwaith chi yw gweithio’n agos â’r Peiriannydd Dylunio a’r
Dylunydd Graffeg i sicrhau bod pobl yn gwybod popeth am
eich prosiect.
Bydd angen i chi:

Cost deunyddiau
Nodiadau
Fframwaith strwythurol
o dan y cerﬂun
(gwellt celf)

• Feddwl am wahanol ffyrdd o farchnata’ch Creadigaeth Wyllt
• Penderfynu sut a pham y byddech chi’n dweud wrth bobl am
eich Creadigaeth Wyllt

Pibell nwy i’w defnyddio
y tu mewn i gerﬂun

• Meddwl am enw a slogan ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt

Plinth neu ﬂoc
mowntioddal y
‘Greadigaeth Wyllt’
(papur)

• Cynhyrchu detholiad o ddeunyddiau marchnata i’w
defnyddio fel enghreifftiau yn y cyflwyniad e.e. hysbysebion
radio, taflenni, cyfryngau cymdeithasol

Ymchwilydd STEM/Deunyddiau
Eich gwaith chi yw ymchwilio a darparu gwybodaeth allweddol
i aelodau eraill y tîm am y cysylltiadau STEM a’r deunyddiau
a ddefnyddir.
Bydd angen i chi:
• Ddefnyddio’r adnoddau yn y Pecyn Gwybodaeth i argymell
y deunyddiau mwyaf addas ar gyfer eich Creadigaeth Wyllt

Mesurwch
ddimensiynau
allanol eich cerﬂun
‘Creadigaeth Wyllt’
a mesur cyfaint y
deunydd mewn m3
sydd ei angen i
adeiladu’r cerﬂun

Deunyddiau

Cost

Dan do

Awyr
Agored

Tiwb dur gwrthstaen

£55 y m





Polion sgaffaldiau

£47 y m





Pren

£18 y m





Pibell gopr

£50 y m





Carreg

£800 y m3





Pren

£150 y m3





Ffeibr gwydr

£350 y m3





Efydd





Carreg













Dur gwrthstaen
Ffeibr gwydr

Gweler y
graff ar
dudalen 10

MDF (pren)



Ewyn dwysedd uchel



• Sicrhau eich bod yn ystyried sut mae STEM yn rhan o’ch
prosiect
• Paratoi adroddiad ar ba agwedd ar STEM rydych wedi’i
chynnwys yn eich prosiect a pham e.e. dadansoddiad
o ddeunyddiau, deunydd pwnc, strwythurau, grymoedd
• Gweithio gyda’r Rheolwr Cyllid i drafod cost deunyddiau
unigol a gweld sut y gellir arbed arian, os oes angen

Pa mor fawr?
Mae’r Bêl yn y Wal
yn 7m o uchder
x 4m o led



Sut i gyfrif cost eich Creadigaeth Wyllt
Fframwaith eich Creadigaeth Wyllt
Pob 1cm o ddeunydd y defnyddiwch yn eich model ffisegol
= 1m mewn maint gwirioneddol. Cyfeiriwch at y siart am gost
fesul metr o wahanol ddeunyddiau.

Lleoliadau enghreifftiol
Cyntedd mynedfa ysgol

Maint eich Creadigaeth Wyllt
Mae cyfrif cost y cerflun yn anodd iawn pan nad ydych chi’n
gwybod faint yn union o ddeunyddiau rydych chi’n eu defnyddio,
felly byddwch yn amcangyfrif y gost drwy weithio gyda
chyfeintiau.
Mesurwch ddimensiynau allanol eich cerflun Creadigaeth Wyllt
a chyfrif y cyfaint. Er enghraifft, ‘mae’r siâp rwyf wedi’i greu yn
3cm x 4cm x 5cm.’
Cyfaint mewn cm3 = hyd x lled x uchder = 3 x 4 x 5 = 60cm3

Canolfan ddinesig/lle cyhoeddus

Yna, defnyddiwch y graff ar dudalen 10 i benderfynu pa
ddeunydd i’w ddefnyddio.

Arwynebedd eich Creadigaeth Wyllt
Cyfrifwch gyfanswm yr arwynebedd sy’n cael ei gwmpasu gan
eich Creadigaeth Wyllt gan ddefnyddio’r un dimensiynau a
ddefnyddiwyd i gyfrif y cyfaint.
Arwynebedd mewn cm2 = hyd x lled = 3 x 4 = 12cm2

Arwynebedd ar gyfer gwahoddedigion
Nifer y gwahoddedigion x arwynebedd a awgrymir fesul person
e.e. 0.5m2 fesul person.
Cyfanswm yr arwynebedd ar gyfer y Greadigaeth Wyllt
Arwynebedd y Greadigaeth Wyllt + arwynebedd gwahoddedigion
+ arwynebedd eitemau ychwanegol.
Nawr, defnyddiwch y siartiau i bennu costau ar gyfer deunyddiau
unigol yn seiliedig ar y wybodaeth uchod.

Pa mor fawr?
Mae Angel of the North
yn 20m o uchder gyda
lled adenydd o 54m

Atyniad twristaidd

Cynulleidfa darged

Proses ddylunio diwydiant

Pan fyddwch chi’n meddwl am eich Creadigaeth Wyllt, mae
angen i chi ystyried ar gyfer pwy rydych chi’n ei chynllunio.
Y bobl hyn yw eich cynulleidfa darged.

Dylunio cysyniad
Yn y cam hwn, does dim unrhyw gyfyngiadau ar beth allwch chi ei
wneud – meddyliwch yn eang a pheidiwch â phoeni am gyfyngiadau!

Meddyliwch am greadigaeth eiconig y bêl o Gwpan Rygbi’r Byd
2015 fel enghraifft:

Yn y cam cysyniad, byddwch yn gwneud brasluniau gyda phapur a
phensiliau, ac yn gwneud lluniau a nodiadau o beth rydych chi eu
heisiau/angen/hoffi ac ati.

• Pwy oedd y gynulleidfa darged?

Gwnewch gymaint o nodiadau â phosibl i gofnodi syniadau eich tîm.

• A gafodd ei chynllunio ar gyfer llawer o ddefnyddwyr neu
un defnyddiwr?

Byddai rhyw fath o brofi neu werthuso’n digwydd ar y cam hwn i
wneud yn siŵr bod eich cynnyrch yn diwallu anghenion y cleient.

• Oes rhaid i chi fod yn chwarae rygbi i’w gwerthfawrogi?
• Pam y rhoddwyd hi ar Gastell Caerdydd?
• A oedd wedi’i thargedu at ddynion a/neu fenywod?
• Oes rhaid i chi fod o oedran penodol i’w gwerthfawrogi?

Marchnata Cwpan
Rygbi’r Byd
Pob oedran
a gallu
Clybiau rygbi Clybiau rygbi
ieuenctid
llawr gwlad

Cefnogwyr
syddddim
yn chwarae

Cefnogwyr
rygbi
ledled y byd

Chwaraewyr
proffesiynol
ac amatur

Diwylliant
Cymreig
Ffrwydrad,
cyffro,
adloniant
Angerdd
a balchder

Dathliad o
Rygbi Cymru

Creu mowld ar gyfer castio
Bydd cast yn cael ei greu o’r
model terfynol. Byddwch yn gallu
defnyddio’r cast hwn i greu
copïau ohono dro ar ôl tro. Y gost
yw creu’r cast yn y lle cyntaf.

Creu model
Yn y cam hwn byddwch yn cymryd eich
syniadau cysyniad a’u troi’n fodel
ffisegol y gallwch ei ddefnyddio.
Gallwch greu’r model drwy ddefnyddio
cyfrifiadur neu fe all fod yn fodel
ffisegol wedi’i greu o gast plastr neu
silicon ac ati.

Gwaith metel a gwaith coed
Mae gan lawer o Greadigaethau Gwyllt, arddangosiadau
rhyngweithiol neu gerfluniau fframwaith metel neu bren yn
eu cynnal o dan y mowldin. Mae sgiliau fel weldio yn hanfodol
i adeiladau strwythurau metel.
Gellir defnyddio pren i greu fframweithiau ar gyfer
creadigaethau. Ond gellir defnyddio pren hefyd i greu corff
y strwythurau e.e. arddangosiadau sydd i’w gweld yn
Techniquest.

Gorffennu
Mae rhyngweithiau a rhai rhannau
fel gwaith electroneg, botymau,
rhannau symudol yn cael eu
hychwanegu ar ôl y cam peintio.
Yna maen nhw’n cael eu sgleinio
a’u paratoi ar gyfer eu cludo.

Peintio
Gellir chwistrell-beintio’r
dyluniadau â llaw ar
amrywiaeth o ddeunyddiau,
eu powdwr-orchuddio ar
arwynebau metel, neu eu
peintio â llaw pan mae yna
fanylion penodol iawn.

