
 
 

Canllawiau DiscoCwis  
Menter Caerdydd a Bro Morgannwg 

 

Abi – Yn gweinyddu / arwain y sesiwn 

Manon Ifan – Arwain ar y Cwis / Helfa drysor  

Aled – DJ – arwain ar y gemau yn ystod y caneuon a.y.y.b  

 

Rydym yn awgrymu cael mwy nag un aelod o staff i arwain ar y DiscoCwis gan fod hyn yn helpu iddo 

redeg yn llyfn ac yn helpu rhoi sylw i’r holl blant sydd yn cymryd rhan. 

 ________________________________________________________________________________ 

1. Dewis noson gyfleus (Ni’n gweld fod tua 4-6pm yn ystod y wythnos yn amser poblogaidd) 

wedyn creu poster / hysbysebu. Rydym wedyn yn gofyn i’r rhieni ein ebostio ni i gofrestru 

gan ddewis un cyfeiriad ebost i arwain ar y gwaith gweinyddol yn fewnol.  Peidiwch â 

rhannu'r Zoom code ar y poster er mwyn osgoi ‘Zoom bombers’ ac i sicrhau bod pawb yn 

cofrestru o flaen llaw. 

 

2. Rydym wedyn yn anfon e-bost cyffredinol i bawb sydd wedi dangos diddordeb yn gofyn am 

enw’r plentyn, enw’r ysgol ac yn gofyn iddynt gadarnhau eu bod yn cytuno gydag amodau y 

sesiwn. Dydyn ni ddim yn anfon y code zoom tan fod pawb sydd eisiau cymryd rhan wedi 

cytuno i’r amodau.  

 

3. Rydym yn nodi bod niferoedd yn gyfyngedig a cyntaf i’r felin sy’n cael lle yn y disco-cwis gan 

bod dim ond lle i 25 person ar un sgrîn ac mae’n dda i allu weld y plant i gyd. (Mae modd 

cael hyd at 100 screen ar Zoom yn gyfan gwbl - ond ni’n teimlo bod cadw fe’n niferoedd llai 

yn rhoi mwy o sylw a profiad gwell i’r plant. Ni hefyd yn gallu gweld yn haws os oes gan 

urnhyw un gwestiwn ayyb. Mae ein sesiynau ni yn boblogaidd felly erbyn hyn, ni’n cynnig 2 

sesiwn ar brynhawn dydd Iau.) Cofiwch i ofyn i’r rhiant / gofalwr i neud enw nhw ar zoom i 

enw’r plentyn / plant gan fynd ar ‘Rename’. Mae hyn yn helpu cyfathrebu hefo’r plant trwy 

gydol. 

 

Dyma’r rheolau:-  

 ** Plîs allwch chi gadarnhau eich bod yn cytuno ac yn cydymffurfio hefo’r amodau 

isod / Please confirm that you agree and will conform with the rules below** 

 

Rheolau gwarchod/diogelu plant: 

o Plant yn y sesiwn i gyd yn gallu siarad Cymraeg ond ddim pob rhiant/gofalwr 
felly bydd y tiwtor yn rhoi cyfarwyddiadau yn ddwyieithog 

o All children attending can speak Welsh but not every parent/carer so all 
instructions are given bilingually 

o Camera pawb yn gorfod bod mlaen yr holl amser 



 
o Cameras need to be on the whole time 

o Pob rhiant angen cytuno i ganiatau i’r plentyn/plant fod yn rhan o’r sesiwn – 
yr Arweinwyr (Abi/Aled/Manon) i sicrhau hyn gyda POB rhiant/gofalwr 

o Each parent/carer must give their consent for their child/children to take part 
in the session  

o Cyfrifoldeb y rhiant/gofalwr yw y plant yn ystod y sesiwn 

o Each child is the responsibility of their parent/carer  
o Arweinwyr (Abi/Aled/Manon) i gadarnhau hyd y sesiwn - 45 munud 

o Leaders (Abi/Aled/Manon) to confirm the length of the session – 45 minutes 

o Rhieni/gofalwyr i sicrhau digon o le i symud o gwmpas i’r plant a chadw 
unrhywbeth gwerthfawr allai gael ei dorri  

o Parents/carers to ensure sufficient space to move around and that any 
valuables are moved 

o Oes unrhyw anghenion arbennig gan y plant/unrhyw anaf allai atal nhw rhag 
cymryd rhan? 

o Any specific needs with any children?  Any injuries that the tutor needs to be 
aware of? 

o Bydd yr Arweinwyr (Abi/Aled/Manon) yn penderfynu pa bryd i roi y sgriniau ar 
‘dawelwch/mute’ er mwyn rhannu negeseuon pwysig  

o The Leaders (Abi/Aled/Manon) will decide when appropriate to ‘mute’ the 
session to share important information 

o Bydd y sesiwn yma DDIM yn cael ei recordio 

o The session will NOT be recorded 

o Mae y rhiant/gofalwr yn rhoi caniatad i’r Arweinwyr (Abi/Aled/Manon) 
gymryd lluniau or sgriniau i gyd yn ystod y sesiwn er mwyn hyrwyddo 

o Each parent/carer gives consent for the Leader (Abi/Aled/Manon) to take 
photos for marketing purposes 

o Unrhyw adborth gan y rhiant/gofalwr ar ddiwedd y sesiwn yn grêt 

o Any feedback from the parent/carer gratefully received at the end of the 
session 

o Os ydy pawb ar mute a rhywun eisiau sylw y Arweinwyr (Abi/Aled/Manon), 
chwifiwch eich dwylo a bydd y tiwtor yn rhoi caniatad i roi y microffôn nôl 
mlaen 

o If you are all on mute but you want to gain the Leaders’ attention 
(Abi/Aled/Manon), wave your hands and then the tutor will give permission 
for you to unmute your microphone 
 
 
 
 



 
 
 

 
4. Rydym wedyn yn anfon y code zoom (Rydym yn galluogi 22 (25 yn cynnwys Abi, Manon ac 

Aled) i ymuno.  Mae un sesiwn wedyn yn tueddu i bara rhwng 40 a 50 munud. Er 

gwybodaeth, mae ein DiscoCwis ni ar gyfer plant 11 oed a llai. 

  

5. (Nodyn gan Aled – DJ-  sydd yn hapus i helpu os oes angen unrhyw cyngor hefor pwynt yma)             

I gynnal y disco defnyddir meddalwedd DJ sydd wedi ei drwyddedu, er mwyn hwyluso mynd 

o gân i gân a chwarae jingles a thraciau yn y cefndir fel bo’r galw. Mae’r offer hefyd yn 

cynnwys meicroffon a desg sain annibynnol sy’n bwydo’r cyfrifiadur drwy gerdyn sain 

allanol. Wrth gwrs ni fydd hyn yn ymarferol i bawb, ond efallai y byddai’n werth ystyried 

lawr-lwytho fersiwn o Virtual DJ (di-drwydded); ac hefyd osgoi ffrydio Spotify yn ystod y 

sesiwn rhag ofn y bydd yn amharu ar y Wi-Fi ynghanol sesiwn Zoom.  Efallai y byddech chi’n 

ystyried gosod ychydig o oleuadau “disco”. Mae modd archebu bwlb o Amazon er enghraifft, 

i ychwanegu at y naws am bris cymharol rad - https://www.amazon.co.uk/Playlearn-Color-

Crystal-Rotating-Bayonet/dp/B00GFS4T6M 

 

 

Yn y cyfamser rydym yn sgwrsio ac ymarfer gan cytuno a’r trefn i’r DiscoCwis, dyma drefn brasein 

sesiwn ni -  

Rhediad y DiscoCwis  

 

1. Aled yn chwarae tiwn ‘Helo Pawb’ – Abi yn croesawu pawb  / cyflwyno yr Arweinwyr mewn 

i’r cwis, gofyn i’r plant chwifio os mae nhw’n mynd i ysgolion penodol – Abi yn arwain 

2.  Cwis - Rownd 1 (cyffredinol) – Manon yn arwain (tua 5-10 cwestiwn), Aled chwarae unrhyw 

jingles a wedyn rhoi’r atebion ar ddiwedd y rownd.  

3. Cerddoriaeth -  a gêm musical statues – Aled yn arwain, Manon ac Abi helpu dal pobl allan. 

4. Cwis - Rownd 2 - llygaid pwy? (ar share sgrin) Manon yn arwain, Aled yn chwarae unrhyw 

jingles. 

5. Cerddoriaeth. Cystadleuaeth Dawnsio Strictly - Aled yn arwain, Manon ac Abi yn beirniadu’r 

dawnsio ac yn ymuno   

6. Cwis - Rownd 3 – Helfa Antur /Scavenger hunt -  Manon yn arwain, Aled chwarae miwsig 

Countdown.  

7. Hei Mr Urdd (neu gân tebyg) –  Abi a Manon yn dawnsio hefo’r plant – Aled yn DJ 

8. Abi yn diolch i bawb, chwarae cân ‘hwyl fawr’ Cyw. 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.uk/Playlearn-Color-Crystal-Rotating-Bayonet/dp/B00GFS4T6M
https://www.amazon.co.uk/Playlearn-Color-Crystal-Rotating-Bayonet/dp/B00GFS4T6M


 
 

Dyma enghraifft o’n cwestiynnau ni (Dweud hyn ar lafar) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma enghraifft o’r rownd lluniau (rhannu hein a “shared screen) -  

 

 

 



 
Dyma enghraifft o’r rownd helfa Antur –  

 

Dyma enghraifft o’n poster hysbysebu -  

 

 
 

 

 

Wrth gwrs, does dim rhaid i chi ddilyn trefn ein Disco Cwis o gwbl, a ni’n siwr bydd syniadau 

gwahanol gan bawb, ond dyma beth sy’n gweithio i ni, a gobeithio bydd hyn yn eich helpu chi. 

Plis holwch unrhyw gwesitynnau, a phob lwc! 

 

 


