GWEITHGAREDD:

CLYBIAU

GWYLIO

Cynllunio eich Parti Ffilm

Ydych chi am ddathlu diwedd tymor, neu achlysur arbennig cysylltiedig â ffilmiau, fel
yr Oscars neu’r BAFTAs?
Bydd y pecyn hwn yn rhoi help i chi gynllunio eich parti a sicrhau y gall pawb chwarae
eu rhan i wneud y parti yn un hwyliog.

Rhestr Wirio‘r Parti
Penderfynwch ar y pethau sylfaenol hyn fel grŵp.
Ticiwch
THEMA

DYDDIAD

AMSER

Oes cod gwisg neu thema gwisg ffansi?
Pwyllgor Adloniant

Pwyllgor Bwyd

Pwyllgor Addurno
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Cynllun pwyllgor adloniant
Ystyriwch ba weithgareddau rydych chi’n mynd i’’w trefnu a phwy fydd yn gyfrifol am y
gweithgaredd. Gallech gynnal cwis ar thema, dangos ffilm neu ddangos ffilm y mae aelodau’ch
clwb wedi’i gwneud neu chwarae gemau ar thema. Cofiwch ganiatáu amser ar gyfer y lluniaeth.

Awgrym – Peidiwch â cheisio gwneud gormod o weithgareddau: mae gemau a cwisiau bob
amser yn cymryd mwy o amser nag yr ydych yn ei feddwl! Gallwch weld gemau a cwisiau
parod yn yr adran Gweithgareddau Aelodau.
Thema, dyddiad ac amser y parti

Beth sydd angen i ni ei wneud cyn y parti?
Oes angen i chi baratoi gweithgareddau cwis neu brops/cyfarpar ar gyfer gemau?
Oes angen i chi sicrhau bod y ffilmiau yn barod i’w dangos?
Oes angen i chi ymarfer gweithgaredd i weld pa mor hir mae’r gweithgaredd hwnnw yn ei gymryd?
Gweithgaredd

Trefnwyr

Awgrym – Gall fod o help petaech yn gweithio ar weithgaredd mewn parau fel nad ydy’r
baich o feddwl am bopeth ar ysgwyddau un person a gallwch rannu tasgau.

Cynllun adloniant yn y parti
Amser cychwyn y parti
Amser

Gweithgaredd

Amser gorffen y parti
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Cynllun pwyllgor bwyd
Meddyliwch am ba fwyd fyddwch yn ei weini yn y parti a’r cyfarpar fydd angen arnoch chi, er
enghraifft, platiau, cyllyll a ffyrc, napcynnau, cwpanau ayb.

Awgrym – Gofynnwch i aelodau’r clwb ffilm a oes ganddyn nhw unrhyw alergedd bwyd neu
ofynion arbennig a gwnewch yn siŵr bod o leiaf hanner yr arlwy yn diwallu’r anghenion hyn.

Thema, dyddiad ac amser y parti

Beth sydd angen i ni ei wneud ymlaen llaw?
Oes angen i chi wybod a oes arian wedi’i glustnodi ar gyfer bwyd a diod yn ystod eich parti?
Oes angen i chi ofyn i’ch arweinydd clwb ffilmiau brynu cwpanau, platiau ayb?
Oes angen i chi fenthyg bwyd, cwpanau ayb o ffreutur yr ysgol?

Awgrym – efallai gallech chi rannu cyfrifoldeb dros ddod ag eitemau bwyd gydag aelodau
eraill y clwb, creu taflen wirfoddoli drwy ysgrifennu ystod o fwydydd a gofod i bobol dorri
eu henwau wrth unrhyw eitem yr hoffen nhw gyfrannu.

Bwyd

Trefnwyr

Peidiwch ag anghofio llunio cynllun ar gyfer clirio ar eich ôl a dychwelyd unrhyw eitem yr ydych
wedi’i benthyg.
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Cynllun pwyllgor addurno
Bydd llawer o’ch gwaith wedi’i wneud cyn y parti a llawer i’w wneud ar ôl y parti..

Awgrym - Ymchwiliwch thema’r parti ar-lein a phenderfynu ar chwe gwrthrych sy’n
allweddol i’r thema.

Thema, dyddiad ac amser y parti

Beth sydd ei angen arnon ni cyn y parti?
Ystyried pa ddeunyddiau sydd ar gael i chi
Ystyried faint o amser sydd gennych i gydweithio gyda’ch gilydd neu mewn parau i wneud yr
addurniadau. Ystyried pryd y gallwch addurno’r ystafell/lleoliad cyn i’r parti gychwyn.
Gofynnwch i arweinydd eich clwb a oes arian ar gael i brynu pethau fel gliter bwrdd neu falŵns sy’n
eitha rhad ond yn ychwanegu at y naws.

Awgrym – mae addurniadau mawr yn tynnu sylw ac yn cymryd llai o amser i’w gwneud a’u
harddangos na llawer o addurniadau bach.

Addurn

Cyfarpar

Trefnwyr

4 cerfddelw mawr o’r Oscar

carden, ffoil aur

Jasmine ac Aaron

Peidiwch ag anghofio i weithio’n ddiogel wrth addurno’ch ystafell/lleoliad a bod gennych gynllun ar
gyfer clirio ar eich ôl a dychwelyd unrhyw eitem yr ydych wedi’i benthyg.
© Into Film 2016. Cedwir pob hawl

