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23 Tachwedd 2013 – 16 Mawrth 2014 

 

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
 

Pecyn Adnoddau Dysgu 
 

Yr Arddangosfa 

 
Mae Llareggub: Darluniau Peter Blake ar gyfer Under Milk Wood gan Dylan Thomas 

yn cyflwyno campwaith llenyddol y bardd enwog o Gymru trwy lygaid un o artistiaid 

gweledol enwocaf Prydain. Mae’r arddangosfa unigryw o waith celf Blake yn darlunio 

bron pob agwedd ar ddrama enwog Dylan Thomas. Mae Blake wedi gweithio ar y 

project uchelgeisiol hwn ers bron i wyth mlynedd ar hugain, ac mae’r arddangosfa 

hon yn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas hefyd. Mae ‘Llareggub’ yn rhan o 

flwyddyn o ŵyl genedlaethol Dylan Thomas 100 a noddir gan Lywodraeth Cymru. 

 

Nod y pecyn addysg hwn yw helpu athrawon ac addysgwyr eraill. Mae’n cynnwys 

cymorth i gynllunio ymweliad, archwilio’r arddangosfa ac awgrymiadau ar gyfer 

gwaith dilynol. Gellir cysylltu’r arddangosfa hon yn benodol â phynciau Celf a 

Dylunio, Saesneg a’r Cwricwlwm Cymreig. Mae’r gweithgareddau a awgrymir yn 

targedu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3 yn bennaf ond gellir eu haddasu ar gyfer 

disgyblion hŷn neu iau. 

 

Adnodd preifat yw’r pecyn hwn i’w ddefnyddio at ddibenion addysgol yn unig. Felly, 

mae’r holl ddelweddau sydd ynddo wedi’u bwriadu ar gyfer defnydd mewnol yn unig 

ac ni ellir eu copïo, eu dosbarthu na’u defnyddio at unrhyw ddibenion eraill heb 

ganiatâd priodol yn gyntaf. 

 

 



2 
 

Cynnwys  
 

 Gwybodaeth am Peter Blake, ‘Godfather of Pop’ 

 

 Gwybodaeth gefndir am Dylan Thomas a’i gampwaith Under Milk Wood 

  

 Yr Arddangosfa: Rhan 1: Breuddwydion, Rhan 2: Darluniau o olygfeydd a 

lleoliadau a Rhan 3: Portreadau  

 

 Gweithgareddau cyn eich ymweliad: 

 

Gweithgaredd 1: Under Milk Wood – Yr olygfa agoriadol 

Gweithgaredd 2: Beth mae darlunydd yn ei ddarlunio?  

 

(Gallwch ddefnyddio Gweithgaredd 1 yn ystod neu ar ôl yr ymweliad, a 

gallwch addasu Gweithgaredd 2 i’w ddefnyddio ar ôl yr ymweliad). 

 

 Archwilio’r arddangosfa gyda’ch disgyblion:  

 

Sbarduno sgwrs ymhlith eich dysgwyr 

Cyflwyniad cryno 

Gweithgaredd 3: Ffeindio’ch ffefryn! 

Gweithgaredd 4: Dyn neu anifail? 

Gweithgaredd 5: Pice bach yn yr eira 

Gweithgaredd 6: Welwch chi fi? 

 

 

 Gweithgareddau dilynol/projectau posibl 

 

Gweithgaredd 7: Dewch i ddarlunio! 

Gweithgaredd 8: Diwrnod ym mywyd 

Gweithgaredd 9:  Portread o’r dosbarth 

Gweithgaredd 10: Dyfeisio wynebau  

Project posibl:  Tref ddychmygol 

   

 Geirfa 

 

 Am wybod mwy? Dolenni i adnoddau pellach 

 

 

Gair i gall – mae rhai o’r darnau celf yn cynnwys elfennau rhywiol.  
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Gwybodaeth am Peter Blake, ‘Godfather of Pop’ 

 
Peter Blake yw un o artistiaid mwyaf dylanwadol a phoblogaidd Prydain. Cafodd ei 

eni yn Dartford, Caint ym 1932, i nyrs a thrydanwr. Astudiodd yn Ysgol Gelf 

Gravesend, 1948-51 lle datblygodd ei grefft fel dylunydd graffeg, gan ddysgu 

llythrennu Rhufeinig, darlunio ac ysgythru ymhlith sgiliau eraill. Yna, yng Ngholeg 

Celf Brenhinol Llundain, 1953-56, bu’n hyfforddi fel peintiwr. Mae’n dweud nad yw’n 

ffafrio un grefft yn fwy na’r llall. 

 

Roedd ei ddiddordebau cynnar yn cynnwys y syrcas, jazz, reslo a cherddoriaeth 

boblogaidd (“adloniant dosbarth gweithiol” meddai ef) – diddordebau a gafodd le yn 

ei waith celf. Pan oedd yn fyfyriwr, byddai’n casglu hen drugareddau o iard sbwriel 

yng ngorsaf reilffordd Gravesend er mwyn eu cynnwys yn ei waith. Mae’r 

arddangosfa hon yn dangos ei fod yn dal i gasglu pethau diddorol heddiw, fel 

mapiau, printiau a phaentiadau pobl eraill. 

 

Mae gyrfa Blake yn cwmpasu chwe degawd o waith lliwgar, amrywiol a chyffrous, yn 

amrywio o baentiadau olew, lluniau dyfrlliw a phrintiau, i adeiladwaith, collage a 

chloriau albymau. Yn y 1960au, roedd Blake yn un o arloeswyr Mudiad ‘Pop Art’ neu 

Gelfyddyd Bop Prydain. Roedd ‘pop’ yn cyfeirio at ddiddordeb mewn diwylliant 

‘poblogaidd’ ac yn herio syniadau traddodiadol am gelfyddyd gain trwy ddefnyddio 

delweddau o bethau fel hysbysebion, y newyddion a chylchgronau. Roedd artistiaid 

‘pop’ yn defnyddio collage yn aml, ac mae gwaith Blake ar gyfer clawr albwm 

Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Beatles ym 1967 yn un o’r 

enghreifftiau enwocaf o hyn. 
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Gwybodaeth gefndir am Dylan Thomas a’i gampwaith 

Under Milk Wood 

 

Ganed Dylan Thomas yn Abertawe ym 1914. Ar ôl gadael yr ysgol, bu’n gweithio fel 

gohebydd gyda’r South Wales Evening Post am gyfnod byr cyn mentro ar yrfa 

lenyddol yn Llundain. Bu’n ysgrifennu cerddi, straeon byrion, sgriptiau ffilmiau a 

dramâu radio gydol ei oes. Mae’n debyg mai cerddi fel ‘Do not go gentle into that 

good night’ a ‘And Death Shall have No Dominion’ yw’r rhai mwyaf poblogaidd 

ganddo. Mae’r ddrama ar gyfer lleisiau Under Milk Wood yn cael ei hystyried yn 

gampwaith. Ym 1953, cwympodd yn farw yn Efrog Newydd toc wedi’i ben-blwydd yn 

39 mlwydd oed. Mae wedi’i gladdu yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin, a fu’n gartref 

iddo am flynyddoedd lawer ac yn ysbrydoliaeth i dref ddychmygol Llareggub. 

 

Darlledwyd Under Milk Wood am y tro cyntaf ym Mhrydain gan y BBC ym mis Ionawr 

1954, ddeufis wedi marwolaeth drasig Dylan. Mae wedi’i recordio droeon ers hynny 

yn ogystal â’i pherfformio fel drama lwyfan a’i throi’n ffilm ym 1972 gyda Richard 

Burton, Peter O’Toole ac Elizabeth Taylor. 

 

Mae Under Milk Wood wedi’i lleoli ym mhentref pysgota dychmygol Llareggub, ac 

mae’r cyfan yn digwydd un diwrnod o wanwyn. Mae’n cychwyn ganol nos pan fo’r 

trigolion yn cysgu’n sownd, ac fe’n cyflwynir i’r cymeriadau trwy gyfrwng eu 

breuddwydion. Wrth i’r pentrefwyr ddeffro a mynd drwy’u pethau yn ystod y dydd cyn 

paratoi i noswylio eto, dysgwn fwy am hanes y cymeriadau brith. 
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Yr Arddangosfa 

 
“I’ve just kept on like a dog with a bone, after many years. Some are jokes, some 

deathly serious, but I have tried to dig and dig and dig and just to depict everything.” 

 

Peter Blake, 2013 

 

 

Yn yr arddangosfa hon, mae Peter Blake yn dod â drama ar gyfer lleisiau yn fyw o 

flaen ein llygaid. Mae’n cynnwys 170 o ddarluniau o Under Milk Wood ac mae’r 

gweithiau wedi’u rhannu’n dri phrif grŵp: breuddwydion, darluniau o olygfeydd a 

lleoliadau (gwaith topograffig yn ôl Blake), a phortreadau. Yn wahanol i’w weithiau 

eraill a wnaeth yn ei stiwdio, cafodd llawer o’r darluniau hyn eu creu gartref yn ei 

amser ei hun. Cyfaddefodd fod y project yn dipyn o obsesiwn ganddo, a bod ei wraig 

wedi dod yn “weddw Under Milk Wood!” Mae Blake yn amcangyfrif ei fod wedi 

gwrando ar, neu ddarllen, y ddrama rhyw 500 o weithiau. Ni ŵyr a fydd yn llwyddo i 

‘gwblhau’r’ project o gwbl, ac mae’r arddangosfa hon yn cynnwys ambell ddarlun 

sy’n dal ar waith. 

 

Mae’r holl ddelweddau yn dilyn yr un fformat yn fras, sef ffenestr o fewn dalen o 

bapur. Mae’r dalennau tua maint papur A4, a threuliodd oriau lawer yn cynhyrchu 

pob darlun. Mae pob darn o waith wedi’i rifo mewn trefn o fewn ei grŵp, ac mae 

llawer o’r darluniau yn cynnwys dyfyniad o’r ddrama wedi’i ysgrifennu ar waelod y 

dudalen. Collage yw’r mwyafrif ohonynt, wedi’u creu o hen gylchgronau, catalogau’r 

army and navy, ffotograffau a dynnodd yn Nhalacharn a hen lyfrau print a elwir yn 

‘breakers’. Mae’n eu torri’n ofalus gyda siswrn bach arbennig a chyllell fach finiog 

cyn eu trefnu er mwyn adrodd y stori. Mae’n defnyddio dyfrlliwiau, darluniau pensil a 

deunyddiau a ganfuwyd fan hyn fan draw. 

 

 

 

Breuddwydion 

 

“From where you are, you can hear their dreams …” 

First Voice 

          

 

Golygfeydd breuddwydiol yw rhan gynta’r ddrama. Rydym yn cwrdd â’r rhan fwyaf o’r 

cymeriadau ar adeg hynod breifat – pan maen nhw’n cysgu. Mae Blake wedi creu 

chwech ar hugain o luniau dyfrlliw er mwyn darlunio’r breuddwydion a’r hunllefau 

swrrealaidd hyn. Mae’n defnyddio dyfrlliw am ei fod yn llifo’n llithrig fel breuddwydion. 
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Maen nhw’n llachar fel breuddwydion go iawn, yn hytrach na breuddwydion du a 

gwyn a welir mewn ffilmiau. 

 

 

 

Portreadau 

 

Mae Blake wedi creu portread ar gyfer pob cymeriad yn Under Milk Wood, o’r rhai 

mwyaf cyfarwydd fel Captain Cat, yr hen gapten llong dall, i rai dienw fel y Second 

Woman a Child. Cawsant eu creu gan ddefnyddio’r un dechneg: pensiliau graffit 

caled ar bapurau arlliwedig a phensil gwyn i greu goleubwyntiau. Dywedodd ei bod 

yn amhosib dyfeisio wyneb cwbl newydd, felly aeth ati i greu “lluniau collage wedi’u 

darlunio”: wynebau sy’n seiliedig ar gasgliad o luniau a welodd mewn llyfrau neu 

gylchgronau. Mae llawer o’r wynebau wedi’u seilio ar bobl anhysbys, er bod rhai’n 

ffotograffau o bobl enwog fel Terry Wogan (gwraig Waldo) neu Elizabeth Taylor 

(Rosie Probert). 

 

 

 

Darluniau o olygfeydd a lleoliadau 

 

Dyma’r adran fwyaf o’i waith, ac mae’n cynnwys lluniau o lefydd a digwyddiadau yn 

ogystal â lluniau llonydd o’r ffilm, fersiynau newydd o lythyrau yn y ddrama, lluniau 

dyfrlliw pobl eraill, a ffotograffau a dynnodd yn Nhalacharn. 
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Gweithgareddau cyn eich ymweliad 

Os ydych am baratoi disgyblion cyn iddynt ymweld â’r arddangosfa gallech eu 

cyflwyno i farddoniaeth Under Milk Wood ac edrych ar rai o brif themâu’r 

arddangosfa. 

 
 

 
Gweithgaredd 1:   Under Milk Wood – yr olygfa agoriadol 
 

 
 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

 

Geiriau allweddol:   cyffelybiaeth, adroddwyr, cymeriadau, darlunio 

 
 
Mae geiriau Dylan Thomas yn Under Milk Wood yn rhan hollbwysig o arddangosfa 
Peter Blake. Cafodd y ddrama ei hysgrifennu i’w darllen yn uchel. Cyn archwilio’r 
arddangosfa, gallai’r tiwtor neu’r disgyblion ddarllen rhan agoriadol Under Milk 
Wood, neu rannau eraill o’r ddrama, er mwyn cael blas ar y testun a ysbrydolodd yr 
arddangosfa. 
 
Mae modd prynu copi o fersiwn George Martin o’r ddrama hefyd, sy’n cael ei ffafrio 
gan Peter Blake, neu wrando ar fersiwn Richard Burton ar-lein. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael yn yr adran ‘Adnoddau pellach’.  
 
 

Darllen yn uchel… neu wrando ar recordiad… 
 

Caiff y ddrama ei hadrodd yn bennaf gan ddau gymeriad dienw, First Voice a 
Second Voice.   
 
 
“FIRST VOICE (very softly) 

To begin at the beginning: 
It is spring, moonless night in the small town, starless 
and bible-black, the cobblestreets silent and the  
hunched, courters’–and-rabbits’ wood limping 
invisible down to the sloeblack, slow, black, 
crowblack, fishingboat-bobbing sea. The houses are 
blind as moles (though moles see fine to-night in the 
snouting, velvet dingles) or blind as Captain Cat there 
 in the muffled middle by the pump and the town  
clock, the shops in mourning, the Welfare Hall in 
widows’ weeds. And all of the people of the lulled and  
dumbfound town are sleeping now.” 
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Trafod… 
 

Sut ydych chi’n teimlo wrth ddarllen y farddoniaeth? 
 

Allwch chi ddychmygu sut le yw’r pentref o ran golwg a naws? 
 

Beth yw effaith y geiriau mae’n eu defnyddio? 
 
Sawl ffordd wahanol mae Dylan Thomas yn dweud wrthym ei bod hi’n noson 
dywyll? 
 
Pam mae’n dweud “Fishingboat-bobbing sea” yn hytrach na “the sea with 
fishing boats bobbing in it”? A yw’n llwyddo i wneud i’r geiriau swnio fel petaen 
nhw’n siglo ar y tonnau gyda rhythm y farddoniaeth? 

 

 
Ysgrifennu… neu rannu… 
 

Mae Thomas yn dweud bod y tai yn “blind as moles” yn y tywyllwch. Allwch 
chi ddychmygu’r tai hyn yn feddal a dall yn y duwch? Mae Thomas yn 
defnyddio cyffelybiaeth i greu’r ymdeimlad o bentref sy’n cysgu. Allwch chi 
feddwl am gyffelybiaethau eraill i ddisgrifio’r pentref gyda’r enghreifftiau hyn? 
 
- The street was as dark as … 
- The inhabitants slept soundly as … 
- Their heads on pillows like …  
- One woman was snoring as loudly as …  

 
 

 

Darlunio… 
 
 Eich cyffelybiaeth eich hun.  
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Gweithgaredd 2:   Beth mae darlunydd yn ei ddarlunio?  
 

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig, 

TGCh 

  

Geiriau allweddol:   darlunio, teipograffeg, collage, celf bop 

 

 

Cyflwyno…  
 

Dywedwch wrth y disgyblion eu bod yn mynd i weld arddangosfa o 170 o 

ddarluniau o Under Milk Wood gan Peter Blake. Ar ddechrau’r ddrama, 

cyflwynir yr holl gymeriadau trwy gyfrwng eu breuddwydion. Esboniwch fod y 

lluniau, ar ffurf darlun, collage, ffotograff neu ddiagram, yn ategu’r testun. 

 

 

Trafod… 
 

Ble fyddech chi’n gweld darluniau?  

Llyfrau straeon, hysbysebion, cardiau post, cloriau albwm, posteri ac ati. Mae 

darlunwyr enwog yn cynnwys Syr Quentin Blake, Raymond Briggs a Peter 

Blake wrth gwrs. 

 

Oes gennych chi hoff ddarlunydd?  

Efallai o’ch hoff lyfr neu’ch hoff becyn grawnfwyd! 

 

Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am y darlun arbennig hwnnw? 

Efallai rhywbeth yn ymwneud â llinell, lliw, patrwm, teipograffeg neu’r modd y 

mae’n adrodd y stori. 

 

 

Ymchwil…  

 

Ewch i wefan yr Association of Illustrators (AOI). Dyma sefydliad masnach 

dielw sy’n hyrwyddo darlunio cyfoes a chynnal safonau’r diwydiant. Mae’r 
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wefan yn cynnwys oriel o ddarlunwyr sy’n dangos yr holl amrywiaeth o waith 

sy’n cael ei wneud. 

 

www.theaoi.com/portfolios/index.php/portfolios/artists 

 

Wrth edrych ar y darluniau hyn, sylwch ar y gwahanol fathau o ysgrifen sydd 

arnynt. ‘Teipograffeg’ yw hyn, ac mae’n bwysig iawn wrth ddarlunio. 

 

 

 

Edrych… 
 

Dangoswch enghraifft o waith collage Peter Blake i’r disgyblion.  

 

a.) Edrychwch ar “titbits and topsyturvies” os ydych chi eisiau canolbwyntio ar 

waith o arddangosfa Llareggub. 

 

b.) Edrychwch ar glawr albwm Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band gan y 

Beatles ym 1967 os ydych chi am i’r disgyblion ddysgu mwy am Gelf Bop. 

 

 

Ymchwil a)… 
 

 
 

http://www.theaoi.com/portfolios/index.php/portfolios/artists
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Mae Under Milk Wood yn cynnwys darlun lle mae’r First Voice (un o’r 

adroddwyr) yn ein gwahodd i ystyried breuddwydion trigolion Llareggub.  

 

Dyma enghraifft o gollage, sef delwedd wedi’i chreu o lawer o ddelweddau 

eraill. Mae Peter Blake yn torri llyfrau a chylchgronau ac yn eu gludo at ei 

gilydd i greu lluniau newydd. 

 

Darllenwch y darn lle mae’r First Voice yn rhestru’r pethau gwallgof sy’n gallu 

ymddangos mewn breuddwydion. 

 

“Now behind the eyes and secrets of the dreamers in the streets  

rocked to sleep by the sea, see the titbits and topsyturvies, bobs  

and buttontops, bags and bones, ash and rind and dandruff  

and nailparings, saliva and snowflakes and moulted feathers  

of dreams, the wrecks and sprats and shells and fishbones,  

whalejuice and moonshine and small salt fry dished up by the  

hidden sea …” 

 

Treuliodd Peter Blake gryn dipyn o amser yn chwilio am y lluniau cywir i’w 

torri er mwyn creu collage. Mae popeth a restrir un y farddoniaeth i’w weld yn 

ei lun ef. 

 

Rhestrwch yr holl bethau y gallwch eu gweld yn y breuddwydion yn y testun 

hwn, a faint mae’r artist wedi’u henwi? 

 

Ydych chi’n gwybod beth yw’r holl eitemau hyn?  

 

Beth yw ‘bob’?  

(Pwysau i’w roi ar gortyn er mwyn creu llinell syth). 

 

Beth yw ‘spart’? 

(Pysgod bach Ewropeaidd tebyg i benwaig). 

 

 

 

Allwch chi ddod o hyd i’r holl bethau hyn yn y llun?  

 

neu Ymchwil b)… 

 

Edrychwch ar glawr albwm Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band a 

ryddhawyd gan y Beatles ym 1967. Blake oedd un o bobl enwocaf y Mudiad 

Celf Bop Prydeinig yn y 1960au. Roedd ‘Pop’ yn cyfeirio at ddiddordeb mewn 

diwylliant ‘poblogaidd’ (‘popular culture’) ac yn defnyddio delweddau o bethau 
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fel hysbysebion, cylchgronau a’r newyddion. Byddai artistiaid celf bop yn 

defnyddio collage yn aml, ac albwm Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band y Beatles ym 1967 yw un o’r enghreifftiau enwocaf o hyn. Mae Dylan 

Thomas i’w weld ymhlith y criw o eiconau ac arwyr ar glawr yr albwm. Yn 

rhyfedd ddigon, John Lennon awgrymodd hyn yn hytrach na Blake. 

 

Allwch chi weld Dylan yng nghanol y dorf? 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am Gelf Bop, ewch i’r gwefannau yn yr adran 

‘Adnoddau pellach’. 

 

 
 

Clawr albwm Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, y Beatles, 1967. 

 

Gwrando…  
 

Roedd cerddoriaeth boblogaidd yn bwysig iawn i artistiaid Pop yn y 1960au. 

Gwrandewch ar ‘With a Little Help from my Friends’ o’r albwm Sergeant 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band, gan y Beatles. Mae fersiynau ohoni ar 

YouTube gyda geiriau os ydych chi am i’r dosbarth gyd-ganu. Dyma’r math o 

gerddoriaeth yr oedd Peter Blake yn gwrando arni pan ddaeth yn artist Celf 

Bop adnabyddus. 
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Darlunio…  
 

Defnyddiwch ddarn o Under Milk Wood, fel y breuddwydion, er mwyn i’r 

disgyblion ymateb iddo a’i ddarlunio. Gallant ddefnyddio hen gylchgronau i 

greu collage. Mae’r cylchgronau hyn yn rhan o’u diwylliant poblogaidd 

Gallwch fynd â’r darluniau gyda chi i’r arddangosfa er mwyn eu cymharu â 

rhai Peter Blake.  

 
Dyma rai o’r cymeriadau’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng eu breuddwydion: 

 
 

Evans the Death  yn breuddwydio am ei blentyndod hanner can 

mlynedd yn ôl: “his mother is making welsh-cakes 

in the snow” he “steals a fistful of snowflakes and 

currants and climbs back to bed to eat them cold 

and sweet under the warm, white clothes while his 

mother dances in the snow kitchen crying out for 

her lost currants”. 

 

 

Mrs Butcher Beynon  yn breuddwydio: “inspectors of cruelty fly down … 
to persecute Mr Beynon for selling owlmeat, dogs’ 
eyes, manchop. 
Mr Beynon, in butcher’s bloodied apron, spring-
heels down Coronation Street, a finger, not his 
own in his mouth.”  
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Archwilio’r arddangosfa gyda’ch disgyblion  
 

 

 

Mae yna dywyslyfr am ddim i’r arddangosfa sy’n esbonio’r cysylltiad rhwng pob 

delwedd a’r ddrama. 

 

Cofiwch, am 2 o’r gloch bob dydd yn yr oriel, rydym yn chwarae recordiad o Under 

Milk Wood, a gynhyrchwyd gan Syr George Martin ym 1988. Mae’n para am tua 112 

o funudau. 

 

 

Sbarduno sgwrs ymhlith eich dysgwyr… 

Os ydych chi’n brin o amser neu am ddilyn eich trywydd eich hun gyda’ch disgyblion, 

yna mae adrannau Trafod… a Rhannu… yn Gweithgaredd 3 yn fan cychwyn da ar 

gyfer trafod unrhyw waith celf ar y cyd yn yr oriel. Mae gofyn i’r disgyblion am eu 

hargraffiadau cyntaf yn ffordd dda o sbarduno sgwrs hefyd. 

 

 

Cyflwyniad 

Cyflwynwch yr artist a’r ddrama. Mae 170 o ddarluniau gan Peter Blake ar gyfer 
Under Milk Wood Dylan Thomas i’w gweld yn yr oriel. Mae Peter Blake yn artist 
enwog o Brydain a dreuliodd 28 mlynedd obsesiynol bron yn darlunio Under Milk 
Wood gan Dylan Thomas yn ei amser ei hun. 
 
Edrychwch ar y llun cyntaf yn adran Darluniau, sef Llareggub Map, collage ar bapur, 
i ddangos lleoliad y ddrama hon yng Nghymru yn ôl Blake. 
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Gweithgaredd 3:     Ffeindio’ch ffefryn!  
 

 
 
Cysylltiadau’r cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

 

Geiriau allweddol:   darlunio, maint, deunydd, naratif, collage 

 
 
Gallwch neilltuo’r gweithgaredd hwn i un o adrannau Breuddwydion, Darluniau neu 
Portreadau yr arddangosfa neu ei ddefnyddio ar gyfer yr arddangosfa gyfan.  
 

 

Archwilio…  

Rhannwch y disgyblion yn grwpiau bach, a threuliwch bum munud yn 

archwilio’r arddangosfa gyda’ch gilydd. Ceisiwch gytuno ar un llun i’w drafod 

fel grŵp o flaen gweddill y dosbarth.  

 

Trafod (mewn grwpiau bach)… 

Wrth i’r disgyblion edrych ar y llun a thrafod beth sy’n digwydd ynddo, 

anogwch nhw i feddwl a holi’r canlynol: 

Beth ydych chi’n gallu ei weld? 

Beth yw’ch ymateb cyntaf i’r gwaith? 

Beth yw’r gair cyntaf ddaeth i’r meddwl pan welsoch chi’r llun hwn? 

Ydy’r llun yn eich atgoffa chi o rywbeth rydych chi wedi’i weld o’r blaen? 

Am beth ydych chi’n meddwl? 

Pa liwiau, siapiau, llinellau a gweadau allwch chi eu gweld? 

Pa effaith mae’r maint yn ei chael ar y gwaith celf? 

Pa stori mae Blake yn ei hadrodd? 

Pa ddeunyddiau mae Blake wedi’u defnyddio ar gyfer y gwaith celf hwn?  

Sut mae’r deunydd yn effeithio ar y llun? (e.e. mae lliwiau dyfrlliw yn fwy 

breuddwydiol ac amwys na darluniau pensil caled, tra bod gan gollage 

deimlad mwy swrrealaidd). 

 

Rhannu… 

Pob grŵp yn ei dro i rannu eu syniadau gyda’r dosbarth.  
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Os ydyn nhw’n cael trafferth dod o hyd i’r geiriau iawn, cynigiwch ddechrau 

brawddegau fel: 

“Rwy’n gallu gweld …”  (edrych ar y manylion) 

“Rwy’n teimlo …”   (rhannu ymateb emosiynol) 

“Rwy’n credu…”  (mynegi barn a syniadau) 

“Tybed…” (gwahodd y disgyblion i holi, “pwy…”, “beth…”, 

“lle…”, “pam…” er mwyn ennyn chwilfrydedd). 

 

 

Gweithgareddau ychwanegol 

 

Chwilio… 

Os oeddech chi’n edrych ar luniau breuddwydion, yna gall y disgyblion chwilio 

am bortreadau o’r breuddwydiwr ac fel arall. Cofiwch – mae’r arddangosfa yn 

cynnwys mwy o bortreadau na lluniau breuddwydion. 

 

Darlunio… 

Mae Peter Blake yn hoff o roi pethau at ei gilydd fel collage. Yn ei ddarluniau, 

mae’n gludo’r lluniau gwahanol ar un darn o bapur, ac yn ei bortreadau, yn 

aml bydd yn copïo trwyn o un ffotograff a llygaid o ffotograff arall! 

 

Tynnwch lun ffenestr ar ddarn o bapur A4 tua’r un maint â darluniau Blake. 

 

Chwiliwch am dri pherson neu wrthrych gwahanol yr hoffech eu darlunio, o dri 

llun gwahanol gan Blake.  

 

Gwnewch lun ohonynt yn ffenestr eich papur fel eich ‘collage darlunio’.  

 

Pa stori newydd allai’r llun fod yn ei hadrodd? Ysgrifennwch y stori hon o dan 

eich darlun, fel y gwnaeth Blake. 
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Gweithgaredd 4:     Dyn neu Anifail? 

 

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

 

Geiriau allweddol:   darlunio, dyfrlliw, swrrealaidd, thema anifail 

 

Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn ar gyfer adran Breuddwydion yr arddangosfa. 
 

 
Cyflwyno…  

 
Mae 26 o luniau dyfrlliw yn yr adran hon, sy’n dangos breuddwydion 
cymeriadau Under Milk Wood. Maen nhw’n swrrealaidd ac weithiau’n 
frawychus. Mae sawl breuddwyd yn cynnwys anifeiliaid neu’n bobl sy’n 
hanner anifeilaidd! 

 

 
Rhannu… 
 

Ydych chi wedi breuddwydio am anifail erioed? Neu amdanoch chi’ch hun fel 
anifail? Beth yw’r freuddwyd fwyaf rhyfedd gawsoch chi? 

 

 
Cyfri… 
 

Naill ai mewn grwpiau bach neu’n unigol, cyfrifwch faint o luniau yn yr adran 
breuddwydion sy’n cynnwys anifeiliaid, neu bobl sy’n hanner anifail. Bydd 
angen i chi graffu’n ofalus iawn. 
 

 
Cymharu… 
 

Pleidleisiwch i weld faint o bobl sydd ymhlith y 26. Yr ateb cywir yw saith – sef 
1, 5, 8, 10, 12, 20 a 24. 
 
1) Pysgod Mae Captain Cat yn breuddwydio am ddisgyn 

“down salt deep into the Davy dark where the fish 
come biting out and nibble him to his wishbone”. 

 
 
5) Mochyn Mae Mr Waldo yn breuddwydio am “This little 

Piggy went to market”. 
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8) Ceffylau Mae Organ Morgan yn breuddwydio am 

gerddoriaeth yn y dref a “the women’s welfare 
hoofing, bloomered, in the moon”. 

 

10) Defaid  Mae Mr Utah Watkins yn breuddwydio am ei wraig 
a’r defaid yn gymysg oll i gyd, gyda’r defaid yn 
gweu a’i wraig yn brefu. 

12) Pysgod Mae Cherry Owen yn yfed pysgod o’i dancard yn 
ei freuddwyd. 

 
20) Mochyn Mae Mrs Butcher yn breuddwydio am “inspectors 

of cruelty fly down … to persecute Mr Beynon for 
selling owlmeat, dogs’ eyes, manchop. 

 Mr Beynon, in butcher’s bloodied apron, spring-
heels down Coronation Street, a finger, not his 
own in his mouth.”  

 
24) Pathew Mae Mrs Organ Morgan, sydd wedi diflasu a 

blino’n lân ar glywed ei gŵr yn canu’r organ drwy’r 
dydd, yn “conjures silence” yn ei breuddwyd. 

 
 

Trafod… 
 

Trafodwch y lluniau fel dosbarth. Edrychwch ar bob un gyda’ch gilydd. 
Defnyddiwch yr adrannau Trafod… a Rhannu … o Gweithgaredd 3 fel eich 
man cychwyn. 

 

 

Pleidleisio… 
 

P’un yw’ch hoff baentiad breuddwydiol? Pam?  
 

 

Creu…  
 
Chwaraewch y gêm yma er mwyn creu eich creaduriaid eich hun wedi’u hysbrydoli 
gan lun pobl ac anifeiliaid ym mreuddwydion Under Milk Wood! Gofynnwch i’r 
dysgwyr blygu darn o bapur A4 yn dair rhan. Mae’r chwaraewr cyntaf yn tynnu llun 
pen wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa, ar ran ucha’r papur. Yna, mae’n pasio’r 
papur ymlaen (gan guddio’r llun wyneb trwy blygu’r papur) at y person nesaf sy’n 
tynnu llun corff, ac yna’r person olaf sy’n tynnu llun coesau. Bydd angen i’r ddau 
berson cyntaf roi marc bach ar y rhan nesaf o’r papur er mwyn i’r chwaraewr nesaf 
barhau i dynnu llun. Yna, agorwch y papur i weld y llun cyfansawdd o berson neu 
anifail. 
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Gweithgaredd 5: Pice bach yn yr eira 

 

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

 

Geiriau allweddol:   darlunio, dyfrlliw, swrrealaidd, thema bwyd 

 

 

Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn ar gyfer adran Breuddwydion yr arddangosfa. 
Mae’n debyg iawn i Weithgaredd 4, ond yn canolbwyntio’n hytrach ar thema bwyd yn 
y ddrama. 
 

 
 
Cyflwyno…  

 
Mae’r adran hon yn cynnwys 26 o ddarluniau sy’n cyfleu breuddwydion Under 
Milk Wood. Maen nhw’n freuddwydion swrrealaidd iawn, weithiau’n 
frawychus. Mae llawer o’r breuddwydion yn cynnwys lluniau bwyd. 

 
 

Rhannu… 
 

Ydych chi wedi breuddwydio am fwyd erioed? Neu amdanoch chi’ch hun yn 
bwyta rhywbeth rhyfedd? Beth yw’r freuddwyd fwyaf rhyfedd a gawsoch chi? 

 
 

Cyfri… 
 

Naill ai’n unigol neu mewn grwpiau bach, cyfrifwch faint o luniau allwch chi eu 
gweld sy’n cynnwys rhyw fath o fwyd, anifail a all fod yn fwyd, neu rywun yn 
paratoi bwyd. Bydd angen i chi edrych yn ofalus iawn! 
 
 

Cymharu… 
 

Beth am bleidleisio i weld faint o luniau sy’n cynnwys eitemau o fwyd. Yr ateb 
cywir yw wyth. 
 
Dyma nhw: 
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1) Pysgod Mae Captain Cat yn breuddwydio am ddisgyn 
“down salt deep into the Davy dark where the fish 
come biting out and nibble him to his wishbone”. 

 
4) Pice ar y maen Mae Evans the Death yn breuddwydio am ei 

blentyndod hanner can mlynedd yn ôl: “his mother 
is making welsh-cakes in the snow” he “steals a 
fistful of snowflakes and currants and climbs back 
to bed to eat them cold and sweet under the warm, 
white clothes while his mother dances in the snow 
kitchen crying out for her lost currants”. 

 
5) Mochyn  Mae Mr Waldo yn breuddwydio am “This little 

Piggy went to market”. 
 
7) Lladd-dy Mae Gossamer Beynon yn breuddwydio am 

“daintily ferrets under a fluttering hummock of 
chicken’s feathers in a slaughterhouse that has 
chintz curtains and a three-piece suite, and finds, 
with no surprise, a small rough ready man with a 
bushy tail winking in a paper carrier”. 

 

10) Defaid  Efallai y bydd rhai o’r myfyrwyr yn dewis y llun 
hwn, gan fod Mr Utah yn breuddwydio bod ei wraig 
yn hanner dafad, hanner menyw. 

12) Pysgod Mae Cherry Owen yn yfed pysgod o’i dancard yn 
ei freuddwyd. 

 
20) Mochyn a chig Mae Mrs Butcher Beynon yn breuddwydio bod 

“inspectors of cruelty fly down … to persecute Mr 
Beynon for selling owlmeat, dogs’ eyes, manchop. 

 Mr Beynon, in butcher’s bloodied apron, spring-
heels down Coronation Street, a finger, not his 
own in his mouth.”  

 
 
25) Mary Ann Sailors Yn breuddwydio am gig yn hongian yng Ngardd 

Eden. 
 
 

Archwilio… 
 

Trafodwch y lluniau hyn fel dosbarth. Edrychwch ar bob un gyda’ch gilydd. 
Defnyddiwch yr adrannau Trafod… a Rhannu … o Gweithgaredd 3 fel man 
cychwyn. 
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Pleidleisio … 
 

P’un yw eich hoff baentiad breuddwydiol? Pam? 
 

 
 
 
 

Pice bach yn yr eira 
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Gweithgaredd 6:     Welwch chi fi? 
 
 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

  

Geiriau allweddol: portread, darlun, collage, pensil graffit caled, papur 

arlliwedig, cymeriad 

 

 

 

Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn yn bennaf ar gyfer adran Portreadau yr 

arddangosfa ond mae’r adrannau eraill wedi’u cynnwys hefyd. 

 

 

 

Cyflwyno… 
 

Cyflwynwch gefndir yr arddangosfa. Edrychwch ar y map o Lareggub sy’n 

dangos lle ddylai’r pentref dychmygol fod, ym marn Blake. Esboniwch fod 

Dylan Thomas wedi llenwi’r pentref pysgota dychmygol hwn â chymeriadau 

unigryw lliwgar sydd wedi’u darlunio gan Peter Blake. 

 

 

Dyfalu… 
  

Mae Dylan Thomas wedi creu enwau ar gyfer y cymeriadau lliwgar hyn, sy’n 

aml yn gysylltiedig â’u gwaith. Dyfalwch beth yw swydd y canlynol: 

 

Organ Morgan (organydd obsesiynol) 

Evans the Death (trefnwr angladdau) 

Jack Black (crydd) 

Willy Nilly (postmon) 

 Dai Bread (pobydd) 
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Chwilio… 
 

Mae Blake wedi creu llun o holl gymeriadau Under Milk Wood gan ddefnyddio 

pensiliau graffit caled a phensiliau gwyn i oleubwyntio ar bapur arlliwedig.   

Yw unrhyw un o’r wynebau yn edrych yn gyfarwydd i chi? Mae Peter Blake yn 

credu nad ydych chi’n gallu dyfeisio wyneb, felly mae’n copïo elfennau 

gwahanol o ffotograffau gwahanol. Mae’n chwilio am nodweddion sy’n 

adlewyrchu personoliaeth y cymeriad. Weithiau, bydd yn defnyddio rhywun 

enwog fel ysbrydoliaeth. Allwch chi weld Billie Piper (Matti), Elizabeth Taylor 

(Rosie Probert) a’r rasiwr ceir Tommy Sopwith a aeth yn ddall yn 

ddiweddarach (Captain Cat)? Mae Blake hyd yn oed wedi tynnu llun o’i farf 

gwyn ei hun ar gymeriad; welwch chi fe? (Captain Cat). 

 

 

Dyfeisio 
  

‘Play for Voices’ yw Under Milk Wood – cafodd ei hysgrifennu i’w darllen yn 

uchel.  

Mewn parau, dewiswch bortread yr un. 

Pa fath o bersonoliaeth sydd gan bob un o’r cymeriadau, yn eich tyb chi? 

(Hapus, trist, blin ac ati) 

Ysgrifennwch frawddeg neu ddwy y byddai’r bobl hyn yn ei dweud wrth ei 

gilydd? (Meddyliwch am eu swyddi a’u diddordebau posibl) 

Pa fath o lais fyddai ganddynt? 

(Uchel, isel, garw ac ati) 

Ewch ati i ymarfer y sgwrs gyda’ch partner. 

  
 

Perfformio… 
 

Perfformiwch eich deialogau o flaen y portreadau priodol. 

 

 

Gwrando/Darllen yn uchel… 
 

Esboniwch fod yr artist yn cyflwyno’r holl gymeriadau trwy gyfrwng eu 

breuddwydion. Darllenwch rai o’r breuddwydion yn uchel a gofynnwch i’r 

dysgwyr geisio dyfalu i ba gymeriad (portread) maen nhw’n perthyn: 

 

Mae rhywun yn breuddwydio am ddisgyn “down salt deep into the Davy dark 

where the fish come biting out and nibble him to his wishbone”. (Captain Cat). 
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Mae rhywun yn breuddwydio ei bod yn “daintily ferrets under a fluttering 

hummock of chicken’s feathers in a slaughterhouse that has chintz curtains 

and a three-piece suite, and finds, with no surprise, a small rough ready man 

with a bushy tail winking in a paper carrier”. (Gossamer Beynon). 

 

Mae rhywun arall yn breuddwydio am “inspectors of cruelty fly down … to 
persecute Mr Beynon for selling owlmeat, dogs’ eyes, manchop. 
Mr Beynon, in butcher’s bloodied apron, spring-heels down Coronation Street, 
a finger, not his own in his mouth.” (Mrs Butcher Beynon). 

 

 

Chwilio… 
 

Allwch chi ddod o hyd i’r darluniau o freuddwydion rydych chi newydd eu 

clywed, yn adran Breuddwydion yr arddangosfa. (1,7 a 20). 
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Captain Cat 
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Gweithgareddau dilynol/projectau posibl  
 

 

 

Gweithgaredd 7:    Dewch i ddarlunio 
 

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

 

Geiriau allweddol: darlunio, collage, gwneud gwaith celf 

cydweithredol, teipograffeg, celf bop 

 

 

I drafod syniadau yn ymwneud â Darlunio ymhellach, ewch i Gweithgaredd 2, 

adrannau Trafod… ac Ymchwil…. Trafodwch eu profiadau nhw o’r collage yn 

arddangosfa Peter Blake. 

 

 

Ysgrifennu… 
 

Gludwch ddarn mawr o bapur ar bob bwrdd yn yr ystafell. Penderfynwch 

gyda’r disgyblion pa destun ddylai fod ar bob darn o bapur. Gall fod yn destun 

o Under Milk Wood neu unrhyw waith llenyddol arall. Gall fod yn rhywbeth a 

ysgrifennodd y disgyblion mewn ymateb i Under Milk Wood neu arddangosfa 

Llareggub. Gall fod yn ddisgrifiad o rai o’u breuddwydion nhw. 

 

Mae’r dysgwyr yn penderfynu pa fath o deipograffeg i’w defnyddio a sut i 

wneud iddi adlewyrchu’r ystyr (e.e. os yw’n destun breuddwydiol, swrrealaidd, 

gall y math o deip adlewyrchu hynny). Gallant wneud rhagor o ymchwil am y 

ffurfdeipiau ar-lein. 

 

 

Paratoi… 
 

Gall myfyrwyr ddod â hen gylchgronau, taflenni, llythyrau sothach ac ati gyda 

nhw. Dyma ddelweddau o’u diwylliant ‘poblogaidd’ nhw. Rhowch yr hen 

gylchgronau, llyfrau, siswrn a ffon lud ar bob bwrdd. 

 

 

Collage… 
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Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau, yn ôl faint o fyrddau sydd ar gael. Bydd 

gan y myfyrwyr 5 munud ar bob bwrdd i greu collage ar y cyd â’u tîm mewn 

ymateb i’r testun. Ar ôl 5 munud, chwythwch y chwiban/gwnewch sŵn er 

mwyn cymell pawb i symud i’r bwrdd nesaf. Neu, gallwch chwarae cân o’r prif 

gyfnod pop Prydeinig (1960au) ac ar ôl i’r gân orffen, rhaid i’r myfyrwyr symud 

ymlaen i’r bwrdd nesaf. Dylent wedyn aros wrth y bwrdd hwnnw tan ddaw’r 

gân nesaf i ben. 

 

Mae’r gweithiau collage yn barod pan fydd pawb wedi gweithio wrth bob 

bwrdd. 

 

 

 
 

Merched yn hel clecs , Peter Blake. 
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Gweithgaredd 8:    Diwrnod ym mywyd 
 

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig 

  

Geiriau allweddol: darlunio, collage, teipograffeg, dyfrlliw, graffit, 

goleubwyntiau, swrrealaidd, celf bop 

 

 

 

Am ragor o syniadau ar gyfer trafod Darlunio, ewch i Gweithgaredd 2, adrannau 

Trafod… ac Ymchwil…. 

 

Esboniwch eu bod nhw’n mynd i ddarlunio eu bywyd mewn un diwrnod, fel y 

gwnaeth Dylan Thomas gyda chymeriadau Under Milk Wood. Byddant yn 

defnyddio’r un dulliau darlunio â Peter Blake. 

 

(I wneud hwn yn weithgaredd byrrach, gallwch ddewis dim ond un dull o greu darlun: 

collage, dyfrlliw neu ddarlun â phensil). 

 

 

Rhestru… 
 

Gwnewch restr o’r holl bethau rydych chi’n eu gwneud ar ddiwrnod arferol 

a/neu arbennig. Dewiswch dri/chwech ohonynt i’w darlunio. Dechreuwch 

gyda’ch breuddwydion, fel y gwnaeth Dylan Thomas. Meddyliwch pa ddull 

fyddai orau ar gyfer pob darlun: dyfrlliw, collage neu bensil. Mae Blake yn 

defnyddio dyfrlliwiau ar gyfer breuddwydion gan eu bod yn llifo fel 

breuddwydion. 

 

 

Dyfrlliw… 
 

Gwnewch un neu ddau lun dyfrlliw sy’n portreadu rhan o’ch diwrnod, ar bapur 

A5. 

 

 

Collage… 
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Gwnewch un neu ddau collage sy’n darlunio rhannau o’ch diwrnod, ar bapur 

A5.  

 

 

Darlun pensil… 
  

Gwnewch un neu ddau ddarlun pensil sy’n darlunio rhannau o’ch diwrnod ar 

bapur A5. Defnyddiwch bensiliau graffit caled a phensiliau gwyn i greu 

goleubwyntiau ar bapur arlliwedig, fel Peter Blake. 

 

 

Cyd-osod… 
Rhowch bob un o’r tri/chwe darlun ar ddarn o bapur gwyn A4. 

Ysgrifennwch/teipiwch eich testun oddi tanynt. Meddyliwch pa fath o deip i’w 

ddefnyddio. Arddangoswch eich gwaith. 

 

 

Artistiaid eraill i’w hystyried… 
 

Edrychwch ar artistiaid eraill sy’n defnyddio collage, Pablo Picasso, Georges 

Braque (Celf Fodern) neu Richard Hamilton y mae ei gollage o 1956 ‘Just 

what is it that makes today's homes so different, so appealing?’ yn cael ei 

drafod yn aml fel man cychwyn Celf Bop. 

 

Wrth drafod breuddwydion, gallwch ystyried Swrrealaeth a gweithiau Salvador 

Dali neu’r naws freuddwydiol ym mhaentiadau Marc Chagall. 
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Gweithgaredd 9:   Portread o’r dosbarth 
 
 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio 

  

Geiriau allweddol: darlun, collage, celf gydweithredol, portread, celf 

boblogaidd 

 

 

Trafod… 

 
Celf Bop a chollage Peter Blake, yn enwedig clawr albwm y Beatles a’r 

gweithiau collage yn Llareggub.  

 

 

Ffotograff… 
 

Tynnwch ffotograff o bob disgybl. Gallant ddefnyddio gwisg ffansi fel 

cymeriadau Under Milk Wood neu greu cymeriadau newydd. 

 

Collage… 
 

Gwnewch lun collage o bawb gyda’i gilydd ar ddalen fawr o bapur, tebyg i 

glawr albwm Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Gallech 

ychwanegu cymeriadau ‘poblogaidd’ ein hoes ni, o gylchgronau ac ati. 
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Gweithgaredd 10:  Dyfeisio wynebau  

                 
            

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, TGCh 

  

Geiriau allweddol: darlunio, collage, gwaith celf cydweithredol, 

portread 

 

 

 

Trafod… 
 

Trafodwch y portreadau yn arddangosfa Llareggub. “Lluniau collage wedi’u 

darlunio” ydynt yn ôl Peter Blake, gan ei fod wedi’u tynnu o ffotograffau 

gwahanol. Trafodwch sut rydym ni’n gweld personoliaeth pobl yn eu 

hwynebau.  

 

 

Actio… 
 

Gofynnwch iddyn nhw greu wyneb o rywun sy’n: 

 

Slei neu gyfrwys?  

Direidus?  

Hapus?  

Swil?  

Trist?  

Darparwch ddrychau fel y gallant weld pa fath o stumiau maen nhw’n eu creu 

wrth ddangos emosiwn arbennig. 

 

 

Ffotograff…  
 

Tynnwch ffotograff o ben ac ysgwydd pob disgybl. Gofynnwch i’r disgyblion 

efelychu cymeriad arbennig (naill ai cymeriad o Under Milk Wood neu 

gymeriad dychmygol). Cofiwch dynnu lluniau pawb o’r un pellter yn fras, fel 

bod y lluniau tua’r un faint. Defnyddiwch unrhyw wisg ffansi sydd gennych 

wrth law, e.e. hetiau, sgarffiau ac ati.  
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Argraffwch y lluniau hyn. 

 

 

Collage… 
 

Torrwch y wynebau yn dair rhan. Chwaraewch gyda’r darnau er mwyn creu 

wynebau dychmygol. (Gallwch hefyd wneud hyn gyda rhaglen olygu ar 

gyfrifiadur – gan docio’r llun yn hytrach na thorri copi papur o’r ffotograff os 

ydych chi am feithrin sgiliau TGCh). 

 

 

Gweithgaredd darlunio ychwanegol… 

  
Defnyddiwch y lluniau collage i ddarlunio’r cymeriadau newydd hyn. 

Ysgrifennwch dair brawddeg amdanynt. 
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Project posibl:   Tref ddychmygol 

 

 

 

Cysylltiadau’r Cwricwlwm:  Celf a Dylunio, Saesneg, Cwricwlwm Cymreig, 

Daearyddiaeth, TGCh a meysydd eraill o bosibl 

  

Geiriau allweddol: darlunio, collage, gwaith celf cydweithredol, 

teipograffeg, ffuglen, slang/iaith lafar, topograffeg 

 

 

 

Dyma syniad cyffredinol y gallwch ei ddatblygu mewn sawl ffordd wahanol i gysylltu 

â phynciau gwahanol. 

 

 

Trafod… 
 

Trafodwch Under Milk Wood gan Dylan Thomas. Roedd Thomas wedi 

dyfeisio pentref dychmygol a’i lenwi â chymeriadau difyr, doniol, rhyfedd a 

thrist. Aeth Peter Blake ati i geisio darlunio’r byd ysgrifenedig hwnnw wedyn. 

Mae’r disgyblion hefyd yn mynd i greu tref ddychmygol yng Nghymru, a’i 

gwneud yn weledol. 

 

 

Lle...? 
 

Edrychwch ar fap o Gymru, lle fydd lleoliad eu tref nhw? 

Trafodwch y mathau gwahanol o hinsoddau ac amgylcheddau mewn rhannau 

gwahanol o Gymru. 

Rhowch smotyn ar y map.  

 

 

Beth…? 

 

Beth yw enw’r dref? 

Pa fath o bethau mae pobl yn eu gwneud yno?  

Os yw’n ardal fynyddig, oes bugeiliaid yno?  

Oes ffatri yno? Os oes, beth maen ei gynhyrchu?  
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Allan nhw feddwl am eiriau tafodieithol/llafar am ddynion, menywod/merched 

a ‘sut wyt ti?’ yn eu rhan nhw o Gymru (e.e bachan, hogan, shwmae byt)? 

Ydyn nhw’n gallu creu geiriau lleol newydd ar gyfer eu tref ddychmygol? 

 

 

Pwy…? 
 

Ar ôl i chi benderfynu pa fathau o bobl sy’n byw yno, gallwch lenwi’r dref â 

chymeriadau wedyn. Mae Dylan Thomas yn chwarae ag iaith wrth enwi ei 

gymeriadau: mae Organ Morgan wrth ei fodd yn canu’r organ, mae Nogood 

Boyo yn ddrygionus byth a beunydd a Lord Cut-Glass yn gwylio’r holl glociau 

yn barhaus. Edrychwch ar restr cymeriadau Under Milk Wood am 

ysbrydoliaeth a chreu eich cymeriadau eich hun ar gyfer eich tref, gydag 

enwau dyfeisgar a chreadigol.  

 

Y dysgwyr yn creu cymeriad yr un, a meddwl am bethau fel: 

Beth yw ei oed e/hi? 

Sut mae’n edrych? 

Pa waith mae’n ei wneud? 

Beth yw’r peth rhyfeddaf am y cymeriad? 

Beth yw diddordebau’r cymeriad? 

Pwy yw aelodau ei deulu/theulu, a beth yw ei farn/barn amdanyn nhw? 

 

 

Sut i ddatblygu’r project dyfeisio tref… 
 

 Gwneud model 3D o’r dref. 

 Darlunio map o’r dref. 

 Creu coeden deulu o gymeriadau’r dref. 

 Ysgrifennu drama am aelodau’r dref, a’i pherfformio. 

 Ysgrifennu straeon am bobl y dref (e.e. fersiwn ysgrifenedig o’r gêm ar 

dudalen 17 er mwyn creu sefyllfaoedd). 

 Ysgrifennu cardiau post gan bobl sy’n ymweld â’r dref, yn sôn am rai o’r 

cymeriadau y gwnaethant eu cyfarfod 

 Ysgrifennu erthyglau papur newydd a chreu hysbysebion collage ar gyfer y 

papur bro. 

 Creu pasbortau ar gyfer cymeriadau’r dref. 

 Gofyn i’r dysgwyr ddod â deunyddiau wedi’u canfod a allai fod yn bethau o’r 

dref (deunyddiau naturiol, cardiau post ac ati) fel adran Darluniau Peter Blake. 

Creu arddangosfa o’r eitemau ‘topograffigol’ hyn 

 Creu portreadau o drigolion y dref. 

 Peintio breuddwydion cymeriadau’r dref. 
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 Creu collage sy’n adrodd hanes digwyddiadau sy’n cynnwys pobl y dref. 

 Ysgrifennu hanes y dref. 

 Cyfansoddi cân am y dref. 

 



36 
 

 

GEIRFA 

 
 

‘Breakers’ hen lyfrau â phrintiau o ansawdd da sy’n cael eu prynu’n 

unswydd i’w datod er mwyn cael y printiau unigol. Byddai’r rhan 

fwyaf o brynwyr yn fframio’r printiau hyn neu eu hailwerthu, ond 

mae Peter Blake yn eu torri ar gyfer ei gollage.  

 

Collage o’r gair Ffrangeg coller, sef ‘i ludo’. Mae’n dechneg ar gyfer 

cynhyrchu celf, lle caiff gwaith celf ei greu trwy gyfuno ffurfiau 

gwahanol i greu cyfanwaith newydd. Gall gynnwys toriadau 

papur newydd, rhubanau, ffotograffau a gwrthrychau a 

ganfuwyd, ymhlith pethau eraill. Er bod modd olrhain gwreiddiau 

collage gannoedd o flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth y dechneg 

ailymddangosiad dramatig ddechrau’r ugeinfed ganrif gyda 

gweithiau collage gan Georges Braque a Pablo Picasso. Roedd 

Celf Bop yn fudiad arall a oedd yn hoff o ddefnyddio collage, yn 

aml gyda gwrthrychau a ganfuwyd o fyd diwylliant poblogaidd. 

 

Gwrthrychau a ganfuwyd 

  dyma bethau sydd eisoes yn bodoli, ac sy’n cael eu 

hailddefnyddio i greu rhan o waith celf. Er enghraifft, prynodd 

Peter Blake gasgliad o luniau dyfrlliw gan arlunydd amatur 

anhysbys ychydig flynyddoedd yn ôl, ac mae rhai ohonynt 

wedi’u cynnwys yn yr arddangosfa fel darluniau o drigolion 

Llareggub. Weithiau, mae’n newid y paentiadau hyn, dro arall yn 

eu gadael fel y maent. 

 

Darluniau lluniau sy’n ychwanegu at destun, fel darluniad, collage, 

ffotograff neu ddiagram. 

 

Celf Bop  ffurf o gelfyddyd a ddechreuodd tua diwedd y 1950au. Mae ‘Pop’ 

yn y Saesneg ‘Pop Art’ yn cyfeirio at y diddordeb mewn 

diwylliant poblogaidd (‘popular’) gan fod y mudiad yn herio 

syniadau traddodiadol am gelfyddyd gain trwy ddefnyddio 

delweddau o bethau fel hysbysebion, cylchgronau a’r 

newyddion. Roedd artistiaid pop yn aml yn defnyddio collage, ac 

un o’r enghreifftiau enwocaf o hyn yw gwaith Blake ar gyfer 

clawr albwm Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band y 

Beatles ym 1967.  
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Swrrealaidd delweddau direswm, ffantasïol neu ryfedd mewn rhyw ffordd. 
Dechreuodd swrrealaeth fel mudiad diwylliannol yn y 1920au, a’r 
nod oedd cyfuno byd breuddwydiol a realaeth. Roedd yn 
archwilio’r isymwybod ac yn aml yn rhoi pethau gwrthgyferbyniol 
gyda’i gilydd. Dyna pam mae pobl yn aml yn disgrifio’r 
cyferbyniadau annisgwyl yn adran breuddwydion Under Milk 
Wood fel swrrealaidd. Er enghraifft, mae Gossamer Beynon yn 
breuddwydio ei bod yn “daintily ferrets under a fluttering 
hummock of chicken’s feathers in a slaughterhouse that has 
chintz curtains and a three-piece suite, and finds, with no 
surprise, a small rough ready man with a bushy tail winking in a 
paper carrier”. 

Topograffig  dyma ddisgrifiad Peter Blake o adran Darluniau ei arddangosfa. 
Iddo ef, mae’r term yn golygu cysylltu mapio naws am le gyda 
delweddau. Mae’r term topograffi yn deillio o’r Hen Roeg ac 
yna’r Hen Rufain, fel disgrifiad manwl o fan arbennig. Mae’r 
darluniau yn arddangosfa Llareggub yn rhoi naws neu 
ymdeimlad manwl o le arbennig sef Under Milk Wood trwy 
gyfrwng mapiau, llythyrau, ffotograffau, a lluniau a ganfuwyd a 
allai fod wedi deillio o’r pentref dychmygol. 

Teipograffeg dyma’r grefft a’r dechneg o drefnu teip mewn trefn arbennig fel 

bo’r iaith yn weledol. Yn fras, mae’n cyfeirio at y math o 

lythrennau a bylchau mae dylunwyr graffeg yn eu defnyddio ym 

myd celf a hysbysebu. Mae pa deipograffeg a ddefnyddir a sut 

mae’n cael ei threfnu yn rhan hanfodol o ddarluniad yn aml. 

Rydym yn hen gyfarwydd â rhai mathau o deipiau fel Arial, 

Calibri a Helvetica. Mae Blake wedi datblygu ei deipograffeg 

unigryw ei hun: mae ganddo lawysgrifen unigryw, felly mae’n 

hawdd adnabod darluniau ganddo ef.  
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Am wybod mwy? 

 

 

Ffaith i chi! 

 

Yn ystod haf 1986, trefnodd Peter Blake a’i gyfaill wibdaith i bentref Talacharn, un o’r 

lleoliadau a ysbrydolodd y ddrama, er mwyn tynnu lluniau â chamera. Cafodd y daith 

ei gohirio o leiaf deirgwaith, a gyrru i’r pentref glan môr heb drefnu dim ymlaen llaw 

wnaethon nhw yn y diwedd. Trwy gyd-ddigwyddiad llwyr, ar ôl cyrraedd yno, 

sylweddolwyd ei bod yn 30 mlynedd union ers i Caitlin Thomas (gwraig Dylan) adael 

Talacharn – yr union ddiwrnod y penderfynodd ddychwelyd yno am y tro cyntaf i 

lofnodi llyfrau! Cafodd Blake sgwrs gyda hi, ac aeth am dro o amgylch y pentref 

gyda’i gamera. 

 

 

Adnoddau pellach 
 

 

 

Llyfrau 

 

Mae sawl fersiwn wahanol o Under Milk Wood: A Play for Voices gan Dylan Thomas 

ar gael yn siop Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, mewn siopau llyfrau ac ar y we. 

 

Hefyd, mae argraffiad cyfyngedig o’r llyfr a gomisiynwyd yn arbennig ar gael gyda 

lluniau o arddangosfa Llareggub. Fe’i cyhoeddwyd gan Enitharmon Editions a Queen 

Anne Press, 2013, ac mae ar werth yn siop Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 

 

 

Sain 

 

Mae crynoddisgiau o Under Milk Wood ar werth yn siop Amgueddfa Genedlaethol 

Caerdydd. Mae sawl fersiwn wahanol ar gael, gan gynnwys rhai gyda lleisiau Dylan 

Thomas a Richard Burton. Bu Peter Blake yn gwrando fwyaf ar y fersiwn a 

gynhyrchwyd gan Syr George Martin ym 1988. Credai mai dyma’r fersiwn fwyaf 

telynegol, sydd hefyd yn cynnwys perfformiadau cerddorol gan artistiaid fel Tom 

Jones a Bonnie Tyler.  

 

Gallwch lawrlwytho fersiwn Richard Burton yn 

www.last.fm/music/Richard+Burton/Under+Milk+Wood  

 

http://www.last.fm/music/Richard+Burton/Under+Milk+Wood
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Gallwch glywed sawl darlleniad drwy’r cyfrifiaduron llechen yn yr arddangosfa, ac 

mae’r amgueddfa yn cyflwyno fersiwn George Martin am 2 o’r gloch bob prynhawn. 

 

Gwefannau 

 

The Association of Illustrators  

www.theaoi.com/portfolios/index.php/portfolios/artists 

 

BBC News Wales – erthygl a fideo am Llareggub: Peter Blake illustrates Dylan 

Thomas’s Under Milk Wood 

www.bbc.co.uk/news/uk-wales-25027728 

 

Dolen i ddigwyddiadau cysylltiedig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gan 

gynnwys dangosiad o’r ffilm a sgyrsiau amser cinio. 

www.amgueddfacymru.ac.uk/peterblake 

 

Gwefan swyddogol Dylan Thomas 100:   

http://dylanthomas100.org/ 

 

Peter Blake ar wefan amgueddfa’r Tate:   

www.tate.org.uk/art/artists/peter-blake-763 

 

Wales Online, cyfweliad â Peter Blake gan Karen Price: 

www.walesonline.co.uk/whats-on/find-things-to-do/sir-peter-blake-reveals-how-

6331116 

 

 

Ffilmiau 

 

Under Milk Wood DVD, 1971, Cyfarwyddwyd gan Andrew Sinclair. Darllenwyd gan 

Richard Burton, gyda Peter O’Toole ac Elizabeth Taylor. Tystysgrif 15. 

 

 

http://www.theaoi.com/portfolios/index.php/portfolios/artists
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-25027728
http://www.amgueddfacymru.ac.uk/peterblake/
http://dylanthomas100.org/
http://www.tate.org.uk/art/artists/peter-blake-763
http://www.walesonline.co.uk/whats-on/find-things-to-do/sir-peter-blake-reveals-how-6331116
http://www.walesonline.co.uk/whats-on/find-things-to-do/sir-peter-blake-reveals-how-6331116

