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Cam Sylfaenol Gweithdy weid e’I hwyluso gan staff yr 
Amguedddfa.   

Un ymweliad 1 awr wedi ei hwyluso 
gan aelod o staff a 2 weithgaredd 
wedi ei arwain gan athro.  

Disgrifiad Byr:  
Dewch i gael llond lle o hwyl wrth ddysgu gyda’r 
rapiwr gwyddoniaeth proffesiynol, Jon Chase. Bydd 
gweithgareddau ac archwiliadau syml i ddeall golau 
a chysgodion. Cewch drin a thrafod ystod o fathau o 
oleuni o’r gorffennol a gweld sut beth oedd bywyd 
cyn trydan. 
  
Defnyddiwch ein Blychau Archwilio ar thema 
tywyllwch a goleuni i archwilio’r orielau.  

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd 
Amser a phobl  
Dylid rhoi cyfleoedd i blant:  

 ddechrau adnabod gwahaniaethau rhwng ffyrdd o 
fyw yn ystod gwahanol gyfnodau 

 ddefnyddio ystod o ffynonellau hanesyddol, gan 
gynnwys arteffactau  
 

Fi fy hun a phethau nad ydyn nhw'n fyw 
Dylid rhoi cyfleoedd i blant:  

 deall bod goleuni’n dod o amrywiaeth o 
ffynonellau, megis yr Haul, a bod tywyllwch yn 
deillio o ddiffyg goleuni  
 

 

 

Adborth athrawon a disgyblion: 
“…. Gweithgaredd poblogaidd gyda phawb ar y 
trip. Gwnaeth y plant fwynhau ac wedi siarad yn 
ddi-stop am eich cyflwyniad a gweithgareddau ers 
yr ymweliad. Diolch am ddod a’r pwnc yn fyw.” 

Amcanion dysgu: 
 Deall y gwahaniaeth rhwng gwahanol ffynonellau o oleuadau ac arwynebau adlewyrchol. 

 Deall sut mae golau yn teithio/ ddim yn teithio trwy wahanol wrthrychau a gwrthwynebau i greu cysgodion. 

 Archwilio gwahanol ffynonellau o oleuadau a defnyddiwyd yn y gorffennol. 
Gellir addasu'r sesiwn hon ar gyfer 
grwpiau ag anghenion arbennig – 
cysylltwch â ni i drafod. 
 

mailto:Learning.Waterfront@museumwales.ac.uk
http://www.amgueddfacymru.ac.uk/addysg


Tywyllwch a Goleuni 

 

I drefnu ymweliad ffoniwch (029) 2057 3600 neu e-bostiwch Learning.Waterfront@museumwales.ac.uk 
I gael rhagor o fanylion ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk/addysg 

 

Gweithgare Sgiliau Fframwaith 
Llythrennedd 
a Rhifedd 
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Tywyllwch a Goleuni: Yn ystod y sessiwn hon wedi’i hwyluso gan y rapiwr gwyddoniaeth broffesiynol, Jon 

Chase, bydd y plant yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ymarferol. Bydd y plant yn gweithio 
mewn grwpiau i gwblhau gweithgareddau fydd yn eu helpu i ateb cwestiynau fel Beth yw’r gwahaniaeth 
rhwng nos a dydd? Pam fod y lleuad fel petai yn newid siâp? Sut mae cysgodion yn cael eu creu? Bydd y 
sesiwn yn cynnwys rhigymau syml i helpu’r plant gofio’r pytiau gwybodaeth y byddant yn eu dysgu. 
 
Trafod gwrthrychau : 

1. I blant yn iau Yn ystod y sesiwn 30 munud wedi eu harwain gan athro/athrawes fe fydd y plant yn archwilio 
gwahanol ffynonellau o oleuadau y cafwyd i ddefnyddio yn y gorffennol. Gan ddefnyddio nodiadau am bob 
gwrthrych, fe fydd y plant yn dod i adnabod gwahaniaethau rhwng ffyrdd o fyw yn ystod gwahanol 
gyfnodau yn y gorffennol. Fe fydd y nodiadau, gwrthrychau ag ystafell ar gael i gwblhau'r gweithdy. 

2. I blant yn hyn: Yn ystod y sesiwn 30 munud wedi eu harwain gan athro/athrawes fydd y dosbarth yn cael 
eu gwahani i mewn i grwpiau ac yn dewis arweinydd ar gyfer pob grŵp. Fe fydd gan bob arweinydd yn cael 
cardiau o gwestiynau ag un gwrthrych. Gan ddefnyddio’r cardiau cwestiwn fe fydd pob grŵp yn cytuno ar 
ddisgrifiad ar gyfer y gwrthrych ac yn cael cyfle i adrodd nôl i bawb (10 munud). Cyn iddynt adrodd nôl fe 
fydd rhaid i'r plant cytuno ar y pethau mwyaf diddorol neu bwysig am y gwrthrych. Wrth iddynt archwilio’r 
gwrthrych fe gaiff y plant hefyd cyfle i ddarlunio a chofnodi manylion y gwrthrych. Fe fydd popeth ar gyfer y 
gweithdy hwn yn cael eu darparu ar y diwrnod ar eich cyfer. 
 

Bocs Archwilio: Yn ystod y sesiwn 30 munud wedi eu harwain gan athro/athrawes fe fydd y dosbarth yn cael bocs 
archwilio ar y thema tywyllwch a goleuni. Yn y bocs fydd yna weithgareddau i annog datblygiad llythrennedd ac 
iaith yn ogystal â sgiliau arsylwi drwy ofyn ac ateb cwestiynau. Fe ofynnir bod yr ysgol yn trefnu bod oedolyn yn 
arwain pob grŵp sydd â bocs. Fe fydd gwybodaeth ychwanegol e.e. cwestiynau i ofyn, eglurhad y gwrthrychau ad 
unrhyw wybodaeth berthnasol arall ar gael i arweinydd pob grŵp. Fe fydd y gweithgaredd hwn yn cael eu cynnal 
yn yr orielau a darparu’r yr adnoddau perthnasol ar y diwrnod ar gyfer eich grŵp.   

Gwybodaeth a 
Dealltwriaeth o'r 
Byd 
 

 llunio 
cymariaethau 
ac adnabod 
tebygrwydd a 
gwahaniaethau  

 gwrando ar 
syniadau pobl 
eraill 

 meddwl yn 
greadigol a 
dychmygus 

 

Llythrennedd 
Llafaredd:  
Datblygu a 
chyflwyno 
gwybodaeth a 
syniadau. 
Agwedd: siarad 
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Adnoddau y bydd eich disgyblion yn eu defnyddio yn ystod yr ymweliad: 
Boc Archwilio: Fe fydd gweithgareddau iaith, gwrthrychau a nodiadau ar gyfer arweinydd y grwp ar gael gyda’r bocs.   
 
Sessiwn trafod gwrthrychau:  Fe fydd gwrthrychau gwreiddiol a replica ar gael yn ystod eich ymweliad. Gofynnir i chi atgoffa’r dosbarth i drafod y 
gwrthrychau yn ofalus. 
 
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch i ysgolion: 

 www.amgueddfacymru.ac.uk/addysg/iechydadiogelwch/ 
Paratoi: 

 Pa oleuni yr ydym ni yn defnyddio bod dydd heddiw? Er enghraifft pryd yr ydym ni yn defnyddio canhwyllau? Pa fath o brofiad fyddai dibynnu ar 
oleuni cannwyll yn unig yn y nos? 

  Pa fath o oleuni a ddefnyddiwyd yn y gorffennol? 

 A oes yna oleuni sydd yn beryg? 

 A oes yna oleuni sydd yn rhoi mwy o olau na ffyrdd eraill? 

 Gofynnwch i'r plant feddwl am gwestiynau ar gyfer Jon Chase. 
Gweithgareddau ar ôl eich ymweliad: 

 Gwnewch restr o eirfa berthnasol ar gyfer y thema hon e.e. Haul, lleuad, tryloyw, cysgod, silwét a.y.b. 

 Gwnewch gasgliad o wahanol fathau o oleuadau a’i labeli yn ôl y modd yr ydynt yn rhoi golau e.e. batri, trydan, naturiol a.y.b. 

 Gwnewch theatr pyped cysgod a dyfeisio sgript i esbonio’r syniad o dywyllwch a goleuni neu storiai eraill. 

 Gwnewch amlinelliad cysgod fel y gwnaethant cyn oes y camera. 

 Archwiliwch a chasglwch hen liniau du a gwyn. 

 Gwnewch lun o wrthrychau bach gan ddefnyddio papur sensitive haul.  

 Archwiliwch ddyluniad a nodweddion wahanol fathau o oleuadau. Pa ddyluniad sydd well/waeth? Gwnewch gymhariaeth rhwng y wahanol 
fathau yr ydych yn darganfod e.e. casgliad o wahanol fathau o dorshis sydd wedi eu gwneud allan o wahanol ddefnydd, maint neu ddyluniad. 

 Archwiliwch y llefydd lle mae yna wahanol fathau o oleuadau e.e. mewn swyddfa, ysgol, ystafell wely, siop, Amgueddfa neu theatr. 
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