Diwedd y gân yw’r geiniog
Dylai eich Rheolwr Cyllid gofnodi holl gostau’r prosiect ar
gyfer eich Creadigaeth Wyllt, ond gwnewch yn siŵr bod
pob aelod o’r tîm yn cyfrannu at y broses!

Creadigaethau Gwyllt

Bydd angen i chi:
•

Gyfrif cost y fframwaith
Gweler tudalennau 8 a 9 y Pecyn Gwybodaeth

•

Cyfrif cyfaint eich Creadigaeth Wyllt
Gweler tudalennau 8 a 10 y Pecyn Gwybodaeth

•

Cyfrif yr arwynebedd sydd ei angen ar gyfer eich
Creadigaeth Wyllt a chostau’r llawr. Gweler tudalennau
8 ac 11 y Pecyn Gwybodaeth

•

Cyfrif cyfanswm yr arwynebedd sydd ei angen i osod y
Greadigaeth Wyllt

•

Cyfrif costau unrhyw eitemau ychwanegol
angenrheidiol. Gweler tudalen 12 y Pecyn Gwybodaeth

Llyfr Gwaith Cynllunio

Beth mae diwylliant yn ei olygu i chi? Taflwch eiriau a
meddyliau i helpu i gyfleu eich syniadau.

Marchnata’ch Creadigaeth Wyllt
Beth yw slogan neu brif neges eich Creadigaeth Wyllt?

Sut fyddwch chi’n rhoi gwybod i bobl am eich Creadigaeth
Wyllt?

Pa ddulliau marchnata fyddech chi’n eu defnyddio?
Pa agweddau ar eich diwylliant ydych chi am eu dathlu yn
eich Creadigaeth Wyllt? e.e. gwyddoniaeth neu beirianneg,
pobl, amgylcheddau, bwyd, cerddoriaeth.

Ticiwch y bocsys a fyddai’n addas i farchnata’ch prosiect.
Rhowch enghreifftiau o rai o’r dulliau marchnata yng
nghyflwyniad eich tîm.








Taflenni/pamffledi
Cyflwyniadau
Teledu
Hysbyseb radio
Byrddau poster/posteri







Hysbysebion bws
Instagram
Twitter
Facebook
Snapchat

Hysbysebion papur newydd/cylchgronau

Ewch ati i greu eich Creadigaeth Wyllt
Gwnewch fodel wrth raddfa o’ch Creadigaeth Wyllt gan
ddefnyddio’r un raddfa a ddefnyddiwyd gennych i nodi’ch
lleoliad ar y papur graff.

Pwy yw eich cynulleidfa darged?
Gweler tudalen 6 y Pecyn Gwybodaeth.

Crëwch y fframwaith cynnal ar gyfer eich Creadigaeth
Wyllt gan ddefnyddio priciau, gwellt celf neu ddeunyddiau
eraill.
Gorchuddiwch y fframwaith gyda deunyddiau fel ffoil tun,
papur sidan, papur, Blu tack neu ddeunyddiau crefft eraill i
gael y siâp gorffenedig gofynnol.
Cofiwch fesur faint o ddeunydd rydych chi’n ei ddefnyddio
er mwyn cyfrif y costau. Defnyddiwch y Pecyn Gwybodaeth
i wirio’r costau hyn.

Taﬂu syniadau ac ymchwilio iddynt
Beth fydd
eich Creadigaeth
Wyllt yn ei
wneud?

Beth yw’r
cysylltiad
diwylliannol?

Ydy e’n
barhaol neu
dros dro?
Oes angen
pethau
ychwanegol yn
y lleoliad?

Pa mor
fawr yw e?
Ydy e y tu
mewn neu tu
allan?

Pa
ddeunyddiau
yw’r rhai gorau
i’w defnyddio,
a pham?

Faint fydd
yn ei gostio?

Taﬂu Syniadau
Atebwch y cwestiynau ar y dudalen flaenorol a gan
ddefnyddio eich syniadau o ddiwylliant, darluniwch
fanylion eich Creadigaeth Wyllt.

Lleoliad
Penderfynwch ar eich lleoliad.
Gweler tudalen 5 y Pecyn Gwybodaeth am syniadau.





Canolfan Ddinesig
Cyntedd ysgol neu ganolfan siopa
Lleoliad neu atyniad twristaidd awyr agored

Lluniwch gynllun o’ch lleoliad. I wneud hyn mae angen i chi
gysylltu 4 darn o bapur graff yn ofalus gyda’i gilydd.

Yna, penderfynwch ar raddfa eich lleoliad
e.e. 5 x 5 o sgwariau bach = 1m2
Gwnewch yn siŵr bod gennych chi le i 200 o
wahoddedigion yn y digwyddiad lansio. Er mwyn cyfrif
yr arwynebedd byddwch angen 0.5m2 y person.

Lluniwch gynllun neu ôl-troed eich lleoliad ar y papur graff
fel eich bod yn gwybod ble fydd eich Creadigaeth Wyllt
wedi’i lleoli.
Gwnewch yn siŵr bod yna ddigon o le i bobl gerdded o
gwmpas a gweld eich Creadigaeth Wyllt!

