Gweithredu i’r ifanc:

Stori’r Prosiect
Adnoddau

Stori heb synnwyr
Pwy

Pwy

Pwy

Beth

Beth

Beth

Sut

Sut

Sut

Lle

Lle

Lle

Pryd

Pryd

Pryd

Pam

Pam

Pam

Y diwedd

Y diwedd

Y diwedd
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Hanes adrodd stori – cardiau
Torrwch hwy allan a’u defnyddio gyda’r llinell amser hanes adrodd stori.

Tapestri Bayeux

Ffilm gyntaf

Gêm Gyfrifiadur – stori

Y stori gyntaf i’w hargraffu –
Gilgamesh

Y Cyfryngau Cymdeithasol
- blogiau

Darluniau ogof

Y llyfr hynaf a argraffwyd

Adrodd straeon ar lafar

Dramâu Groegaidd

Braille
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Hanes adrodd stori – llinell amser
Gosodwch y cardiau hanes adrodd stori yn y drefn gywir.

350,000 o flynyddoedd yn ôl

30,000 o flynyddoedd yn ôl

700 CC

550 CC
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Taflen Weithgaredd
CustomEyes®
Mae’r mwyafrif o lyfrau’n cael eu hysgrifennu gan
ddefnyddio maint ffont 12,
Gallech mae’n siŵr ddarllen maint 10 yn gyfforddus, sef y
maint hwn,

ond i rai plant a phobl ifanc mae ffontiau o’r maint
hwn yn anodd i’w darllen yn sgil cyflwr ar y llygad
sy’n effeithio eu golygon neu dyslexia.
Mae CustomEyes® yn wasanaeth sy’n darparu llyfrau
yn y maint, y ffont a’r lliw sydd eu hangen ar gyfer
pob person sy’n golygu y gallant yn awr ddarllen yr
un llyfrau â’u ffrindiau, felly os fyddech angen:

Harry Potter and the
Philosophers Stone
mewn maint 48 neu
Father Christmas Needs a Wee
mewn maint 36, ffont Helvetica
byddai CustomEyes® yn gwneud y llyfr hwnnw ar eich cyfer chi.

Diolch i chi am y llyfrau Harry Potter. Maent wedi trawsnewid fy mywyd a fy narllen.
Rwy’n ddeg mlwydd oed ac yn rhannol ddall ond mae’r llyfrau yma wedi fy stopio rhag
craffu fel yr oeddwn yn ei wneud pan roeddwn yn darllen llyfrau print normal. Rwyf yn
awr yn gallu darllen yr un llyfrau â fy ffrindiau a fy nosbarth. Darllenydd CustomEyes®

Faint mae’n ei gostio?
Rydym yn gofyn i’r bobl ifanc sy’n derbyn y gwasanaeth i dalu’r pris manwerthu sylfaenol
am eu llyfr sydd fel arfer o dan £10 ond gall, ar gyfartaledd gostio £250 i ni greu fersiwn
unigryw o’r dechrau i’r diwedd. Mae’r arian yr ydym yn ei dderbyn trwy gyfraniadau’n talu’r
costau fel nad oes angen i bobl ifanc dalu dim yn ychwanegol er mwyn mwynhau darllen.
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Nôd Llyfr Cornel Tudalen
Creu nôd llyfr cornel tudalen ar gyfer eich llyfr
Bydd angen:
Darn sgwâr o bapur neu gerdyn - 21cm x 21cm

21cm

21cm
1. P
 lygwch y papur y ei hanner yn lletraws
er mwyn creu triongl.

2. C
 ymerwch ran uchaf y triongl a’i blygu
i lawr hyd nes bod y pwynt ar yr un lefel
â’r ochr hiraf.

3. Plygwch y gornel ar y llaw dde i’r pwynt
ar y brig ac yna ei blygu a gosod pen y
papur y tu fewn.

4. Gwnewch yr un fath gyda’r gornel sydd
ar y dde.

5. Gallwch addurno’r marc llyfr drwy dynnu
llun neu ludio llygaid, lliwio’r nôd llyfr neu
ychwanegu rhagor o gerdyn.
Edrychwch ar-lein am ragor o syniadau
ar gyfer nodau llyfr ac am diwtorial fideo.
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Enghraifft o
nôd llyfr cornel
ar ffurf ci tywys

Darllen a deall Cymraeg/Saesneg
Cynllun gweithgareddau a phos geiriau
Pwy sydd yn eich tîm?

Datryswch y cliwiau a chwblhewch eich cynllunio

Before you shoot
or score, first you
must take

Solve the picture
puzzle, say what
you see:

R
Fill in the missing
letters

Q

PM

T

It helps you make
sure you’ve bought
the right items in
the supermarket?

Solve the picture
puzzle, say what
you see:

A fydd angen arian arnoch i gwblhau’ch cynllun?

Faint o amser fydd ei angen arnoch i baratoi?

Pa mor hir fydd eich gweithgaredd/digwyddiad?

A fyd angen i chi dynnu lluniau neu gofnodi’r digwyddiad
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Cynllun

Pwy yw aelodau’ch
tîm?

Beth ydych yn
bwriadu ei wneud?

Sut fyddwch yn
cyflawni’ch bwriad?

A oes angen unrhyw
adnoddau neu offer?

Oes unrhyw gostau?

Pryd ydych yn
bwriadu dechrau
a gorffen?

Dechrau:
Gorffen:
Enw

Pwy sy’n gwneud
pa dasgau (efallai
y byddwch am
restru’ch tasgau’n
gyntaf ac yna eu
clustnodi ar gyfer
aelod o’r tîm
ar y diwedd)

Gweithred

Dyddiad

Risgiau

Sut allwn eu goresgyn

Iechyd a diogelwch
– rhestrwch unrhyw
risgiau a sut y gallwch
eu goresgyn

Sut fyddwn yn
gwybod i ni fod
yn llwyddiannus?
A wnaethoch
gyflawni’ch bwriad?

Cymorth a
chefnogaeth ar
y dydd

A fydd angen oedolyn arnoch (rhywun sydd dros 18 oed) er mwyn
cefnogi’ch gweithgaredd?
Enw
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Templed llythyr at gyhoeddwyr
[Copïwch a gludiwch i Word er mwyn ysgrifennu’ch llythyr]

[Eich cyfeiriad]
[Tref]
[Cod Post]
[Dyddiad]
Annwyl [rhowch enw’r Awdur neu’r Cyhoeddwr]
Rydym yn ysgrifennu atoch ynghylch CustomEyes®, gwasanaeth sy’n cefnogi pobl ifanc
sydd â nam ar eu golwg neu ddyslecsia drwy greu llyfrau unigryw ar eu cyfer ar bapurau
lliw ac yn y ffont a’r maint sydd eu hangen arnynt.
Bûm yn darllen [Enw’r llyfr] yn ddiweddar a gafodd ei ysgrifennu/gyhoeddi gennych
[Dilëwch fel sy’n briodol] ac roeddem am ddweud wrthych pam ein bod yn hoffi’r llyfr.
[Ysgrifennwch pam yr oeddech yn hoffi’r llyfr]
[A pham fod darllen mor bwysig i chi]
Mae CustomEyes® yn cydymffurfio â Thrwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint
(CLA) a’r Ddeddf Anabledd Argraffu i ailgynhyrchu llyfrau sydd wedi cael eu hargraffu.
Fel arfer, bydd angen iddynt brynu copi caled sydd yna’n cael ei sganio ar PDF cyn iddo
gael ei droi yn ôl i destun a’i brawfddarllen. Gall hyn fod yn broses hir nad yw’n rhydd o
gamgymeriadau. Mae pob llyfr yn costio £250 i’r elusen er mwyn ei ail-greu.
Rydym yn gofyn i chi gefnogi CustomEyes® - fel y mae nifer o awduron a chyhoeddwyr wedi
gwneud drwy ddarparu ffeiliau testun a llun o’n hoff lyfr ar fformat electronig. Gobeithiwn
y byddwch yn ystyried ein cais. Os gallwch gefnogi’r gwasanaeth hwn sy’n trawsffurfio
bywydau, cysylltwch â thîm CustomEyes® drwy e-bostio customeyes@ guidedogs.org.uk
neu ffoniwch 0118 983 8346.
Yr eiddoch yn gywir,
[Eich enw]

Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (209617) ac yn yr Alban (SC038979). J0132 04/19

Letter to publishers template
[Copy and paste into Word to write your letter]

[Your address]
[Town]
[Postcode]
[Date]
Dear [Insert the name of the Author or Publisher]
We are writing to you about CustomEyes®, a service that supports young people with a
vision impairment or dyslexia by creating bespoke books on a range of coloured papers, in
the font and size that they need.
We recently read [Name of book] which you wrote/published [Delete as applicable] and
wanted to tell you about why we liked the book.
[Write about why you like the book]
[And why reading is important to you]
CustomEyes® work under the Copyright Licensing Agency (CLA) Licence and the Print
Disability Act to reproduce printed books. Most of the time they have to purchase a hard
copy of the book, which is then scanned into PDF before it’s converted into text, where it
is proof read. This can be a time-consuming process that is not free from errors. Each book
costs the charity about £250 to recreate.
We are asking you to support CustomEyes® - as many authors and publishers have done - by
providing them with the text and image files of our favourite book in an electronic format.
We hope you will consider our request. If you can support this valuable life-changing service,
please get in touch with the CustomEyes® team by email customeyes@ guidedogs.org.uk or
call 0118 983 8346.
Yours truly,
[Your name]

A charity registered in England and Wales (209617) and Scotland (SC038979). J0132 12/18

Ffurflen noddi Guide Dogs
Enw
Manylion y grŵp

Talu am eich nawdd:

Rwy’n cymryd rhan mewn

Llongyfarchiadau – rydych wedi cynorthwyo i
newid bywydau pobl sy’n byw â nam ar eu llygaid!

Ar gyfer Guide Dogs, sefydliad sy’n cefnogi pobl sy’n ddall neu sy’n
rhannol ddall drwy ddarparu gwasanaethau sy’n eu galluogi i fyw’n
annibynnol. Ewch i www.guidedogs.org.uk er mwyn cael gweld sut y
mae’r arian sy’n cael ei godi yn helpu.

Mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwch dalu eich
arian nawdd – dewiswch un o’r opsiynau isod a
defnyddiwch y cod YOUTHACTION (ticiwch yr un
y byddwch yn ei ddefnyddio.)
Cerdyn credyd neu ddebyd: ffoniwch ni ar
0800 953 0113 er mwyn cyfrannu dros y ffôn
Sieciau: dylent gael eu gwneud yn daladwy i
Guide Dogs/Cŵn Tywys a’u dychwelyd atom
ar y cyd â’ch ffurflen noddi i’r cyfeiriad isod
Er mwyn talu arian neu sieciau drwy’r banc,
ffoniwch ni ar 0345 143 0192 er mwyn derbyn
manylion
Defnyddiwch eich tudalen rhoi ar-lein i dalu’ch
arian nawdd

Diolch i chi am eich cefnogaeth
OFFICE USE:

Paying slip no. (if applicable)

Date banked

GA: £

Part of total banked

NON GA: £

Fundraising group no.

Date sent to Guide Dogs

Pa bynnag ffordd y byddwch yn talu, dychwelwch
eich ffurflen nawdd atom ni drwy ddefnyddio’r
cyfeiriad isod:
Guide Dogs, Hillfields, Burghfield
Common, Reading RG7 3YG

Rwy’n codi arian drwy
Gwnewch i’ch rhodd fynd ymhellach, heb gost i chi. Os ydych chi’n talu
treth yn y DU, gall Guide Dogs hawlio 25c mewn Cymorth Rhodd am bob
£1 a roddwch, ar eich holl roddion yn y 4 blynedd galendr ddiwethaf, a
nes y clywir yn wahanol.
Os ydw i wedi ticio’r blwch â’r teitl “Cymorth Rhodd ’, rwyf yn
cadarnhau fy mod yn talu treth yn y DU, ac os ydw i’n talu llai o Dreth
Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y Cymorth Rhodd a hawlir ar

fy holl roddion i bob elusen a CChAC yn y flwyddyn dreth
honno, deallaf mai fi sydd â’r cyfrifoldeb am dalu unrhyw wahaniaeth.
Deallaf nad yw trethi fel TAW na threth cyngor yn cyfrif. Rhowch wybod i
ni os nad ydych bellach yn talu swm digonol o dreth incwm a/neu dreth
enillion, neu os ydych chi am ganslo’r datganiad yma, neu os ydych
chi’n newid eich enw neu gyfeiriad cartref. Diolch.

Enw llawn + cyfeiriad cartref + cod post + dyddiad a gasglwyd +

= Cymorth Rhodd

Enw llawn
(enw cyntaf a chyfenw)

Cyfeiriad cartref (nid cyfeiriad gwaith)

Cod post

Swm

Dyddiad
talu

ALAN SAMPLE

1 HIGH STREET, SAMPLE TOWN, UK

A11 2BB

£10

1/1/2016

Cymorth
Rhodd

Adolygiad
Mae hwn yn gyfle i chi fyfyrio ar y gwaith yr ydych wedi ei wneud ac yn gyfle i chi ddysgu mwy a gwella.
A weithiodd eich
prosiect?

Beth ydych wedi
ei ddysgu?

Sut y mae’ch prosiect
wedi bod o gymorth?

Sut ydych chi’n teimlo
am eich llwyddiant?

A fyddech yn newid
unrhyw beth ar gyfer
y tro nesaf?
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