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Canllaw Athrawon 
 

Dewch i fwynhau byd y deinosoriaid a’u hwyau mewn arddangosfa 
ryngweithiol i’r teulu. Mae Deinosoriaid yn Deor yn dangos sut y byddai’r 
anifeiliaid anferth yn gofalu am eu hwyau. eu nythod a’u plant. 
 
Bydd cyfle i gyfarfod ‘Baby Louie’; sgerbwd bron yn gyflawn o embryo 
deinosor. Neu beth am dwrio yn y pwll darganfod, cyffwrdd asgwrn coes 
deinosor go iawn a dod wyneb yn wyneb â chefnder Tyrannosaurus Rex – cast 
maint llawn o sgerbwd Tarbosaurus. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Cefnogir yr arddangosfa gan chwaraewyr y People's Postcode Lottery. 

Cefnogir rhaglen weithgareddau addysg Deinosoriaid yn Deor gan Western Power Distribution. 



 

Negeseuon Allweddol 
 Roedd deinosoriaid yn dodwy wyau, fel adar, madfallod, crocodeilod a 

chrwbanod. 

 Ffosilau yw wyau deinosor. Mae ffosilau babanod i’w gweld mewn rhai wyau. 

 Bydd palaeontolegwyr yn dysgu am fywyd teulu’r deinosoriaid drwy 

astudio’u nythod. 

 Roedd rhai deinosoriaid angen gofal eu rhieni, a rhai eraill yn annibynnol yn 

syth wedi deor. 

Beth sydd yn yr arddangosfa? 

Mae saith adran i’r arddangosfa: 

1. Babanod Ceratopsiaid 

Ffosilau i’w cyffwrdd, a sgerbydau teulu sy’n perthyn i’r 

triceratops. 
 

2. Wyau o bob math 

Anifeiliaid modern sy’n dodwy wyau - nadroedd, 

crocodeilod, adar... 

3. Wyau Sauropod 

Asgwrn coes llysysydd anferth, nyth o wyau i’w cyffwrdd a 

chroen embryo deinosor (dan feicrosgop) 

 

4. Ornithopodau (Hadrosoriaid) 

Wyau a sgerbwd deinosor hwyatbig a jig-so asgwrn 3D. 
 

5. Wyau a nythod Theropodau 

Babi Tyrannosaurus sy’n symud a sgerbwd Tarbosaurus 

anferth. 

6. Baby Louie 

Nyth Gigantoraptor i’w gyffwrdd ac embryonau deinosor 

real. 

7. Deor dirgelwch 

Pwll Palu gyda mynediad cadair olwyn ac ardal wisg ffansi. 

 
  



Trefnu ymweliad 

I archebu ar ran ysgol, ffoniwch yr Adran Addysg ar (029) 2057 3240.  
I archebu ar ran unrhyw grŵp arall, cysylltwch â Ticketline ar (029) 2023 0130 
e-bost: addysg@amgueddfacymru.ac.uk. 
 
Rhaid i bob grŵp archebu lle ymlaen llaw, boed yn ymweld ar eu liwt ei hunain 
neu dan arweiniad staff yr Amgueddfa. Gellir dewis gweithdai i ategu’r 
arddangosfa hefyd. Mae rhagor o fanylion ar ein gwefan: 
www.amgueddfa.cymru/caerdydd/addysg/ 
 

Arddangosfa yn unig £60 – grŵp mawr hyd at 35 disgybl 

£40 – grŵp bach hyd at 15 disgybl 

Athrawon / goruchwylwyr am ddim 

Gweithdy deinosoriaid yn unig £60 

Gweithdy ac arddangosfa £120 – grŵp mawr hyd at 35 disgybl 

£80 – grŵp bach hyd at 15 disgybl 

 

Atyniadau’r arddangosfa: 
 Cyfle i gyffwrdd wyau a nythod deinosoriaid a hyd yn 

oed esgyrn deinosor go iawn. 

 

 Lawrlwythwch lwybr yr arddangosfa o dudalennau 

Addysg y wefan, neu ei gasglu o’r arddangosfa ar y 

diwrnod. 

 

 Palwch am wyau deinosoriaid. Pa wyau wnewch chi eu 

canfod? Defnyddiwch grid i ddangos ble mae pob wy yn y Pwll Palu. 

 

 Tynnwch ddigonedd o luniau a’u rhannu gyda ni ar twitter #dinobabies 

#deinosbach 

 

 Casglu data. Mae nifer o ffyrdd gwahanol o gasglu data o’r arddangosfa. 

Sawl wy aderyn sydd yno? Sawl wy hirgrwn cigysydd sydd yno? Sawl 

sgerbwd deinosor sydd yno? Faint o’r rhain oedd yn fabanod? 

https://www.ticketlineuk.com/
http://www.amgueddfa.cymru/caerdydd/addysg/


 Printiwch y siapau deinosor o dudalennau Addysg y wefan ac ysgrifennu 

Ffaith Ffosil ar bob un ar ôl dysgu yn yr arddangosfa. Gallwch rannu a 

pharu’r ffeithiau yn y dosbarth. 

 

 

 

 

 

Ffeithiau Ffosil posib 
 Ymlusgiaid oedd y deinosoriaid  

 Ystyr y gair deinosor yw ‘madfall 

arswydus’  

 Roedd y deinosoriaid yn byw rhwng 225 miliwn o flynyddoedd yn ôl a 66 

miliwn o flynyddoedd yn ôl 

 Roedd ymlusgiaid morol a pterosoriaid yn byw yn yr un cyfnod, ond nid 

deinosoriaid oedden nhw 

 Mae Theropodau cigysol yn perthyn yn agos iawn i adar  

 Does neb yn gwybod beth oedd lliw’r deinosoriaid 

  



 

Deinosoriaid yr arddangosfa: 

Llysysyddion:  
 

 Sgerbydau a phenglogau 

teuluoedd Protoceratops 

(pro-to-SER-o-tops) 

 

 

 

 

 

 Wyau Sauropod 

e.e. Titanosaurus (ti-TAN-o-

sor-ys) a Hypselosaurus (HIP-

sel-o-SOR-ys). 

 Asgwrn Apatosaurus (A-pat-o-

SOR-ys) 

 

 

 

 Wyau Ornithopod (or-NITH-o-

pod)  

e.e. Hypacrosaurus (hi-PAC-

ro-SOR-ys) ac wyau 

Edmontosaurus 

 Cast o benglog Hadrosaur  

 Asgwrn Hadrosaur go iawn 

 

 

 

 

 

 

 

Cigysyddion:  

 
 Wyau Theropod (THER-o-pod) 

e.e. Troodon (TRO-o-don) 

 Sgerbwd Tarbosaurus cyflawn 

 

 

 Nythod Oviraptor (O-fi-RAP-

tor) cyflawn 

 Baby Louie, y Gigantoraptor 
newydd ddeor 

 
 



 

Wyau Deinosor 

Tynnwch lun Baby Louie 

y Gigantoraptor, yn swatio yn ei wy.  
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Cwis 

Roedd deinosoriaid yn dodwy wyau mewn nythod ar y ddaear.  
 
Roedd rhai deinosoriaid yn gofalu am eu hwyau tan iddyn nhw ddeor. Efallai 
bod deinosoriaid bach yn eistedd ar eu hwyau fel ieir. Roedd deinosoriaid eraill 
yn gadael eu hwyau dan dywod a phlanhigion i’w cadw’n gynnes. 
 
Roedd maint wyau deinosoriaid yn amrywio. Roedd rhai maint pêl golff ac 
eraill maint pêl-droed. Gallai’r wyau ddim bod yn rhy fawr neu drwchus fel bod 
aer yn gallu treiddio drwy’r plisgyn a’r deinosor bach yn gallu deor. 
 
1. Sut oedd deinosoriaid yn atgenhedlu? 

 Rhoi genedigaeth 
 Dodwy wyau mewn ogofau 
 Dodwy wyau mewn nythod 

 
2. Pam oedd rhai deinosoriaid yn eistedd ar eu hwyau? 

 I guddio lliw yr wyau 
 I’w gwarchod rhag prae a’r tywydd 
 I’w cadw nhw’n lân 

 
3. Ble oedd deinosoriaid yn adeiladu nythod? 

 Yn y coed 
 Ar y ddaear 
 Mewn ogofau 

 
4. Pam na allai wyau deinosoriaid fod yn rhy fawr neu drwchus? 

 Er mwyn gadael i aer dreiddio a’r deinosor bach i ddeor 
 Fel ei bod yn hawdd cuddio’r wyau 
 Oherwydd nad oes wyau mawr, trwchus wedi cael eu canfod 

 
5. Pa anifeiliaid modern sy’n dodwy wyau? 

 Teigrod 
 Eliffantod 
 Crwbanod 

 
 
Atebion 

1) C, 2) B, 3) B, 4) A, 5) C 

CA2 



Yn y dosbarth 

Sauropod neu Theropod? 
 

1. Gofynnwch i’r disgybl pa fath o ddeinosor yw e/hi 

2. Tynnwch lun yr wy priodol (hir neu grwn) ar gerdyn 

3. Torrwch yr wy i siâp 

4. Tynnwch lun y deinosor bach ar un ochr 

5. Addurnwch yr ochr arall a phatrwm 

 

Pa ddeinosor wyt ti? 
 
Mae Sauropodau yn: 

 Anturus 
 Hunangynhaliol 
 Bwyta’n gyflym a mynd 

Roedd babanod Sauropod yn barod i redeg o’r nyth 
yn fuan wedi deor. 
 
Roedden nhw’n deor o wyau siâp sffêr (crwn). 
 
 

 
 
Theropodau: 

 Hoffi gwybod bod ffrind yn agos 
 Hoffi gweithio gydag eraill 
 Hoffi cael rhywun i goginio drosto 

Roedd babanod Theropod yn dibynnu ar ofal eu rhieni ar ôl 
deor. 
 
Roedden nhw’n deor o wyau hirgrwn. 
 

 

 

 



Yn y dosbarth - Gwir neu gelwydd? 

Ffosilau yw wyau 

deinosor 

Gwir 

Mae nifer o wahanol fathau o ffosilau, 

gan gynnwys deinosoriaid, anifeiliaid 

gyda a heb asgwrn cefn, a phlanhigion. 

Roedd deinosoriaid 

anferth yn dodwy wyau 

anferth 

Celwydd 

Roedd deinosoriaid yn cael eu geni’n 

fach. Mae’r wy deinosor mwyaf maint 

pêl fowlio. Mae’r wyau deinosor hirgrwn 

mwyaf maint torth fara. Mae’r rhan 

fwyaf yn dipyn llai. Mae pob wy yn fach 

iawn o’i gymharu â deinosor maint llawn. 

Roedd deinosoriaid yn 

byw yr un pryd â’r dynion 

cyntaf 

Celwydd 

Doedd deinosoriaid a dynion ddim yn 

byw yr un pryd. Ymddangosodd y dyn 

cyntaf 63 miliwn o flynyddoedd ar ôl y 

deinosoriaid. Does dim un person wedi 

gweld deinosor byw. 

Mae palaeontolegwyr yn 

dadorchuddio 

deinosoriaid 

Gwir 

Palaeontoleg yw’r gwaith o astudio 

bywyd hynafol, gan gynnwys ffosilau. Nid 

deinosoriaid fydd archaeolegwyr yn eu 

dadorchuddio ond gweddillion dynol. 



Roedd pob deinosor yn 

byw yr un pryd 

Celwydd 

Roedd deinosoriaid ar y Ddaear am 

amser hir iawn. Roedd gwahanol 

ddeinosoriaid yn byw ar wahanol 

gyfnodau, filiynau o flynyddoedd ar 

wahân. 

 

Mwy o wybodaeth 

1. Lawrlwythwch ein iBook Ditectifs Deinosoriaid. 

Chwiliwch am ffosil deinosor, dysgwch am fwyd y 

deinosoriaid a rhyfeddwch at ba mor fawr oedd traed 

T. rex drwy gyfrwng gemau a posau.  Lawrlwythwch 

yr iBook neu’r ffeil PDF ar eich dyfais symudol i 

ddarganfod mwy. Gallwch ei ddefnyddio adref, neu 

ddod ag ef i’r Amgueddfa i archwilio’r orielau. 

 

2. Mae’n gyfle hefyd i gwrdd â’r deinosor 

Cymreig newydd, Dracoraptor hanigani. 

Dysgwch am y deinosor Cymreig yn y brif neuadd a 

dilyn ei lwybr drwy’r Amgueddfa. 

 

 

 

 

 


