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Diwrnod Meddiannu: Canllaw cam wrth gam
Mae mynd ati i gynnal Diwrnod Meddiannu am y tro cyntaf yn gallu bod braidd yn frawychus. 
Rydym wedi creu calendr i roi cyngor ac awgrymiadau i chi ynglyn â phryd i wneud pethau er 
mwyn bod mor barod ag sy’n bosibl. Cofiwch, mae gennym ddyddiadau swyddogol ar gyfer y 
Diwrnod Meddiannu, ond gallwch ddewis cynnal un pryd bynnag y mae orau i chi. Rydym wedi 
cadw’r calendr hwn yn hyblyg fel ei fod yn gallu ateb eich anghenion. Rydym bob amser yn hapus i 
helpu, felly os byddwch angen cefnogaeth gydag unrhyw agwedd o’ch cynllunio, cofiwch gysylltu: 
takeoverday@kidsinmuseums.org.uk

GWEITHREDU ADNODDAU

IONAWR

Kids in Museums yn cyhoeddi 
dyddiadau ein Diwrnodau Meddiannu 
cenedlaethol. 

• Cofrestrwch ar ein rhestr bostio.
• Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

@kidsinmuseums
• Gallwch ganfod rhagor am y Diwrnod Meddiannu ar

ein gwefan.

Ystyriwch pam yr ydych eisiau cymryd rhan 
yn y Diwrnod Meddiannu. Ydych chi eisiau 
creu perthynas gyda grwpiau newydd, cael 
adborth i wella eich cynnig i bobl ifanc neu 
chwalu rhwystrau y gallai pobl ifanc eu wynebu 
wrth ymweld â’ch safle?

I’ch helpu i ystyried beth yw barn pobl ifanc o bosib 
ynglyn ag ymweld ag amgueddfeydd, edrychwch ar: 

• ein adroddiad Rhwystrau i Gyfranogaeth
• adroddiad pobl nad ydynt yn ymweld ag

Amgueddfeydd.

Ystyriwch unrhyw heriau mewnol a allai ei 
gwneud hi’n anodd i chi gymryd rhan yn y 
Diwrnod Meddiannu.

• Gwyliwch ein ffilm fer i gael awgrymiadau ar ymdopi
â heriau megis diffyg staff a chyllideb yn eich
sefydliad.

Pwy hoffech chi eu cael yn bartner ar gyfer 
eich Diwrnod Meddiannu? Oes gennych chi 
berthynas dda gydag ysgol neu grwp ieuenctid 
yn lleol?

• Edrychwch ar ein canllawiau Canfod
partner.

Pa fath o weithgareddau all plant neu 
bobl ifanc eu gwneud?

• Darllenwch ein hawgrymiadau am  rolau
enghreifftiol y gallai plant a phobl ifanc eu
meddiannu ac ystyriwch beth fyddai’n addas i’ch
sefydliad chi.

CHWE MIS CYN Y DIWRNOD MEDDIANNU

PEDWAR MIS CYN Y DIWRNOD MEDDIANNU

Dechreuwch gysylltu â phobl a allai fod yn 
bartneriaid i chi. Cychwynnwch gynllunio eich 
digwyddiad gyda’ch partneriaid. Drwy 
gynllunio’r digwyddiad gyda’ch partner o’r 
cychwyn, mae’r ddau ohonoch yn berchen ar y 
diwrnod.

Mae gennym adnoddau i’ch helpu i ddangos yr 
effaith y gall Diwrnod Meddiannu ei chael ar blant a 
phobl ifanc:

• Ynghylch y Diwrnod Meddiannu: Trosolwg Partneriaid
• Ffilm Pam ddylwn i gymryd rhan mewn Diwrnod

Meddiannu?

Ystyriwch faterion diogelwch. Er enghraifft, 
ydych chi angen gwneud unrhyw wiriadau DBS 
ar y staff cyn y diwrnod? Fyddwch chi’n 
defnyddio gwirfoddolwyr i’ch helpu ar y 
diwrnod?

• Edrychwch ar ein Trosolwg Diogelu i ddeall pa
wiriadau sydd angen eu gwneud o flaen llaw.
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https://kidsinmuseums.org.uk/resources/hurdles-to-participation-of-children-families-and-young-people-in-museums-literature-review/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/derby-museums-non-visitor-research-report-2016/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/finding-a-partner-for-takeover-day/
http://bit.ly/2GzTmvF
https://www.youtube.com/watch?v=jA4RkCdUz3Y&t=2s
http://bit.ly/2UVWJqQ
http://bit.ly/2Pva0Aw
https://kidsinmuseums.org.uk/what-we-do/takeover-day/
https://kidsinmuseums.org.uk/newsletter-signup/
https://www.youtube.com/watch?v=hjzgrUSF6Ps
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TRI MIS CYN Y DIWRNOD MEDDIANNU

Cadarnhewch eich dyddiad a chofrestrwch 
eich digwyddiad ar ein gwefan. Yna gallwch 
ddefnyddio ein deunyddiau, megis sticeri, 
tystysgrifau a phosteri, ar gyfer eich 
digwyddiad. Byddwn hefyd yn eich ystyried ar 
gyfer cyfleoedd yn y wasg.

• Cofrestrwch eich digwyddiad ar ein gwefan i roi
gwybod i ni am y pethau rydych yn eu cynllunio.

Ystyriwch sut y byddwch yn hysbysebu eich 
Diwrnod Meddiannu. Sut allwch chi sbarduno 
diddordeb allanol, annog brwdfrydedd ymysg 
eich staff i gyfranogi ac ehangu eich proffil?

• Edrychwch ar ein canllaw i Hysbysebu eich Diwrnod
Meddiannu a chreu eich cynllun cyfathrebu eich hun.

Gwnewch yn siwr eich bod wedi lawrlwytho 
neu archebu eich deunyddiau Diwrnod 
Meddiannu, megis sticeri a thystysgrifau.

• Gallwch lawrlwytho ein deunyddiau ar-lein neu
archebu fersiynau copi caled drwy ein ffurflen
gofrestru neu drwy gysylltu â:
takeoverday@kidsinmuseums.org.uk

Dechreuwch hysbysebu eich digwyddiad 
yn allanol. Drafftiwch ddatganiad i’r wasg a’i 
anfon allan i’r wasg leol.

• Lawrlwythwch ein templed ar gyfer datganiad i’r
wasg i’w ddefnyddio fel sail i’ch datganiad chi.

• Postiwch ar y cyfryngau cymdeithasol gan
ddefnyddio ein hashnod #TakeoverDay a’n tagio ni
@kidsinmuseums.

Sicrhewch ganiatâd ar gyfer ffotograffiaeth. 
Os ydych eisiau tynnu a rhannu lluniau o’ch 
cyfranogwyr ar y Diwrnod Meddiannu, 
gwnewch yn siwr eich bod yn gweithio gyda’ch 
partner i gael caniatâd i wneud hynny.

• Lawrlwythwch ein templed o ffurflen ganiatâd am
ffotograffiaeth. Mae dwy ffurflen: un gan eich
sefydliad i Kids in Museums ac un gan rieni i’ch
sefydliad. Gallwch addasu’r ffurflenni hyn eich hun
i sicrhau eu bod yn ateb eich anghenion.

MIS CYN Y DIWRNOD MEDDIANNU

GWEITHREDU ADNODDAU

WYTHNOS CYN Y DIWRNOD MEDDIANNU

Gwnewch yn siwr bod eich cynlluniau i gyd 
yn eu lle. Ydych chi wedi briffio eich staff a’ch 
gwirfoddolwyr am eu rolau ar gyfer y Diwrnod 
Meddiannu? Ydych chi wedi cyfathrebu gyda’ch 
partneriaid i sicrhau eu bod yn hapus?

Gwnewch yn siwr bod gennych eich 
adnoddau i gyd yn barod ar gyfer y diwrnod. 
Ydych chi wedi argraffu a llenwi eich 
tystysgrifau? Oes gennych chi amserlen ar 
gyfer y cyfranogwyr? 

• Os ydych yn fyr o amser, gallwch deipio enw’r
cyfranogwyr ar ein tystysgrifau templed.

GWEITHREDU ADNODDAU

Cynlluniwch sut y byddwch yn gwerthuso 
eich Diwrnod Meddiannu.

• Darllenwch ein hawgrymiadau am Werthuso.
• Lawrlwythwch ein offer gwerthuso i’ch helpu i gael

adborth gan gyfranogwyr a gan bartneriaid.

Ystyriwch a ydych angen cynnal hyfforddiant 
gyda’ch staff neu gyda’ch cyfranogwyr 
perthnasol cyn y Diwrnod Meddiannu. Bydd 
hyn yn helpu i sicrhau bod pawb yn teimlo’n 
hyderus ac yn barod am y diwrnod.
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https://kidsinmuseums.org.uk/resources/evaluation-tips/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/promoting-your-takeover-day-2/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/press-release-template/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/takeover-day-photo-permission-forms/
http://bit.ly/2GFqdAC
https://kidsinmuseums.org.uk/what-we-do/diwrnod-meddiannu-cymru/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/feedback-form-for-takeover-day-partners/
https://kidsinmuseums.org.uk/resources/feedback-form-for-takeover-day-participants/
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DIWRNOD MEDDIANNU

Rhannwch yr hyn yr ydych yn ei wneud ar 
gyfryngau cymdeithasol eich sefydliad. Bu ein 
hashnod y llynedd yn trendio ar Twitter felly 
mae’n gyfle gwych i godi eich proffil a chychwyn 
sgyrsiau gyda sefydliadau eraill.

Ar ddiwedd y diwrnod, cyflwynwch eich 
tystysgrifau i’r cyfranogwyr. Cofiwch gasglu 
gwerthusiad gan gyfranogwyr a phartneriaid.

• Cofiwch ddefnyddio’r tag @kidsinmuseums a
defnyddio ein hashnod #TakeoverDay yn eich
postiadau er mwyn cyrraedd mwy o bobl.

GWEITHREDU ADNODDAU

Gwnewch yn siwr eich bod wedi arddangos 
eich posteri a bod eich cyfranogwyr yn gwisgo 
eu sticeri.

Joiwch a mwynhewch y diwrnod!

MIS AR ÔL Y DIWRNOD MEDDIANNAU

Anfonwch eich adborth atom. Anfonwch 
adborth eich partneriaid a’ch cyfranogwyr 
hefyd.

• Byddwn yn anfon dolen atoch i’n harolwg Diwrnod
Meddiannu ar-lein.

• Gallwch sganio adborth eich cyfranogwyr a’ch
partneriaid a’i e-bostio atom:
takeoverday@kidsinmuseums.org.uk

GWEITHREDU ADNODDAU

Cofiwch ddadansoddi eich data gwerthuso 
eich hun er mwyn i chi allu ei fwydo i mewn 
i’ch cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.
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