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CA2  Ymweliad bore: 1 gweithdy llythrennedd ac 1 sesiwn am 

un o wrthrychau'r Amgueddfa   

 
Disgrifiad byr:  
Dewch i glywed yr hanes cyffrous am y dyn 
cyntaf i gynllunio ac adeiladu awyren yng 
Nghymru. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ysgrifennu creadigol gyda 
Thomas Docherty, awdur a darlunydd lleol o 
fri, a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich 
trywydd creadigol llawn dychymyg eich hun. 

Hanes 
Dylid rhoi cyfleoedd i ddisgyblion: 

 Adnabod y gwahaniaethau ym 
mywydau bob dydd pobl mewn dau 
gyfnod cyferbyniol yn yr ugeinfed ganrif 

Saesneg 
Dylid rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu 
sgiliau ysgrifennu drwy: 

 ysgrifennu ar gyfer ystod o 
gynulleidfaoedd  

 go iawn neu ddychmygol 

 ysgrifennu mewn ystod o ffurfiau 

 ysgrifennu mewn ymateb i ystod eang o 
symbyliadau gweledol, sain ac 
ysgrifenedig. 

 
 
 

 
 

Adborth athrawon a disgyblion: 
Sesiwn newydd ar gyfer tymor yr hydref 

Amcanion dysgu: 
 ymgysylltu â gwrthrychau’r Amgueddfa a chydymdeimlo â'u hanesion 

 myfyrio ar brofiadau a defnyddio'r dychymyg i greu straeon 
 helpu disgyblion i drafod syniadau fel grŵp yn ogystal â datblygu rhywfaint o waith ar eu 

pen eu hunain  

 cymryd rhan mewn profiad addysgol sy'n greadigol, yn hwyl ac yn eang ei gwmpas 
 
 

 

Gellir addasu'r sesiwn hon ar gyfer grwpiau ag anghenion 
arbennig – cysylltwch â ni i drafod. 
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Gweithgaredd  Sgiliau Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd 

Sesiwn geiriau: arweinir y sesiwn hon gan Thomas Docherty sy'n awdur 
ac yn ddarlunydd llyfrau lluniau i blant. Bydd yn dechrau drwy rannu un 
o'i lyfrau a thrwy esbonio'r hyn sydd wedi'i ysbrydoli a sut y mae ei 
brofiadau wedi'i helpu i ddatblygu'r stori. Bydd yn archwilio sut y gall y 
disgyblion ddefnyddio profiadau go iawn i greu eu straeon cyfoethog 
llawn dychymyg eu hunain. Defnyddir gwrthrychau'r amgueddfa i gyffroi'r 
dychymyg a'u hysbrydoli. Bydd y disgyblion yn edrych ar nifer o 
wrthrychau’r Amgueddfa ac yn trafod sut y gallai'r rhain fod yn fan 
cychwyn ar gyfer stori newydd, neu ar gyfer elfen o'r stori honno. Bydd y 
disgyblion yn dewis eu hoff wrthrych ac yn dechrau datblygu stori ar ei 
sail, gan fanteisio gymaint ag y bo modd ar eu profiad a'u dychymyg nhw 
eu hunain. Fe'u hanogir hefyd i greu darluniau i gyd-fynd â'u stori lle 
bynnag y bydd hynny'n briodol yn eu barn nhw. Daw'r sesiwn i ben drwy 
rannu'r straeon a'r lluniau. 
 
Sesiwn adenydd: yn ystod y sesiwn wedi’i hwyluso hon, bydd y disgyblion 
yn dysgu am ddylunio ac adeiladu'r Robin Goch, un o'r enghreifftiau 
cynharaf o awyren yn y Deyrnas Unedig. Dyma'r unig awyren faes o'i 
math yng Nghymru. Bydd disgyblion yn dysgu am beirianneg arloesol ei 
hadeiladwr, Charles Horace Watkins, a oedd yn hanu o Gaerdydd. 

 
 

Hanes 
Gwybodaeth a Dealltwriaeth Hanesyddol 
Dylid rhoi cyfleoedd i ddisgyblion: 

 adnabod gwahaniaethau rhwng ffyrdd o 
fyw mewn gwahanol gyfnodau 

 
Saesneg 
Dylid rhoi cyfleoedd i ddisgyblion: 
gyfathrebu yn ysgrifenedig a: 

 defnyddio nodweddion nodweddiadol 
testunau llenyddol ac anllenyddol yn eu 
hysgrifennu nhw eu hunain 

Llythrennedd 
Llafaredd: Datblygu a chyflwyno 
gwybodaeth a syniadau.  
Agwedd: cydweithio a thrafod. 
 
Ysgrifennu: trefnu syniadau a 
gwybodaeth.  
Agwedd: ystyr, pwrpasau, darllenwyr 

 
 

Trafodwch gyda'ch dosbarth: 

 Beth yw hoff straeon y plant a pham maen nhw'n yn eu hoffi? 
 Pwy sydd wedi bod ar awyren ac i ble wnaethon nhw hedfan? 
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Adnoddau y bydd eich disgyblion yn eu 
defnyddio yn ystod yr ymweliad: 
Gall athrawon gynllunio i dreulio'r prynhawn yn 
tynnu lluniau arsylwi yn yr orielau. Gellir 
defnyddio'r rhain yn ôl yn yr ystafell ddosbarth i 
ddarlunio'r straeon y mae'r disgyblion wedi 
dechrau eu creu. Dewch â phensilau, papur a 
byrddau clip gyda chi. 
 
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch i ysgolion: 
www.amgueddfacymru.ac.uk/addysg/iechydadio
gelwch/ 
 
 
 

Gweithgareddau dilynol: 

 Mae nodiadau ar gael i athrawon am y monoplan, y Robin Goch  
 Chwilio am wybodaeth am Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. Pryd y cafodd ei adeiladu? Pa gwmnïau 

hedfan sy'n ei ddefnyddio? Pa gysylltiadau sydd rhyngddo a meysydd awyr eraill ym Mhrydain a thramor? 
A yw'r maes awyr yn helpu economi Cymru? 

 Ymchwilio i sut mae pethau'n gweithio a threfnu arbrofion i astudio gwrthiant aer a grymoedd. 
 Archwilio'r ystyriaethau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â theithio mewn awyrennau. Edrych ar ôl troed 

carbon hediadau hamdden, busnes a masnach. Casglu labeli bwyd a blodau ffres sy'n cael eu hedfan i 
Brydain o bob cwr o'r byd. Chwilio am y llefydd hyn ar fap o'r byd. Trafod y dadleuon ynghylch a yw'n iawn 
prynu nwyddau sy'n cael eu cynhyrchu'n lleol yn unig. 

 Ysgrifennu dyddiadur Charles Horace Watkins. Defnyddio hwn i gyfansoddi darn sy'n cyfleu'r hyn y gallai 
fod wedi'i deimlo.  

 Enw'r monoplan yw'r Robin Goch. Beth yw rhai o'r gwahanol rywogaethau o adar sydd i'w gweld yng 
Nghymru? Gwneud ffeil ffeithiau am rai o'r rhywogaethau brodorol a dod o hyd i'w henwau Cymraeg. Pa 
adar eraill sy'n mudo i Gymru ac o Gymru?  

 Paratoi a chyflwyno rhaglen newyddion neu raglen ar ddull ditectif i holi a wnaeth Charles Horace Watkins 
hedfan y Robin Goch neu beidio.  

 Adrodd hanes y Robin Goch eto gan ddefnyddio animeiddio neu becyn meddalwedd  
 Ysgrifennu bywgraffiad byr i Charles Horace Watkins yn Gymraeg. Ysgrifennu a chynnal cyfweliad yn 

Gymraeg.  
Paratoi: 

 Mae nodiadau ar gael i athrawon am y 
monoplan, y Robin Goch.  

 Creu llinell amser o'r datblygiadau ym 
maes hedfan yn ystod oes Charles 
Horace Watkins. Trafod sut y bydd 
hedfan yn datblygu yn y dyfodol.  

 

Dolenni:  
 
www.thomasdocherty.co.uk/Illustration.htm 
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