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Cyflwyniad
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Yn y llyfr hwn fe gewch chi flas ar Gymru yn Oes yr 
Haearn a bywyd bob dydd y Celtiaid trwy gyfrwng 
casgliadau Amgueddfa Cymru. 

Cynlluniwyd y llyfr i chi ddewis a dethol eich themâu:
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Sut ydyn ni’n gwybod?
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Pwy oedd y Celtiaid?
Roedd y Celtiaid yn rhannu crefydd, iaith a chelfyddyd 
debyg. Roedden nhw’n byw yn Oes yr Haearn, mewn 
llefydd fel Prydain, Iwerddon, Ffrainc, yr Almaen a 
Sbaen. Ein henw ni arnyn nhw yw’r Celtiaid. Roedden 
nhw’n cynnwys llawer o wahanol grwpiau.

Enw’r Rhufeiniaid ar y bobl Geltaidd ym Mhrydain 
oedd Pretani. Ystyr hyn yw pobl wedi’u peintio. 

Brythoniaid yw’r enw Cymraeg 

Helo! Taran ydw i. Roeddwn i’n byw 
mewn cyfnod o’r enw Oes yr Haearn. 

Cafodd yr enw oherwydd mai dyna pryd 
ddechreuon ni wneud pethau o haearn, 

ond roedden ni’n dal i ddefnyddio 
deunyddiau fel carreg ac efydd.

Oes y Rhufeiniaid

Oes yr Haearn

Oes yr Efydd

Oes y Cerrig



Mathau o Dystiolaeth
Tystiolaeth gynradd yw pethau a wnaed yn 
Oes yr Haearn, fel gwrthrychau a llyfrau 
hynafol. Gallwn ni ddysgu sut oedd pobl yn byw 
o’r dystiolaeth adawodd y bobl hynny.

Tystiolaeth eilaidd yw gwybodaeth 
ddiweddarach, fel llyfrau hanes modern a 
gwefannau.

Helo! Olwen ydw i. Doedden ni ddim yn 
ysgrifennu dim ym Mhrydain Oes yr 

Haearn. Dim ond y Rhufeiniaid 
ysgrifennodd dystiolaeth am ein 
bywydau. Allwch chi gredu yr hyn 

roedden nhw’n ei ddweud amdanon ni?

Tystiolaeth gynradd:  
Coler efydd o ddiwedd Oes yr Haearn



Archaeoleg
Mae archaeolegwyr yn dysgu am bobl yn 
Oes yr Haearn drwy edrych ar wrthrychau 
ac adeiladau o’r cyfnod. 

Maen nhw’n canfod gwrthrychau trwy 
gloddio. Mae archaeolegwyr yn cloddio 

tyllau o’r enw ffosydd ac yn cofnodi beth 
maen nhw’n ei ganfod.

Roedden ni’n codi llawer o 
adeiladau ac yn defnyddio llawer 

o wahanol wrthrychau dros 
2000 o flynyddoedd yn ôl. 

Ers hynny mae llawer o’r pethau 
yma wedi eu claddu o dan y 

ddaear. Pam?

Ar ochrau’r ffosydd, fe welwch haenau yn y pridd. Gelwir 
hyn yn stratigraffeg. Mae’r haenau yn perthyn i wahanol 

gyfnodau. 

Hynaf

Diweddaraf



Ail-greu’r Oes Haearn
Ail-gread yw copi modern o adeilad hynafol, 
wedi ei adeiladu o’r un deunyddiau a 
ddefnyddiwyd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Rydyn 
ni’n defnyddio canfyddiadau archaeolegwyr er 
mwyn copïo’r gwreiddiol mor agos â phosib.

Replica yw copi modern o wrthrych mae 
archaeolegwyr wedi ei ganfod, wedi ei wneud o’r 
un deunyddiau â’r gwrthrych hynafol. Gallwn ni 
weld sut oedd y gwrthrych yn edrych 2000 o 
flynyddoedd yn ôl.

Ail-grewyr yw pobl sy’n creu gwisgoedd ac yn 
actio bod yn berson o Oes yr Haearn. Mae nhw’n 
creu stori drwy ddefnyddio tystiolaeth 
archaeoleg a hen hanes.

Ail-grëwr Oes yr Haearn mewn ail-gread o dŷ crwn 
gyda gwrthrychau replica.
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Adeiladau



Bryngaerau
Bryngaer oedd casgliad o adeiladau ar ddarn o 
dir wedi’i amddiffyn. Roedden nhw’n aml yn cael eu 
codi ar fryn.

Doedd pob bryngaer ddim yn cael ei chodi am yr 
un rheswm. Roedd pobl yn byw mewn rhai drwy’r 
flwyddyn, fel mewn pentref. Roedd pobl yn byw 
mewn rhai am ran o’r flwyddyn yn unig, a rhai yn 
cael eu defnyddio i storio llawer o fwyd, fel 
gwenith. 

Roedd angen llawer o bobl ac amser i 
adeiladu bryngaer. Roedd yn rhaid i 
ni gydweithio i’w hadeiladu hi’n iawn. 
Weithiau, roedd bryngaer yn cael ei 

chodi i ddangos pŵer arweinydd.

Map yn dangos safleoedd bryngaerau posib ledled Cymru. 
© Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru



Bryngaerau
Roedd gwahanol 
amddiffynfeydd yn gwarchod 
bryngaerau – ffosydd, cloddiau 
pridd, ffensys pren neu waliau 
cerrig.

Pa ddeunydd fyddech chi’n 
ei ddefnyddio?

Os oedd pobl yn ymosod 
arnon ni, roedden nhw’n 
defnyddio ffon dafl i 

saethu cerrig. Edrychwch 
ar fy ffon dafl a’r bag o 

gerrig saethu!
Darlun yn ail-greu bryngaer Llanmelin, Sir Fynwy. Tynnwyd 
gan Alan Sorrell yn 1940. Mae’n dangos yr adeiladau a’r 

amddiffynfeydd cerrig a phren o’u cwmpas.



Darlun yn ail-greu mynedfa bryngaer Twyn-y-Gaer, Sir 
Fynwy. Waliau cerrig a chloddiau pridd oedd yr 

amddiffynfeydd hyn.

Darlun yn ail-greu adeiladau bryngaer Moel-y-Gaer, Sir y 
Fflint.



Tai crwn

Helpodd ffrindiau a theulu i 
godi’n tŷ ni. Roedd e’n waith 

anodd iawn, felly dyma ni’n cael 
parti mawr i ddiolch. Dyma ni’n 

helpu i adeiladu eu tŷ nhw hefyd.

Tai to gwellt oedden nhw.

Byddai’r waliau’n cael eu gwneud o wahanol 
ddeunyddiau. Plethwaith a dwb oedd y defnydd 
mwyaf poblogaidd. Ffens bren yw plethwaith a 
cymysgedd o glai a baw anifeiliaid yw dwb! Roedd 
gan rai tai waliau cerrig. Roedd gan rai waliau 

trwchus o glai.

Beth fyddech chi’n ei ddefnyddio i godi tŷ?

Tai crwn yw’r enw ar dai o Oes yr Haearn 
am eu bod nhw’n grwn. 

Ail-gread o ddau dŷ crwn gyda waliau clai trwchus yn 
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.



Ail-gread o dai crwn wedi’u codi o 
wahanol ddefnyddiau.

Ail-gread o dŷ crwn gyda waliau plethwaith a 
dwb.

Ail-greu tai crwn. Tŷ cerrig yw’r un yn y tu blaen. 
Tai plethwaith a dwb sydd yn y cefn.

Gweithwyr modern yn gweithio ar y toeau gwellt.



Crochan

Lle Tân

Ffwrn Fara

Pwysau Gwŷdd
Gwŷdd

Brigwn

Y tu mewn i Dŷ Crwn



Mae’r llun hwn yn dangos sut i adeiladu tŷ crwn.  

Gwellt

To Pren

Plethwaith

Dwb

Doedd dim toiled yn 
ein tŷ ni. Ble fydden 
ni’n mynd i’r toiled?
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Edrych yn Dda
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Dillad
Anaml iawn mae archaeolegwyr yn canfod dillad o 
Oes yr Haearn. Byddai dillad yn cael eu gwneud o 
wlân, lliain, crwyn anifeiliaid a lledr. Pam fod 
canfod dillad o Oes yr Haearn yn 
anarferol? 

Mae archaeolegwyr wedi canfod offer gwneud 
dillad, gan gynnwys pwysau clai ar gyfer gwŷdd a 

gwerthyd.

Mae’n cymryd llawer o 
amser ac ymdrech i 
wneud dillad. Gallai 

gymryd hyd at flwyddyn o 
waith i orffen dilledyn. 

Ail-grewyr yn gwneud dillad. Ar y dde, mae gwlân yn 
cael ei nyddu gyda gwerthyd a chogail. Ar y chwith, 

mae sanau’n cael eu gwau.



Brethyn gwlân replica wedi’i 
wehyddu a thlws efydd.

Manylyn o frethyn gwlân replica wedi’i 
wehyddu.

Atgynhyrchiad o werthyd pren a chogail clai. Pwysau 
o glai llosg neu garreg ar waelod y gwerthyd yw 

cogail. 

Cogail o Oes yr Haearn neu’r 
cyfnod Rhufeinig o fryngaer 

Dinorben, ger Abergele, Conwy.



Gemwaith

Rydw i’n gwisgo mwclis 
gleiniau gwydr. Gleiniau 

gwydr yw’r gwydr cynharaf i 
gael ei ganfod yng Nghymru.

Roedd broets yn addurn cyffredin. Byddai’n 
pinio dillad gyda’i gilydd ac yn dangos i bobl pwy 
oeddech chi.

Roedd gleiniau gwydr yn cael eu defnyddio i 
wneud mwclisau, breichledau neu swyndlysau.

Byddai pobl bwysig yn gwisgo coler neu fwclis 
efydd wedi'i addurno o'r enw torch. Roedd 
torchau yng Nghymru yn cael eu gwneud o efydd.

Coler efydd o ddiwedd Oes yr Haearn gydag enamel 
coch a glas, a phâr o freichledi efydd. Canfuwyd 

mewn bedd dynol yn Nhrebefered, Bro Morgannwg. 
Roedden nhw'n berson pwysig.



Coler efydd o ganol Oes yr Haearn. 
Canfuwyd ger Clynnog, Gwynedd.

Broets bwa efydd o ganol Oes yr Haearn. 
Canfuwyd ym Mhenllyn, Bro Morgannwg.

Broets bylchgrwn efydd o ddiwedd Oes 
yr Haearn wedi’i ganfod ym Mynydd 
Bychan, Llyswyrny, Bro Morgannwg.

Gleiniau gwydr o sawl lle gwahanol: Bryngaer 
Twyn-y-Gaer a Gwernvale, Sir Fynwy a 

Glanbidno-uchaf, Powys.



Pwy ydw i?
Roedd eich gwisg a’ch golwg yn bwysig yn Oes yr 
Haearn. Roedd yn dangos i bobl pwy oeddech chi. 

Roedd drychau’n brin ac arbennig. Dim ond pobl 
bwysig oedd â drych. Nid gwydr fyddai drych 
chwaith, ond dalen efydd wedi sgleinio. 

Sut fyddai pobl heb ddrych yn gwybod sut 
oedden nhw’n edrych?

Mae’r Rhufeiniaid wedi disgrifio 
steiliau gwallt gwahanol y Celtiaid. 

Roedd fy steil gwallt i yn 
boblogaidd gan ddynion. Rydw i’n 
rhoi calch yn fy ngwallt i wneud 

sbeics a’i droi’n wyn.

Drych efydd o ddiwedd Oes yr Haearn neu 
ddechrau’r Cyfnod Brythonig-Rufeinig. Canfuwyd 

ger y Gaer, Aberhonddu. Roedd arwyddocâd 
crefyddol i ddrychau yn Oes yr Haearn.
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Bwyd
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Ffermio
Yr enw ar blanhigion mae ffermwyr yn eu tyfu 
yw cnydau. Gwenith oedd un o gnydau 
pwysicaf Oes yr Haearn. Mae’n gnwd 
defnyddiol iawn. Gall y grawn gael ei falu’n 
flawd i wneud bara. Gallwch chi ddefnyddio’r 

coesynnau fel gwellt ar gyfer to tŷ.

I wneud blawd, mae grawn yn 
cael ei falu â breuan. Mae’n 
cymryd oriau o waith caled i 
falu digon o flawd i wneud 

torth o fara.

Roedd gwenith sbelt yn cael ei dyfu yn Oes yr 
Haearn. Dyma lun o’r plisgyn â’r gronyn 

gwenith y tu mewn.

Ar ôl torri’r gwenith sbelt roedd yn 
cael ei osod mewn stwc yn y cae i 

sychu.



Cryman haearn o 
ddiwedd Oes yr Haearn. 

 Canfuwyd yn Llyn 
Cerrig Bach, Ynys Môn.

Cryman haearn o ddechrau Oes yr Haearn. 
Canfuwyd yn Llyn Fawr, ger Rhigos, 

Rhondda Cynon Taf. Llafn crwm i dorri 
gwenith yw cryman.

Breuan droi replica o ddiwedd Oes yr Haearn. 
Wrth i’r cerrig crwn droi mae’r grawn yn cael ei 

falu rhwng y ddwy.

Breuan gyfrwy replica o ddechrau Oes yr 
Haearn. Wrth i’r garreg fach droi mae’n 

malu’r grawn yn erbyn y freuan.



Ffermio
Dau o gnydau pwysig Oes yr Haearn oedd ceirch 

a barlys. Roedd ceirch yn cael eu defnyddio i 

wneud uwd a bara ceirch. Roedd barlys yn cael 

ei ddefnyddio i wneud cwrw. Byddai pobl yn yfed 

cwrw o gwpanau mawr pren o’r enw tancardau.

Roedd cwrw’n bwysig iawn yn Oes 
yr Haearn. Roedd hyd yn oed plant 

yn ei yfed. Mewn parti mawr o’r 
enw gwledd byddai pawb yn 
rhannu’r cwrw drwy basio’r 

tancardau o un i’r llall. Tancard pren â dolenni efydd o ddiwedd Oes yr 
Haearn neu’r cyfnod Brythonig-Rufeinig. 

Canfuwyd yn Langstone, Casnewydd.



Anifeiliaid Fferm
Cig anifeiliaid fferm oedd y cig mwyaf 
cyffredin yn Oes yr Haearn. Roedd pobl yn 
bwyta cig gwartheg, defaid, geifr a moch.

Daeth ieir i Brydain ar ddiwedd 
Oes yr Haearn. Dydw i ddim 
wedi gweld un ond roedd ieir 

mewn rhannau eraill o Brydain. 
Bydden nhw’n cael eu cadw fel 
anifeiliaid arbennig yn ôl y sôn.

Asgwrn coes buwch o Oes yr Haearn. 
Canfuwyd yn Llyn Cerrig Bach, Ynys Môn.

Asgwrn gên dafad neu afr o Oes yr Haearn. Canfuwyd 
yn Llyn Cerrig Bach, Ynys Môn.

Corn dafad neu afr o Oes yr Haearn. 
Canfuwyd yn Llyn Cerrig Bach, Ynys Môn.



Bwyd Gwyllt
O ffermydd oedd y rhan fwyaf o fwyd Oes yr 
Haearn yn dod, ond roedd bwyd gwyllt ar gael 
hefyd. Roedd rhain yn cynnwys madarch, 

danadl, cnau, aeron ac afalau surion.

Doedd y rhan fwyaf o’ch bwyd chi heddiw 
ddim ar gael yn Oes yr Haearn.

Mae danadl yn blanhigyn 
defnyddiol. Gallwch chi roi’r 

dail mewn cawl a gwneud 
cortyn o’r coesau.

Model bach efydd o faedd o Oes yr Haearn. 
Canfuwyd ym mryngaer Gaer Fawr ger y Trallwng, Powys. 

 Efallai mai crib helmed ydoedd.



Hela

Roedd hela anifeiliaid gwyllt 
yn ffordd dda i ryfelwyr 

ymarfer eu sgiliau. Roedd yn 
rhaid bod yn ddewr, yn 

ddistaw ac yn fedrus â phicell 
neu ffon dafl.

Y baedd a’r carw oedd y prif anifeiliaid 
gwyllt oedd yn cael eu hela i’w bwyta. Roedd 
y croen a’r ffwr yn cael ei gadw hefyd i 
wneud dillad. Roedd bleiddiaid yn cael eu 
hela er mwyn eu crwyn hefyd.

Corn carw o Oes yr Haearn a ganfuwyd yn Llanmaes, 
Bro Morgannwg. Roedd cyrn ceirw yn ddefnydd 

gwerthfawr iawn ar gyfer creu offer, dolenni a chribau.



Coginio
Uwd a cawl oedd y prydau mwyaf 

cyffredin, fel arfer gyda bara, menyn 
a chaws.

Roedd prydau’n cael ei goginio fel arfer 
dros y tân mewn crochan. Byddai bara’n 
cael ei bobi mewn ffwrn fara wedi’i 

Brigwn haearn o Oes yr Haearn o Gapel Garmon, Conwy. 
Addurniadau gwerthfawr o gwmpas y tân oedd y rhain i 

ddangos i’ch gwesteion pa mor gyfoethog a phwysig oeddech 
chi.

Dysglau pren ar gyfer paratoi bwyd yng nghanol Oes yr 
Haearn. Canfuwyd ym mryngaer Breiddin ger y Trallwng, 

Powys. 



Dysgl efydd o ddiwedd Oes yr Haearn wedi'i haddurno â 
gwydr coch.  Canfuwyd yn Langstone, Casnewydd.  

Allwch chi weld y wenynen ar y ddolen?

Hidlen efydd o ddiwedd Oes yr Haearn. Canfuwyd yn 
Langstone, Casnewydd. Powlen gyda thyllau bach yw 
hidlen sy’n gadael i hylif basio drwodd, ond nid solid.

Bachyn cig o Oes yr Haearn. Canfuwyd ym 
mryngaer Castell Henllys, Sir Benfro. I ddal cig 

wrth ei goginio.
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Gwaith
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Crefftau
Ffermwyr oedd y rhan fwyaf o bobl Oes yr 
Haearn ond bydden nhw hefyd yn gwneud 
crefftau cyffredin. Roedd rhain yn 
cynnwys gwaith coed, a gwneud basgedi, 

dillad a photiau clai. 

Roedden ni’n gwneud popeth 
â llaw – oedd yn cymryd 

llawer o amser ac ymdrech. 
Oes gen ti rywbeth wnes ti 

ei wneud?

Bilwg replica.  
I blaenio pren i’r maint iawn.

Morthwyl bren replica.



Gwaith Metel
Roedd pethau metel yn bwysig iawn yn 
Oes yr Haearn. Gof yw’r enw ar rywun 
sy’n gwneud pethau o haearn. Yn Oes yr 
Haearn roedd y gof yn bwysig iawn.

Cymerodd y gof dair 
blynedd i greu’r brigwn 

haearn ar gyfer ein tŷ ni. 
Dyma ni’n talu gwerth 
blwyddyn o rawn iddo.

Offer gof Oes yr Haearn. 
Canfuwyd yn Llyn Cerrig Bach, Ynys Môn.

Gof modern yn ei weithdy.  
Byddai sgiliau gof Oes yr Haearn yn debyg iawn.



Ffwrnais replica. Mae angen mwyn haearn i greu haearn. 
Rhaid cynhesu’r mwyn haearn yn y ffwrnais nes ei fod yn 

boeth iawn.
Ail-grëwr yn siapio copr â morthwyl.



Doedd dim arian yn Oes yr Haearn. Doedd pobl 
ddim yn cael eu talu ag arian am weithio. Byddai 
pobl yn cyfnewid eu cynnyrch am rywbeth arall. 
Gallai gof greu offer yn gyfnewid am fwyd gan 
ffermwr. Ffeirio neu gyfnewid yw’r enw ar 
fasnachu fel hyn.

Masnach 

Erbyn diwedd Oes yr Haearn, 
roedd rhai llwythau y tu allan i 
Gymru’n cynhyrchu ceiniogau 
aur. Byddai’r rhain yn cael eu 

defnyddio fel tocynnau 
arbennig, nid fel arian modern.

Ceiniog aur o ddiwedd Oes yr Haearn a 
gynhyrchwyd gan lwyth y Dobunni o dde Lloegr. 
Canfuwyd yng Nghwmbrân, tir eu cymdogion o 

dde-ddwyrain Cymru, y Silwriaid.
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Amgueddfa Cymru 



Oes yr Haearn yn Sain Ffagan

https://amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/ca2/

Bryn Eryr - Fferm o Oes yr Haearn

Dewch i ddarganfod Oes yr Haearn. Dysgwch 
am fywyd bob dydd ein cyndeidiau, a sut fydden 
nhw’n adeiladu eu tai crwn. Rhowch gynnig ar 

wehyddu a malu grawn. 

Bedd Rhyfelwr Celtaidd

Sut ydyn ni’n gwybod cymaint am ein cyndeidiau 
filoedd o flynyddoedd yn ôl? Dadorchuddiwch 

gyfrinachau'r gorffennol mewn gweithdy 
archaeoleg rhyngweithiol yn edrych ar fedd 

rhyfelwr o Oes yr Haearn. 

https://amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/ca2/?_ga=2.93782810.646203294.1575308184-2127115005.1575308184
https://amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/ca2/?_ga=2.93782810.646203294.1575308184-2127115005.1575308184


Byddwch yn greadigol gyda chasgliadau’r Amgueddfa!

Chwiliwch am dros hanner miliwn o 
wrthrychau a gwybodaeth ddibynadwy i greu 

eich projectau digidol!

Datblygwch eich cymwyseddau digidol trwy 
gynllunio a chwilio casgliadau digidol yr 

Amgueddfa.

https://amgueddfa.cymru/casgladau/

https://amgueddfa.cymru/casgladau/
https://amgueddfa.cymru/casgladau/


Ychwanegwch eich stori chi at hanes Cymru!

Defnyddiwch y cynlluniau 
gwers i ddeall metadata a 
hawlfraint.

Darganfyddwch ffotograffau, 
dogfennau a straeon gwych am 
hanes a diwylliant Cymru. 

Chwiliwch ar Hwb neu wefan 
Casgliad y Werin

www.casgliadywerin.cymru

Uwchlwythwch brojectau eich 
dosbarth i’r wefan a datblygu 
sgiliau digidol allweddol sy’n 
gysylltiedig a’r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol.

http://www.casgliadywerin.cymru
http://www.casgliadywerin.cymru

