
Stori Weledol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd



Pan fyddwch chi'n cyrraedd yr amgueddfa

Dyma flaen yr amgueddfa.

Mae llawer o risiau yn arwain at y 

drws blaen.

Bydd y stori weledol hon yn eich 

arwain drwy'r amgueddfa.



Bydd y symbolau yma i’w gweld ar ben rhai o'r 
tudalennau yn y Stori Weledol:

Mae'r symbol yma'n dangos bod arogl cryf yn y lle.

Mae'r symbol yma'n dangos bod y lle yn swnllyd.

Mae'r symbol yma'n dangos bod y golau yn newid.



Dyma ddrws blaen yr amgueddfa

Mae'r drysau yn wydr.

Mae nhw'n ddrysau awtomatig sy'n gallu agor 
yn sydyn. Image needed



Pobl fyddwch chi'n eu gweld

Cynorthwy-wyr Amgueddfa yw'r enw ar y 

rhan fwyaf o'r staff fyddwch chi'n eu 

gweld.

Mae nhw'n gwisgo siwtiau du a chrysau 

gwyn, neu grys polo du gyda bathodyn yr 

amgueddfa. 

Byddwch chi hefyd yn gweld staff sy'n 
gweithio yn y siop, y bwyty a'r siop goffi.

Mae Cynorthwy-wyr Amgueddfa yn gweithio wrth y 

dderbynfa yma yn y Brif Neuadd 

Bydd Cynorthwy-wyr Amgueddfa gwahanol yma 

drwy'r dydd.



Pan fyddwch chi'n camu i'r amgueddfa 
byddwch chi'n dod i neuadd fawr iawn.

Mae'r nenfwd yn uchel iawn.

Mae llawer o atsain yn y Brif Neuadd.

Mae'r llawr yn galed ac yn gallu bod yn 
llithrig.

Mae rhai cerfluniau mawr yma. Peidiwch 
â chyffwrdd neu ddringo'r cerfluniau.

Prif Neuadd yr amgueddfa

Image No: DM000060 



Mae Siop Goffi yn y Brif Neuadd.

Mae llawer o fyrddau a chadeiriau yn y Siop 
Goffi.

Weithiau, bydd llawer o sŵn pobl yn siarad a 
chadeiriau'n crafu'r llawr.

Weithiau bydd arogl cryf bwyd a choffi.

Prif Neuadd yr amgueddfa



Siop

Mae'r Siop yn y Brif Neuadd hefyd.  

Gallwch chi brynu eitemau sy'n cael 
eu gwerthu yn y Siop.

Weithiau bydd llawer o bobl yn y siop.



Loceri

Mae loceri yn y Brif Neuadd. 

Bydd y Cynorthwy-wyr Amgueddfa wrth y 
dderbynfa yn y Brif Neuadd yn esbonio sut i 
ddefnyddio'r loceri.

Gallwch chi adael eich eiddo mewn locer
tra bo chi yn yr amgueddfa.

Mae'r loceri yn costio £1 yr un, a byddwch 
chi'n cael y £1 yn ôl wrth agor y locer a 
chasglu eich eiddo.



Pethau i'w cyffwrdd

Mae llawer o bethau yn yr amgueddfa sydd ar gyfer eu gweld yn unig. 

Mae rhai pethau allwch chi eu cyffwrdd. Gofynnwch i aelod o'r staff cyn 

cyffwrdd unrhyw beth.



Lloriau gwahanol

Byddwch yn ofalus. Gall lefelau'r llawr a'r gorchudd ar y llawr newid.

Weithiau mae'r golau yn adlewyrchu oddi ar y llawr, ac mae'r ystafelloedd yn 
llachar iawn.



Canolfan Ddarganfod Clore
Yng Nghanolfan Ddarganfod Clore ar y llawr gwaelod mae pethau allwch chi eu cyffwrdd.

Mae ar agor ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau'r ysgol. Weithiau cynhelir 

gweithgareddau yma. 

Edrychwch ar dudalennau 'Digwyddiadau' y wefan i weld ar ba ddiwrnodau mae 
gweithgareddau yma.  

Mae microsgopau yma sy'n 

gwneud i bethau edrych yn 

fwy.

Mae droriau yma i'w hagor a 

gweld beth sydd tu fewn.

Gallwch chi ofyn i fenthyg 
teganau i blant bach.



Sain a fideos byr

Mae llawer o sgriniau yn yr amgueddfa yn dangos fideos byr.

Mae rhai yn edrych fel eich teledu gartref, a rhai yn fawr iawn ar y waliau. 

Bydd rhai yn dechrau yn sydyn.

Bydd yn rhaid gwasgu botwm i ddechrau rhai.

Bydd sain gyda rhai fideos hefyd.



Llefydd i fwyta

Enw'r bwyty yw Yr Oriel Fawr, ar y llawr isaf. 

Gallwch chi brynu bwyd ac eistedd i 

fwynhau eich pryd.

Mae'r ddolen hon yn dangos pa fath o fwyd 

fydd ar gael.
https://museum.wales/media/22573/Oriel-menu.pdf

Enw'r Siop Goffi yw Yr Oriel Fach, ac mae 

hi yn y Brif Neuadd. Gallwch chi brynu diod 
a byrbryd ac eistedd i fwynhau eich pryd. 

https://museum.wales/media/22573/Oriel-menu.pdf


Os ydych chi'n dod â bwyd a diod eich 

hunan, gallwch chi fwyta yng Ngofod 

Cyfarfod Clore yn ystod gwyliau'r ysgol. 

Gofynnwch i aelod o staff agor y drws i chi.

Os yw'r tywydd yn braf, gallwch chi fwyta yn y Parc, gyferbyn â blaen yr 
amgueddfa. 

Allwch chi ddim bwyta nac yfed yn yr orielau.

Llefydd i fwyta



Llefydd defnyddiol

Grisiau'r Brif Neuadd. Grisiau Hanes Natur Uwch.
.

Dyma'r grisiau yn yr orielau Celf 

Gyfoes.



Llefydd defnyddiol

Mae sychwyr dwylo ym mhob toiled.

Mae'r toiledau yma yn y bwyty 

ar y Llawr Isaf. 

. 
Mae'r toiledau yma yn yr 

orielau Celf Gyfoes.

.

Mae toiled 'Lleoedd Newid' 

ar y Llawr Isaf. Mae peiriant 

codi yn y toiled yma.



Llefydd Tawel
Mae'r llefydd yma yn aml yn llai prysur

Dyma'r Rotunda – yr oriel gron.
Mae i fyny'r grisiau yn yr orielau celf.

Dyma oriel Cerameg Cymru. Mae i 

fyny'r grisiau.
Dyma Oriel 6. Mae i fyny'r grisiau yn 

yr orielau celf. 



Llefydd Swnllyd

Mae rhai arddangosfeydd gyda llawer 

o blant yn gallu bod yn swnllyd, fel 

hon o'r enw 'Mwydod'.

Yn oriel Esblygiad Cymru, 

mae'r mamoth yn swnllyd ac 

yn gallu symud yn sydyn. 

. 

Mae synau yn arddangosiad y 

deinosoriaid.



Gofodau Golau a Thywyll

Mae'r golau yn newid yn oriel 

Esblygiad Cymru.

Mae'r oriel Celf Gyfoes yn llachar 

iawn.

Mae'r orielau Hanes Natur 

Uwch yn lle tywyllach.



Orielau y llawr gwaelod

Esblygiad Cymru Hanes Natur



Weithiau bydd orielau yn newid ar gyfer arddangosfeydd newydd.

Oriel 10 – Celf yng 

Nghymru 1500-1700
Orielau Celf Gyfoes Oriel 16 – Argraffiadaeth ac Ôl-

Argraffiadaeth Ffrainc

Orielau y lloriau uwch



Weithiau bydd yn rhaid gadael yr adeilad yn sydyn

Dyma lun o'r arwydd allanfa frys.

Os ydych chi'n clywed seiren swnllyd:

Mae'n rhaid i ni adael yr adeilad yn 
gyflym ac yn drefnus.

Bydd staff yr amgueddfa yn chwilio 
amdanoch chi ac yn dangos ble i fynd.

Peidiwch defnyddio'r lifft. 

Peidiwch mynd yn ôl i'r adeilad cyn bod 
aelod o staff yr amgueddfa yn dweud ei 
bod hi'n ddiogel.


