
AMSER LANSIO!
Vinita ydw i! Mae’n 15 
Rhagfyr 2015, diwrnod 
lansio Tim Peake. Helpwch ni 
i adrodd ei stori. Allwch chi 
ychwanegu’r amseroedd at  
y clociau a thynnu llun y     
golygfeydd coll?

Mae’n Ddiwrnod 
Lansio Principia! 
Mae Tim wedi  
cyrraedd y safle  
lansio yn  
brydlon:

20 munud yn ddiweddarach...

Tim yn mynd i mewn i’r Soyuz

“Y Ganolfan Reoli yma:  
  Mae’n 10:48am, gadewch
  y safle lansio a pharatowch
  ar gyfer lansio!”

I FFWRDD 

Â NI!

9 munud ar ôl lansio, 
mae’r Soyuz yn gwahanu  
oddi wrth  
y roced

Waw! 6 awr a 10 munud yn ddiweddarach 
mae’r Soyuz yn cwrdd â’r Orsaf Ofod 
Ryngwladol

Diolch byth! Am 7pm 
mae’r drws yn agor ac 
mae Tim yn mynd ar yr 
Orsaf Ofod Ryngwladol 
am y tro cyntaf, mewn 
pryd i gael swper!

AM

AM
Zapiwch i gael  

yr atebion!



Wrth i’n llong ofod lansio rydw i’n teimlo...

8
i’r gofod

I ffwrdd â ni! Fe wnaeth Tim Peake a’i griw, 

Tim Kopra a Yuri Malenchenko, lansio i’r gofod 

a chylchdroi mewn tua 8 munud. Dychmygwch 

eich bod chi yno hefyd. Sut mae’n teimlo i lansio 

i ddüwch y gofod am y tro cyntaf?

munud

Zapiwch a gwrandewch ar y gofodwr Richard Garriott o UDA yn disgrifio sut mae’n teimlo i lansio i’r gofod



CYFLYM
Mae’n rhaid i’r Soyuz         a’r Orsaf Ofod  

Ryngwladol   amseru eu cyfarfod yn y gofod  

yn berffaith. Gelwir hyn yn “gyfarfod” neu’n 

“rendezvous”. Fe gafodd y Soyuz oedd yn cario 

Tim Peake a’i griw gyfarfod cyflym. Allwch chi ein 

helpu ni i ysgrifennu adroddiad ar y manylion? 

CYFARFOD Soyuz TMA-19M 
adroddiad ar y cyfarfod cyflym

Cafodd Tim Peake a’i griw,  _____________________

o UDA a _______________________________________

o Rwsia, eu lansio am __ __ : __ __ ar y dot ar  

15 __________________  2015. Fe wnaeth eu llong 

ofod gylchdroi’r Ddaear _______ gwaith a chymerodd 

yn union ____ awr ____ munud o’r lansio i’r docio.  

Gelwir hyn yn ________________________ cyflym. 

Dilynwch lwybr y 
Soyuz i ganfod sawl 
gwaith wnaeth Tim 
gylchdroi’r Ddaear. 

(Defnyddiwch y cartŵn Amser 

Lansio ar ddechrau’r bennod hon 

i’ch helpu gyda rhai o’r atebion). 

Zapiwch i gael  
yr atebion!


