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Nid darn o gelf haniaethol yw hwn!
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‘THE BILLION POUND-O-GRAM’
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COD LLIWIAU
Rhoi

Gwario

Ymladd

Casglu

Achub y Banciau

Ennill

Wedi Mynd
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PWRPAS Y DYLUNYDD

“Mae’r ddelwedd hon yn deillio o rwystredigaeth 
wrth glywed adroddiadau am symiau gwerth 
biliynau o ddoleri ar y newyddion. Hynny yw, maen 
nhw’n … symiau aruthrol o arian.

Felly yma rydym wedi crafu ffigurau o The New 
York Times, The Guardian, a ffynonellau newyddion 
eraill a’u cyflwyno’n weledol fel map coeden fel bod 
modd i chi weld ffigurau a fyddai fel arall wedi’u 
gwasgaru mewn nifer o adroddiadau newyddion 
gyda’i gilydd mewn un lle.”
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SGWRS TED AR FFEITHLUNIAU

http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization#t-25399 
  

http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization


SESIWN 2
Beth yw 
anghydraddoldeb?
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Sut y mae Monopoly yn gweithio?
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GADEWCH I NI CHWARAE: 
Beth pe baem yn newid y rheolau?

1. Bydd y chwaraewyr yn dechrau â symiau gwahanol o 
arian:
• Chwaraewr 1 â £2,500
• Chwaraewr 2 â £1,500
• Y gweddill â £500

2. Prynu eiddo:
• Gall Chwaraewr 1 brynu unrhyw eiddo
• Gall Chwaraewr 2 brynu marŵn, oren a chyfleustodau
• Gall y gweddill brynu porffor a glas golau yn unig

3. Bydd y chwaraewyr yn derbyn symiau gwahanol o 
arian pan fyddant yn pasio EWCH:
• Bydd Chwaraewr 1 yn cael £250
• Bydd Chwaraewr 2 yn cael £150
• Bydd y gweddill yn cael £50
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AR ÔL CHWARAE: 
Sut y bu i’r rheolau newydd newid y gêm?

1. I ba raddau roedd y swm a oedd gennych ar 
y dechrau yn dylanwadu ar eich llwyddiant?

2. A oedd yn gwneud gwahaniaeth faint o 
sgiliau neu brofiad blaenorol o chwarae 
Monopoly oedd gennych?

3. Sut deimlad oedd/fyddai colli’r gêm yn fuan 
iawn ar ôl dechrau?

4. Ym mha ffordd y mae’r fersiwn newydd o’r 
gêm yn ymdebygu i’r byd go iawn?
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ASTUDIAETH ACHOS: 
Beth yw Anghydraddoldeb?
Ganwyd Nthabiseng i deulu du tlawd yn Limpopo, ardal wledig yn Ne Affrica. 
Yr un diwrnod, yn agos iawn, ganwyd Pieter yn un o faestrefi cyfoethog Cape 
Town. Nid oedd mam Nthabiseng wedi cael addysg ffurfiol, ac mae ei thad yn 
ddi-waith. Mae rhieni Pieter ar y llaw arall wedi cael addysg ym Mhrifysgol 
Stellenbosch ac mae gan y ddau swyddi sy’n talu’n dda. 

O ganlyniad, mae cyfleoedd Nthabiseng a Pieter mewn bywyd yn wahanol 
iawn. Mae Nthabiseng bron un a hanner o weithiau’n fwy tebygol o farw ym 
mlwyddyn gyntaf ei bywyd, o’i gymharu â Pieter. Mae Pieter yn debygol o fyw 
am dros 15 mlynedd yn fwy na Nthabiseng.

Bydd Pieter ar gyfartaledd yn cwblhau 12 mlynedd o ysgol ac mae’n debyg y 
bydd yn mynd i brifysgol, tra mae Nthabiseng yn lwcus os bydd yn cael 
blwyddyn. Bydd pethau sylfaenol fel toiledau glân, dŵr glân neu ofal iechyd 
digonol allan o’i chyrraedd hi. Os bydd Nthabiseng yn cael plant mae siawns 
uchel iawn y byddant hwy hefyd yn tyfu i fod yr un mor dlawd.
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Beth yw anghydraddoldeb?

http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/find-an-action/even-it-up 

http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/find-an-action/even-it-up
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Erbyn 2016 …
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Sut y gellid gwella’r ffeithlun hwn?
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Erbyn 2016, 

bydd gan yr 1% 
cyfoethocaf fwy o gyfoeth 
na gweddill y byd gyda’i 
gilydd.

Gwnewch eich ffeithlun eich hun



SESIWN 3
Syniadau Mawr yn 
Hanes Dylunio
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Beth yr ydym yn ei wybod yn barod am 
y broses o ddylunio ffeithluniau?

http://neomam.com/interactive/13reasons/ 

http://neomam.com/interactive/13reasons/
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Pictogramau



Page 20

Caligramau
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Lliwiau Cyflenwol
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Lliwiau Tryloyw sy’n Gorgyffwrdd
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Mireinio eich Dyluniad 1% 

Neges hanfodol:

Erbyn 2016, bydd gan yr 1% cyfoethocaf fwy 
o gyfoeth na gweddill y byd gyda’i gilydd.

Opsiynau dylunio:

Pictogramau Lliwiau cyflenwol

Caligramau Lliwiau tryloyw sy’n gorgyffwrdd
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