
EISTEDDFOD YR URDD CAERDYDD A’R FRO 2019 

Rhif 161 Ymgom Bl 6 ac iau (D) (2-4 mewn nifer) 
Sgript osod gan Lisa Jane Davies a Mari Tudor 
 
Cymeriadau: Mam a thri o blant – Beca, Gareth a Dan 

Props: Sedd, bag a phwrs ynddo i Mam, sedd i Dan (nid yw’n angenhreidiol), ffôn 

symudol sy’n eiddo i Dan, a mwgwd neu wisg cath i Beca. 

Gellir newid ambell air neu gystrawen i gydfynd â beth sy’n gyfarwydd i’r plant. Gellir 

hefyd newid enw bachgen i fod yn ferch, a.y.y.b. 

Mam yn eistedd ar sedd ar ganol y llwyfan, a’i bag wrth ei hymyl. 

Mam: O, diar. ‘Dw i wedi blino’n lan. 

Beca: (yn rhedeg i mewn) ‘Dw i’n mynd i bractis pantomeim heno. Fi ydy’r gath – 

miaw-w, miaw-w. Beth wyt ti’n feddwl, Mam? 

Mam: Waw, rwyt ti’n gath wych! Nawr, beth am fynd i’r siop i mi? 

Beca: Ond ‘dw i eisie ymarfer. (Gwneud synau ac actio). Ble mae Dan a Gareth? 

Mam: Wn i ddim. Rhaid i MI fynd i’r siop. 

Dan a Gareth yn dod i mewn. Mae Gareth yn neidio o gwmpas gan ddal ffôn 

symudol Dan yn ei law a’i chwifio yn yr awyr. 

Dan: Tyrd a’r ffôn ‘nôl. Fi pia fo! FI pia fo! 

Gareth: ( yn ei watwar mewn llais babi a thaflu’r ffôn o un llaw i’r llall) Fi pia fo. Fi pia 

fo!  

Dan: Paid y twpsyn! Rwyt ti’n siwr o’i dorri. 

Beca: (yn mwytho braich Dan) Paid becso Dan. Prrr, prrr, Fi ydy’r gath RYFEDDOL - 

yma i helpu. 

Dan: Ych a fi! Dos i ffwrdd. 

Beca: (yn mynd at Gareth a’i gripio’n ysgafn gyda’i ‘phawennau’)  

‘Rho’r ffôn yn ôl! Rho’r ffôn yn ôl! Y bachgen gwirion, y twpsyn ffôl. ’  

Gareth: Aw-w-w! Paid Beca. Teigr wyt ti, ta beth? 

Mam yn dod ‘nôl gyda’i bag yn llawn a’i phwrs ar y top. 

Dan: (Pwyntio at Gareth) Edrychwch, Mam.  Mae o siwr o dorri fy ffôn i. 
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Mam: ( yn gweiddi’n rhybuddiol) Gareth! 

Gareth: (mewn llais gwawdlyd ac yn penlinio o flaen Dan) Dyma ti, Dan y Dewin, 

MEISTR y ffôn symudol. 

Mam: O blant, byddwch dawel. ( yn eistedd) Mae gen i gur pen ofnadwy. ‘Dw i wir 

angen gwyliau. 

Dan yn dal wrth ei ffôn. 

Gareth a Beca: (yn neidio i fyny ac i lawr a siantio) Gwyliau! Gwyliau! Gwyliau! 

Gareth: .. mynd ar awyren!   

Dan: ..mynd ar Safari!  

Beca: ..mynd i Ynys Mama Mia. (yn canu) ‘Mama Mia, Mama Mia..’ 

Mam: Peidiwch rwdlan, blant. Does dim arian gyda ni i fynd ar wyliau. 

Gareth:  (yn eitha swil) ‘Dw i eisie arian i fynd i’r clwb nofio heno. 

Mam: (mynd i’w phwrs) Dyma ti – a nawr mae’r pwrs yn wag! ‘Dw i‘n mynd i orwedd. 

(gadael y llwyfan) 

Dan: (yn codi ei ben a gweiddi ar ei hôl) Mam, ‘dyn ni’n sori! 

Beca: Mam druan. Rhaid i ni geisio casglu arian. 

Gareth: Beth wyt ti’n mynd i wneud, Beca? 

Beca: Wel, mae £20 yn wobr am yr actores orau yn y pantomeim. 

Dan: (dal yn edrych ar ei ffôn) Hy! £20 – dim digon i brynu tocyn trên i Gaerdydd. 

Gareth: A dydy ‘miaw miaw’ ddim yn mynd i ennill y wobr, Beca. 

Dan: Hei, hwre, ‘dw i wedi ennill! ‘Dw i wedi ennill! 

Gareth: Ennill beth?  ‘Ti ddim yn gallu ennill gem dominos! 

Dan: Dewch yma. Edrychwch! 

Beca: Waw! Gwyliau i’r teulu i Sbaen! Pawen lawen Dan! 

Gareth: ’Rwyt ti YN feistr ar y ffôn. PAWEN LAWEN! 

(Pawen Lawen = High Five)  

Mam: Bobl bach! Beth ydy’r swn ‘ma? 
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Gareth: Mae Dan wedi ennill gwyliau i Sbaen – gwesty crand ar lan-y-môr. 

Mam: Beth? Gwyliau? (edrych ar y ffôn) Waw, gwych blant!  

Beca: (dechrau canu) ‘Mae’r teulu i gyd yn mynd i Sbaen..’ 

Mam a’r plant: ( yn ymuno yn y canu) ‘Lawr ar lan y mor, lawr ar lan-y-môr. Mae’r 

teulu i gyd yn mynd i Sbaen, lawr ar lan-y-môr.’ 

Mam: ...a llonydd o’r diwedd – gobeithio! 
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