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CYFLWYNIAD: SUT I FOD YN ARCHAEOLEGYDD 

 
 

SAFLEOEDD RYDYN NI WEDI CLODDIO YN YSTOD PROSIECT CHWILOTA’R 
TYWI! 
 
 

SUT WNAETHON NI DDOD O HYD I’R SAFLEOEDD YMA? 
 
 

BETH AM YR ARCHAEOLEGWYR SY'N GWEITHIO AR GYFER NEU GYDAG 
YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL DYFED? 

 
 

SUT Y MEDRWN FOD YN ARCHAEOLEGWYR YN EIN HYSGOL NI? 
 

 



Sut i fod yn archaeolegyddSut i fod yn archaeolegyddSut i fod yn archaeolegyddSut i fod yn archaeolegydd    
 

    
 

Yma yn yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ‘dyn ni’n gasgliad mawr o archaeolegwyr, 
pob un â diddordeb mewn gwahanol agweddau ar archaeoleg. Yn ddiweddarach yn yr adran 
hon ‘dyn ni’n mynd i gyfweld â rhai o'r archaeolegwyr er mwyn i chi ddysgu ychydig mwy am 
eu gwaith, a phwy a wyr, efallai un dydd efallai y byddwch chi mo’yn bod yn archaeolegydd 
hefyd!  

 
 
Ond cyn i ni ddechrau, mae’n rhaid i ni wybod yn gwmws beth yw archaeolegydd a beth yw’r 
gwaith mae’n ei wneud.  
 
Yn syml, archaeolegwyr yw pobl sy'n chwilio am gliwiau i helpu esbonio sut roedd pobl yn 
byw yn y gorffennol. Maen nhw’n gwneud hyn drwy edrych ac archwilio tystiolaeth o’r hyn 
mae pobl wedi gadael ar eu hôl. Archaeoleg yw'r astudiaeth o bobl a chymdeithasau o’r 
gorffennol, trwy archwilio’r hyn y maen nhw wedi eu gadael ar eu hôl, a’r hyn a oedd yn 
perthyn iddynt unwaith. Trwy astudio olion adeiladau, creiriau fel cerrig, crochenwaith, pren a 
gwrthrychau metel, yn ogystal â thystiolaeth amgylcheddol fel esgyrn anifeiliaid, hadau, paill 
ag olion pryfed/molysgiaid, gall archaeolegwyr ddechrau ail-greu sut yn gwmws roedd y bobl 
yma yn byw yn y gorffennol a'r amgylchedd a wnaeth ddylanwadu ar eu hymddygiad. Mae'n 
ddisgyblaeth sy'n croesi gwyddoniaeth a'r celfyddydau. Mae llawer o dechnegau gwahanol 



archaeolegol yn cael eu defnyddio, gan gynnwys cloddio, ffotograffiaeth o'r awyr, arolygu’r 
tir, cerdded y caeau, a dadansoddi pethau mewn labordy. 
 
‘Dyn ni’n gallu dod o hyd i gliwiau drwy edrych ar arteffactau (pethau a wnaethpwyd gan 
bobl) fel: - *  

 
Bwyell o garreg a wnaed gan bobl yr Oes Neolithig (yr Oes Cerrig Newydd) - roedd hon yn 

un a ddarganfuwyd ger Bethlehem ...  
 

 
 

Gemwaith a wnaed gan bobl yr Oes Efydd ... 



 

 
 

... neu hyd yn oed hen ddarn o arian o gyfnod teyrnasiad y Frenhines Elisabeth. 

 
 

Gall y cliwiau fod yn farciau sydd wedi gadael eu hôl yn y ddaear. Mae’r rhain yn cael eu galw 
yn nodweddion, ac maen nhw’n gliwiau hanfodol bwysig i helpu archaeolegwyr ddatrys y 
dirgelwch am fywyd yn yr oes a fu. Enghreifftiau cyffredin o nodweddion yw pyllau sydd wedi 
cael eu cloddio gan bobl, naill ai i gadw bwyd neu i gael gwared ar sbwriel. Gall nodweddion 
eraill fod yn sylfaen tŷ, neu farciau tywyll yn y pridd yn dangos pren wedi pwdru a oedd 
unwaith yn bostyn i ddal tŷ crwn o’r Oes Haearn i fyny, fel y rhai yng Nghastell Henllys. 
Weithiau mae archaeolegwyr yn gweithio ar safleoedd hanesyddol a dod o hyd i dystiolaeth o 
ble roedd y bobl yn mynd i'r toiled - a hyd yn oed rhai o'u pw! Ych a fi! 
 



 
 

Archaeolegwyr wrth eu gwaith 
 

 
 

Mae'r bobl yma yn cloddio safle yn Sir Benfro 
 

Y dasg gyntaf i'r archaeolegydd yw i nodi safle. Mae rhai safleoedd eisoes i'w gweld uwchben 
wyneb y ddaear, fel adeiladau a henebion, eraill yn aros wedi’u cuddio o dan y pridd am 
ganrifoedd, neu dim ond yn gallu cael eu hadnabod o'r awyr gan ddefnyddio ffotograffiaeth o 
awyren. Mae llawer o gloddiadau yn dechrau drwy ddefnyddio technegau llai dinistriol i’r 
safle, fel geoffiseg - sy'n caniatáu i archaeolegwyr weld beth sy'n bresennol o dan yr wyneb 
heb ei gloddio. Os bydd unrhyw nodweddion archaeolegol, fel ffosydd, yn cael eu darganfod 
trwy ddefnyddio dulliau geoffiseg, yna mae modd creu ffosydd “prawf” er mwyn dod o hyd i 
ragor o wybodaeth am y safle cyn symud ymlaen i agor ffosydd mwy o faint a dyfnder.  
Mae archaeolegwyr yn cloddio mewn ffordd arbennig -  yn ofalus iawn, ac mewn ffordd 
drefnus. Maen nhw’n cofnodi'r holl fanylion am y pridd, ei liw, gwead, cynnwys ac unrhyw 



newidiadau sy’n dod i’r amlwg wrth iddyn nhw gloddio. Mae pob un o'r manylion yma yn 
hanfodol bwysig i ddeall sut y mae'r safle wedi cael ei ffurfio, a’r ffordd yr oedd yn cael ei 
ddefnyddio gan bobl yn y gorffennol. Gall newidiadau mewn lliw pridd ddangos beth mae 
gwahanol archaeolegwyr yn eu galw yn 'gyd-destunau' - weithiau mae'r rhain yn cynrychioli 
gwahanol gyfnodau o'r defnydd o fewn yr un safle, neu weithgaredd (e.e. llosgi.) 
 

 

 

 



Safleoedd ‘dyn ni wedi bod yn cloddio yn ystod y Prosiect Chwilota’r Tywi! 

 
 

Wernfawr - fferm anghyfannedd 
Y Gwanwyn oedd hi pan ddechreuon ni ar yr ymchwiliad pythefnos yn Wernfawr, tŷ fferm 
anghyfannedd ger Penybanc, tu fas i Landeilo. Ddaeth y safle cyntaf i'n sylw pan ddechreuon 
ni gloddiadau cyn i’r bibell nwy enfawr cael ei hadeiladu yn 2007, a daethon ni o hyd i un 
neu ddau o ffyrnau ar gyfer sychu ŷd. Erbyn hyn, mae'r rhain, a oedd arfer bod yn bethau 
cyffredin iawn ar bwys ffermydd un tro, yn bethau sydd ddim yn cael eu gweld na darganfod 
yn aml iawn.  Fe wnaeth cloddiad bach yn 2009 ddarganfod tystiolaeth o dân trychinebus a 
arweiniodd at losgi’r ffermdy, a’i gadael heb neb yn byw ynddi. Beth allwn ni ei ddarganfod 
am fywyd ar y ar y fferm wledig? 



    
 
 
 
Mae'r ffotograffau uchod yn dangos y fferm yn syth ar ôl y tân yn 1911, a darnau o wydr, a 
oedd wedi eu darganfod yn ystod y cloddiadau, wedi’u toddi a newid siâp achos tymheredd 
trychinebus y tân. 

 

 

 
 
Mae’r llun - uchod- yn ddelwedd o ffurflen Cyfrifiad 1911 ar gyfer Wernfawr, ac roedd y 
ffurflenni hyn wedi ein helpu i ddarganfod pwy oedd yn byw yn y ffermdy yn ogystal â'u 
swyddi. Yn ôl cofnodion cyfrifiad 1911, John Thomas a'i wraig oedd yn byw yn y fferm yn 
ogystal â dyn oedd yn gofalu am y ceffylau a menyw ifanc oedd yn helpu gyda’r gwaith 
godro. O ystyried mai dim ond un adeilad sydd yn dal i sefyll, mae’n debygol y byddai wedi ei 
rhannu rhwng y prif ffermdy ble y byddent yn byw, yn ogystal â lle i ofalu am y llaeth, a stabl 



i’r ceffylau. Fe gafodd y ffermdy ei dinistrio gan dân yn yr un flwyddyn, ac yn ôl pob tebyg 
roedd John Thomas a'i wraig yn byw yno ar y pryd.  
 

     
 
Uwchben ac islaw mae’r cloddiadau yn Wernfawr. Archaeolegwyr o Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Dyfed a gwirfoddolwyr a wnaeth helpu i ddarganfod hanes y safle, trwy gloddio 
a chofnodi popeth yn ofalus. Wedi i’r gwaith cloddio ddod i ben, roedd tipyn o waith 
ymchwil gan arbenigwyr ar y crochenwaith a llestri gwydr, er mwyn gweld beth arall a fedrent 
ddweud wrthym am fywyd yn Wernfawr.  
 
     

     



    
    
Dan yr Allt Dan yr Allt Dan yr Allt Dan yr Allt ---- plasty o'r 16eg ganrif plasty o'r 16eg ganrif plasty o'r 16eg ganrif plasty o'r 16eg ganrif    
Fe ymchwiliwyd safle plasty Elisabethaidd oedd wedi dymchwel yng nghanol dyffryn Tywi. 
Mae dal modd gweld y parcdir o amgylch y plasty, er bod dim o'r plasty ei hun wedi goroesi 
uwchben lefel y ddaear. 
Wnaeth arolwg geoffisegol o’r ardal brofi'n amhendant, gan fod hen gerrig y plasdy a thrac 
fferm newydd wedi effeithio ar y safle. Serch hynny, wnaeth y cloddio awgrymu fod yna 
amgaead ffos posib yno, gyda’r awgrym ei fod yn hŷn na'r plasty. Yn anffodus, fe brofodd dod 
o hyd i dystiolaeth am hanes yr hen dŷ yn anodd iawn, gyda dim ond darn o wyneb palmant 
posib a darn bach o rwbel adeiladu ar ôl i weld mewn un ffos. Cofnodwyd waliau oedd yn 
sefyll, a wnaeth ffurfio’r tair ystafell, ar ochr y safle. Mae’n ymddangos eu bod yn rhan o'r 
ffermdy'r 19eg ganrif, a adeiladwyd ar ôl i’r plasty gael ei ddinistrio. Mae hen ddarn o ysgrif yn 
adrodd tynged y plasty.  



   

 
"Yng Ngaeaf 1840-1841, chwalwyd y cyfan o'r plasty hynafol Danyrallt i'r llawr gan John 
William Lloyd, Sgweier o’r lle hwnnw. O  Domus Antigua! Heu quarn dispari dominare 
dominol! "Parchedig H.R.Lloyd (perchennog ystâd Dan yr Allt yn hanner cyntaf y 19eg 
ganrif, yn dyfynnu o Cicero, De Officiis, 1,39, 139 “O dŷ hynafol! Gwae ni - mae meistr 
gwahanol yn dy reoli (erbyn hyn)”. 
 

 
Hen Danyrallt, o’r darlun gwreiddiol gan HR Lloyd (1839) 

    
Fila Rhufeinig Llys Brychan Fila Rhufeinig Llys Brychan Fila Rhufeinig Llys Brychan Fila Rhufeinig Llys Brychan     
    
Brychan oedd brenin Brycheiniog, gyda thir yn ymestyn i lawr at y Tywi. Fe wnaeth gwaith 
cloddio yn y 1960au cynnar ddatgelu fila wedi'i leoli uwchben y man ble byddai’r afon Tywi 
yn gorlifo, tua dwy filltir i'r de o Langadog. Fe fyddai hwn wedi bod yn adeilad Rhufeinig 



mawr ag ysblennydd yng Ngorllewin Cymru. Mae arolwg geoffisegol yn 2009, nid yn unig 
yn dangos cynllun y fila ond, hefyd, yn datgelu cyfres o ffosydd wnaeth ffurfio amgaead o'i 
amgylch. Cloddiwyd tair ffos er mwyn gweld os oedd posib dod o hyd i fwy o wybodaeth am 
y nodweddion yma. Canfuwyd bod prif ffos yr amgaead o'r cyfnod Rhufeinig, mewn siâp “V”, 
a daeth tri darn o grochenwaith Rhufeinig mas o’i llenwad. Hwyrach bod nifer o gerrig a oedd 
yn llenwad uchaf y ffos yn cynrychioli boncyn oedd wedi cwympo. Daethpwyd o hyd i feili 
bosib, ac arwyddion o weithgaredd diwydiannol (yn ymddangos fel pwll gyda deunyddiau 
wedi’u llosgi) tu fewn yr amgaead. 

         

 



 
 

Dyffryn CeidrychDyffryn CeidrychDyffryn CeidrychDyffryn Ceidrych    
 Ymchwiliwyd i ddau safle - tŷ hir canoloesol ger Carn Goch, ar ochr y Mynydd Du, a siambr 
beddrod cyfagos o Oes Neolithig (yr Oes Cerrig Newydd)  
Roedd y tŷ hir wedi cael ei adeiladu o waliau cerrig, gyda thair ystafell wedi’u hadeiladu ar lefel 
is ar waelod y bryn. Roedd y crochenwaith a gafwyd yn y ffosydd yn rhai hwyr-ganoloesol. 
Mae'r rhan fwyaf o'r cerrig a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adeiladau fel petai nhw wedi cael eu 
dwyn oddi ar y safle a’u defnyddio i adeiladu waliau’r caeau! 

 

    

 



Pan gliriwyd y siambr feddrod o laswellt hir a danadl, roeddech yn gallu gweld siambr 
hirsgwar, wedi'i wneud o gerrig mawr cul, a adeiladwyd ar dwmpath bach o gerrig a thywarch - 
darnau o wair a phridd. Cofnodwyd  llinellau paralel cyfagos o gerrig, hefyd. 

   

 



 

Sut wnaeSut wnaeSut wnaeSut wnaethon ni ddod o hyd i’r safleoedd yma?thon ni ddod o hyd i’r safleoedd yma?thon ni ddod o hyd i’r safleoedd yma?thon ni ddod o hyd i’r safleoedd yma?    

 
    

 Weithiau bydd safleoedd yn cael eu darganfod achos bod pobl wedi dod o hyd i rywbeth 
diddorol yn yr ardal honno, fel darn o grochan neu hen geiniog. Wnaeth Wernfawr gael ei 
ddarganfod yn ystod gwaith cloddio ar gyfer pibell nwy enfawr yn 2007, pan ddaethpwyd o 
hyd i ddau sychwr ŷd, a oedd yn gliwiau hollbwysig iawn. Roedd Dan yr Allt yn cael ei 
adnabod fel safle plasty, drwy fapiau hanesyddol a hen luniau, a oedd yn ddigon i roi syniad i 
ni o'i leoliad. Beth bynnag, dim ond trwy arolwg geoffisegol a gwaith cloddio arbrofol y 
darganfuwyd lleoliad y safle unwaith eto. Mae archaeolegwyr yn defnyddio offerynnau 
gwyddonol fel radar a sonar i chwilio am dystiolaeth o dan y ddaear. ‘Dyn ni’n gallu galw’r 
offerynnau hyn yn  “magnetometers” a mesuryddion gwrthedd, ac mae'r delweddau maen 
nhw’n eu cynhyrchu yn ein helpu i benderfynu ble yn gwmws i ddechrau ar ein gwaith 
cloddio. Yn y lluniau isod fe welwch sut y byddwn yn gweld y nodweddion archaeolegol trwy 
ddefnyddio geoffiseg, ac wedyn ble ‘dyn ni’n penderfynu sefydlu ein ffosydd .... 
 

 

 



Beth am yr archaeolegwyr sy'n gweithio yn neu gydag Ymddiriedolaeth 

Archaeolegol Dyfed? 

    
    

MarionMarionMarionMarion    

 

Mae'r rhan fwyaf o'r hyn sydd gyda ni yn yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cael ei 
gadw yn y CAH, sef y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol. Mae'r wefan hon yn cael ei 
diweddaru yn gyson gan Marion. Os ydych am ymchwilio rhywbeth yn eich ardal, y cyfan 
mae'n rhaid i chi ei wneud yw mewngofnodi ar: <http://www.archwilio.org.uk/> 
 
 



AliceAliceAliceAlice    

 
Mae Alice yn archaeolegydd sy'n hoffi hen adeiladau, ond mae hi hefyd yn hoffi helpu pobl i 
ymgymryd â’u hymchwil eu hunain, neu roi cynnig ar gofnodi safleoedd y byddant efallai yn 
dod o hyd iddynt. 

 
CharlesCharlesCharlesCharles    

 
Mae Charles yn gofalu am unrhyw archaeoleg sydd yn cael ei ddarganfod gan bobl sydd eisiau 
adeiladu pethau fel tai, archfarchnadoedd neu ffyrdd.  
 



HubertHubertHubertHubert    

 

Mae Hubert yn archaeolegydd sydd hefyd yn gweithio fel syrfëwr henebion, gan gofnodi 
henebion trwy fesur a chynllunio cynlluniau. 
 

 
 

LouiseLouiseLouiseLouise    

 



Mae Louise yn archaeolegydd sy'n gwybod bron popeth ‘dych chi mo’yn gwybod am fflintiau 
ac offer yr Oes Cerrig.  

 
WillWillWillWill    

 
 
Mae Will yn archaeolegydd sy'n ymchwilio ac yn edrych am hen adeiladau hynafol yn ogystal 
â ffermydd a choetir. 

 
 



 
MikeMikeMikeMike    

    
Yn ogystal â bod yn archaeolegydd sy'n gweithio yn y maes rheoli treftadaeth, mae Mike 
hefyd yn un gwych am dynnu lluniau. 

 
 

 



Mark Deane yn “Celtic Diving” yn AbergwaunMark Deane yn “Celtic Diving” yn AbergwaunMark Deane yn “Celtic Diving” yn AbergwaunMark Deane yn “Celtic Diving” yn Abergwaun    

    
    
Mae rhai archaeolegwyr yn gweithio o dan y dŵr mewn llynnoedd, afonydd a gwelyau môr. *  

 
Llongddrylliad posib o amser Napoleon, o'r flwyddyn 1797, pan geisiodd oresgyn ein gwlad. 
Gwefan“Celtic Diving”      

 



PhilPhilPhilPhil    

    
Mae Phil yn archaeolegydd sy'n gweithio gyda geoffiseg drwy ddefnyddio peiriannau o’r enw 
“magnetometers” i greu cynlluniau o bethau sydd o dan y pridd, heb orfod cloddio. 

 
 

KenKenKenKen    

 
Mae rhai archaeolegwyr, fel Ken, hyd yn oed yn mynd lan mewn awyrennau bach i weld os 
‘yn ni’n gallu sylwi ar farciau neu batrymau mewn caeau na ellir eu gweld wrth gerdded ar y 
ddaear. 



 
 
Mae Archaeolegwyr Chwilota'r Tywi! yn gweithio yn bennaf yn Llandeilo: 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  
Neuadd y Sir 
Stryd Caerfyrddin 
Llandeilo  
Sir Gaerfyrddin 
SA19 6AF 
E-bost:: info@dyfedarchaeology.org.uk  
Y We:  www.dyfedarchaeology.org.uk 
Tel: 01558 823121 
 

 



Sut allwn ni fod yn archaeolegwyr ifanc yn ein hysgol ni? 
 

 
    

Fel ‘dych chi wedi darllen yn barod, mae bod yn archaeolegydd yn golygu defnyddio llawer o 
sgiliau. Trwy greu arddangosfa archaeolegol yn yr ysgol, gallwn ni roi cynnig ar fod yn bob 
math o archaeolegwyr. Mae eisiau i ni ddysgu sut i gloddio, gwarchod, catalogio ac 
ymchwilio.  
 
Mae eisiau i ni, hefyd, weithio mas y ffordd orau i arddangos y deunydd ‘dyn ni wedi dod o 
hyd iddo, yn ogystal ag unrhyw ffotograffau ‘dyn ni wedi'u cymryd neu unrhyw ymchwil ‘dyn 
ni wedi ei wneud.  

 
 
 Fel Fel Fel Felly, ble ‘dyn ni’n dod o hyd i’r arteffactau er mwyn eu harddangos? ly, ble ‘dyn ni’n dod o hyd i’r arteffactau er mwyn eu harddangos? ly, ble ‘dyn ni’n dod o hyd i’r arteffactau er mwyn eu harddangos? ly, ble ‘dyn ni’n dod o hyd i’r arteffactau er mwyn eu harddangos?     
    
Gardd gefn eich cartref a theulu neu ardd yr YsgolGardd gefn eich cartref a theulu neu ardd yr YsgolGardd gefn eich cartref a theulu neu ardd yr YsgolGardd gefn eich cartref a theulu neu ardd yr Ysgol    
Yma y gallwn ni ddod o hyd i henebion “cyfoes”, sy’n gallu creu darlun o fywyd heddiw. 
 
Cerdded y CaeauCerdded y CaeauCerdded y CaeauCerdded y Caeau    
Mae'n hanfodol bwysig i gael caniatâd wrth berchennog y tir a’r ffermwr, ac os yn bosib gofyn 
i arbenigwr i ddod i'ch helpu. Bydd y ffermwr yn eich cynghori pryd y byddai'r amser gorau i 
gynnal y daith. Yn ddelfrydol, byddai hyn ar ôl iddo fe aredig y tir, fel bod y pridd wedi’i 
gloddio rywfaint yn barod. Yn anffodus, fydd y ffermwr ddim yn gallu rhoi dyddiad pendant i 
chi, gan fod y tywydd yma yn Nyffryn Tywi mor annisgwyl!  



 
Mae hefyd yn bwysig peidio â datgelu safle'r cae tan y funud olaf, gan fod clecs yn symud yn 
glou! 
Mae hyn oherwydd bod rhai bobl yn barod iawn i ddwyn henebion o’r safle os y’n nhw’n 
meddwl bod rhywbeth gwerthfawr i'w gael (“Hebogiaid y Nos”)  
 
Fe ddylai’r ardal ‘dych chi’n bwriadu cerdded arni gael ei rhannu mewn i sgwâriau 10 x 10 
metr. 
Mae’n rhaid marcio pob cornel o'r sgwariau â ffon o’r ardd neu bolyn gyda bag plastig, baner 
neu ruban wedi’u clymu am ei ben. Yng nghanol pob sgwâr, fe ddylai fod bag plastig mawr 
wedi’i labelu gyda llythyren o'r wyddor, wedi ei phwyso i lawr gyda charreg. 
 
Wedyn, mae llun o’r sgwariau yn cael ei dynnu a'u labelu ar fap ar raddfa fawr a'i farcio i gyd-
fynd â’r sgwariau cyfatebol. Efallai ei bod hi’n syniad da i farcio’r cae cyn i'r plant gyrraedd! 
 
Gall y plant a’r staff fynd ar eu ffordd ar draws eu sgwâr arbennig nhw, gan chwilio trwy’r pridd 
am arteffactau ( gan roi unrhyw beth diddorol i mewn i'w bagiau bach plastig eu hunain). Er 
mwyn ysbrydoli'r plant gallent feddwl eu bod yn “dditectifs hanesyddol” yn chwilio am 
dystiolaeth! 
 Pan fydd chwilota’r sgwâr wedi gorffen, mae bagiau unigol y plant yn cael eu gwagio yn y bag 
sydd wedi’i labelu yng nghanol eu sgwâr, a’i glymu a’i adael tan ddiwedd y sesiwn. Wedyn gall 
y grŵp symud ymlaen i sgwâr arall os bydd amser yn caniatáu.  
Pan fydd y daith wedi gorffen, mae’r bagiau mawr yn cael eu casglu at ei gilydd, gan adael y 
cae yn daclus heb unrhyw sbwriel. 
 
Fe ddylai perchennog y tir gael clywed am unrhyw ddarganfyddiadau diddorol, a lluniau 
wedi’u cymryd ohonynt. Fe ddylai'r Swyddog Cyswllt sydd yn gyfrifol am ddarganfyddiadau 
yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili, ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed gael 
gwybod am hyn, gan y gallant fod o help mawr i ddweud beth yn gwmws yw’r rhain. 
 
Mae adroddiad terfynoladroddiad terfynoladroddiad terfynoladroddiad terfynol gyda diagramau, sydd yn manylu ar y darganfyddiadau a'r lle cawsant 
eu darganfod, a lluniau o'r diwrnod hefyd, yn ddefnyddiol iawn ac yn ymarfer pleserus i'r 
plant i’w ddilyn.  
 
Fe fyddai ymweliadau ymweliadau ymweliadau ymweliadau ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili i ddysgu sut mae’r 
henebion yn cael eu storio a'u labelu yn werthfawr iawn. Hefyd, mae unrhyw wybodaeth 
gefndirol sydd eisiau, er mwyn  deall y safle, ar gael yn y Gwasanaeth Archifau yng 
Nghaerfyrddin, yn yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn Llandeilo, neu hyd yn oed yn y 
Llyfrgell leol. 



 
 
Beth am ymuno â'r Clwb Archaeolegydd Ifanc?Beth am ymuno â'r Clwb Archaeolegydd Ifanc?Beth am ymuno â'r Clwb Archaeolegydd Ifanc?Beth am ymuno â'r Clwb Archaeolegydd Ifanc?    
Mae modd i chi fanteisio ar gyngor wrth archaeolegwyr ifanc eraill ac hefyd teimlo'n rhan o 
glwb. Ceir hefyd taflenni gwybodaeth da a syniadau yma hefyd. www.britarch.ac.uk/yac/  



 
Dyma rai arteffactau a lluniau a gyflwynwyd gan bobl yn ardal Chwilota’r Tywi!Dyma rai arteffactau a lluniau a gyflwynwyd gan bobl yn ardal Chwilota’r Tywi!Dyma rai arteffactau a lluniau a gyflwynwyd gan bobl yn ardal Chwilota’r Tywi!Dyma rai arteffactau a lluniau a gyflwynwyd gan bobl yn ardal Chwilota’r Tywi!    
    
 

  
Oes syniad gyda chi beth yw hyn?  Teclyn i gadw pren rhag symud pan yn cerfio 

 
Hen botel fawr      Carreg wedi ei cherfio gyda ffurf 

 
Ydych chi'n gwybod beth yw hyn?  Hen declyn i dynnu cyrn oddi ar fuchod efallai? 



      
Hen aing, oleia 120 mlwydd oed   Teil o odyn sychu grawn llafur - yn anarferol 

oherwydd ei fod wedi ei wydro 
    
Creu arddangosfaCreu arddangosfaCreu arddangosfaCreu arddangosfa  
Mae hyn yn helpu plant i ddeall y gorffennol mewn ffordd gorfforol, "ymarferol". Gallant 
ddysgu sut i greu catalog a mynegai iddo, a sylweddoli bod yn rhaid i'r arddangosfa gael eu 
labeli a'i chyflwyno mewn ffordd artistig a diddorol. Maen nhw hefyd yn dysgu sut i ofalu am 
y gwrthrychau a gwneud penderfyniadau gwybodus. Gall llyfrynnau neu daflenni gwybodaeth 
gael eu creu, ac efallai noson agored er mwyn dangos i’r rhieni maint eu darganfyddiadau 
archaeolegol.  
Cofiwch bob amser bod rhaid i rybuddion iechyd a diogelwch gael eu pwysleisio wrth gasglu 
darnau o grochan neu wydr sydd wedi torri!  
 
Gall datblygu prosiect archaeolegol yn eich ysgol fod yn ymarfer gwerthfawr trawsgwricwlaidd 
a chael ei gysylltu â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar sawl lefel. 
 
Sgiliau iaithSgiliau iaithSgiliau iaithSgiliau iaith    
 
 Mae cyfleoedd ar gyfer trafod, dysgu geirfa newydd, gwrando ar sgyrsiau, ymchwil ac 
ysgrifennu creadigol a dehongli. Mae hefyd yn datblygu eu sgiliau dadansoddi tystiolaeth a 
dadlau. Mae creu llyfrgell, hefyd, yn gymorth o ran helpu sgiliau darllen a dadansoddi.  
 
HanesHanesHanesHanes 
Gosod yr eitem yng nghyd-destun digwyddiadau hanesyddol lleol. Creu llinell amser ar gyfer 
yr eitemau a’u gosod mewn cyd-destun hanesyddol. Sylwi ar fywyd cymdeithasol y bobl. 
Datblygu sgiliau meddwl trwy ymholi’n hanesyddol a dod i gasgliadau. Maent yn gallu dysgu 
sut i ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth yn feirniadol, i ganfod tuedd a rhagfarn, ac i lunio 
dadl neu ddehongliad o ddigwyddiadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 



Mathemateg Mathemateg Mathemateg Mathemateg     
Edrych ar linellau amser i ddod yn fwy ymwybodol o amser cronolegol. Gweithio mas yn 
fathemategol oedran arteffact. Creu system gyfeirnod. Astudio ffurflenni cyfrifiad ac 
ystadegau. Edrych ar systemau ariannol drwy astudio hen ddarnau arian.  
 
Sgiliau Dylunio, Technoleg a Thechnoleg GwybodaethSgiliau Dylunio, Technoleg a Thechnoleg GwybodaethSgiliau Dylunio, Technoleg a Thechnoleg GwybodaethSgiliau Dylunio, Technoleg a Thechnoleg Gwybodaeth  
Mae cyfleoedd ar gyfer gwerthuso gwahanol fathau o ddeunyddiau a'u defnydd. Technegau 
cadwraeth syml. Defnyddio'r cyfrifiadur i lunio cronfeydd data a graffeg dylunio ar gyfer 
arddangosfeydd. Pensaernïaeth, gan greu bwâu gyda cherrig fflat. Defnydd o'r rhyngrwyd.  
 
CelfCelfCelfCelf    
Gall eitemau celf fel crochenwaith a gemwaith gael eu hail-greu yn yr ystafell ddosbarth. Gall 
gwahanol arddulliau hanesyddol gael eu hastudio trwy edrych ar hen fotymau a chlipiau.  
Cynllunio dillad. 
 
DaearyddiaethDaearyddiaethDaearyddiaethDaearyddiaeth    
 Mae astudio mapiau a chreu mapiau yn ogystal â’r llun byd eang yn gallu cael eu hastudio 
wrth edrych ar lwybrau masnach. E.e. Fe ddaeth crochenwaith Samianware Rhufeinig o Gaul 
(Ffrainc.) Arolygu. Gellir dod o hyd i hen fapiau yn yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed 
neu gan y Gwasanaeth Archifau Caerfyrddin neu ar-lein ar http://www.old-maps.co.uk  
 
GwyddoniaethGwyddoniaethGwyddoniaethGwyddoniaeth    
Gall yr amgylchedd gael ei astudio drwy edrych ar wahanol fathau o bridd / creigiau a 
phlanhigion ac anifeiliaid yn yr ardal. Gofynnwch gwestiynau fel, pryd gwnaeth y 
sycamorwydden gyrraedd ein glannau? Pryd wnaeth ieir gyrraedd? Astudiaeth olion 
ysgerbydol anifeiliaid. Diwydiant yn yr ardal, adeiladu ffyrdd, geoffiseg. 
 
Sgiliau PersoSgiliau PersoSgiliau PersoSgiliau Personol a Chymdeithasol nol a Chymdeithasol nol a Chymdeithasol nol a Chymdeithasol     
Mae cyfleoedd ar gyfer gwaith grŵp, strwythuro a chymryd cyfrifoldeb dros brosiectau. Creu 
cyfle i blant i symud o'r diriaethol i'r haniaethol; syml i'r cymhleth; personol i'r 'darlun 
mawr'; cyfarwydd i'r anghyfarwydd; ac i'r annibynnol a'r cyd-ddibynnol. Mae hefyd yn 
cyfrannu at addysg bersonol a chymdeithasol trwy ddatblygu sgiliau ymholi a meddwl yn 
feirniadol; eu dealltwriaeth o wahanol safbwyntiau a dehongliadau o bobl a digwyddiadau; ac 
o'r ffordd y mae pobl wedi effeithio ar eu hamgylchedd yn y gorffennol. Mae'n rhoi i 
ddysgwyr cyd-destun hanesyddol i wybod ble yn gwmws i osod eu bywydau. 
 
Cwricwlwm CymraegCwricwlwm CymraegCwricwlwm CymraegCwricwlwm Cymraeg    
 Dyma gyfle i blant i wneud hanes Cymru gyfan a lleol yn ffocws o’u hastudiaeth a helpu i 
ddysgu a deall y ffactorau sydd wedi llunio Cymru a gwledydd eraill heddiw.  
 
Gyrfaoedd a'r byd gwaithGyrfaoedd a'r byd gwaithGyrfaoedd a'r byd gwaithGyrfaoedd a'r byd gwaith  



Mae'n rhoi ymwybyddiaeth o yrfaoedd a byd gwaith yn eu dealltwriaeth o'r ffactorau sydd 
wedi llunio'r byd gwaith yn y gorffennol; rhai o'r newidiadau pwysig economaidd, 
cymdeithasol a diwydiannol sydd wedi digwydd; y raddfa o'r newidiadau ar draws y gwahanol 
gyfnodau ac o fewn yr un cyfnod; rhai newidiadau o bwys economaidd, cymdeithasol a 
thechnolegol a ddigwyddodd dros y canrifoedd. 

 
 

 
 


