
Nodiadau i Athrawon

Mae'r adnodd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr oed 8-11.
Mae'n cynnig cyfle i archwilio pam mae Cymru yn boblogaidd am
dripiau undydd a gwyliau ac edrych yn agosach ar eu hamser
hamdden eu hunain, gan wneud cymariaethau o'r gorffennol i'r
presennol. Gweler Meysydd Dysgu a Phrofiad Cwricwlwm i
Gymru ar ddiwedd y nodiadau.

Tripiau Undydd

amgueddfa.cymru/addysg

Ysgrifennwyd y nodiadau hyn i
weithio ochr yn ochr â'r eLyfr
Tripiau Undydd.

Rhannwch eich gwaith gyda ni
@Amgueddfa_Learn



Penodau'r eLyfr

Cwestiynau Allweddol
Pam ein bod ni’n mynd ar dripiau undydd a gwyliau? 
Ydy mynd ar dripiau undydd yn dda i’n hiechyd a’n lles? 
Lle ydyn ni’n hoffi mynd a beth ydyn ni’n hoffi gwneud ar dripiau
undydd? 
Sut ydyn ni’n teimlo pan rydyn ni’n mynd ar dripiau undydd? 

Trafodaeth bosib am 2020, gorfod aros yn agos at adref ac
ailddarganfod ac archwilio llecynnau hardd/ atyniadau lleol. 

Pam fod Cymru yn boblogaidd? 
Pam fod Cymru mor boblogaidd fel cyrchfan ar gyfer gwyliau neu drip
undydd? Meddyliwch am syniadau. 

Llinell Amser Undydd
Sut y daeth tripiau undydd mor boblogaidd? Meddyliwch am gyd-
destun hanesyddol a sut y datblygodd tripiau undydd dros amser.

Posteri a Chardiau Post 
Gofynnwch i’r disgyblion am eu barn am eu tref enedigol, ydy hi’n
boblogaidd gyda phobl leol neu bobl o bell i ffwrdd? 
Astudiwch y geiriau hysbysebu a thwristiaeth.
Gofynnwch iddyn nhw feddwl am ddulliau sy’n cael eu defnyddio ar
hyn o bryd i hyrwyddo llefydd lleol. Cylchgronau? Teledu? Cyfryngau
Cymdeithasol? Y we? 
Nawr gofynnwch i’r disgyblion i edrych mewn rhagor o fanylder ar y
ffotograffau canllawiau gwyliau/ posteri/ marchnata.
Edrychwch ar yr eitemau’n ofalus, ble a beth maen nhw’n hyrwyddo?
Beth sydd yn y llun?  

Gofynnwch iddyn nhw greu eu hymgyrch farchnata eu hunain ar gyfer
eu tref/ pentref lleol neu gyrchfan glan môr, gan feddwl am y geiriad, y
lliw a’r lluniau. Lle fydden nhw’n hysbysebu? Sut fyddai’n edrych? 



Gwibdeithiau gwaith
Pythefnos y Glowyr 
Trip Ysgol Sul
Trafodaeth yn ymwneud â thripiau undydd cymdeithasol, ddoe a heddiw.
Trafodaeth am bythefnos y glöwyr a thripiau Ysgol Sul. Ble mae’r
disgyblion yn mynd a phwy sy’n mynd gyda nhw? Ydyn nhw’n mwynhau
tripiau ysgol, tripiau gyda’u ffrindiau, tripiau gyda’u grwpiau, er enghraifft,
eu clwb pêl-droed neu grŵp geidiaid lleol? 

Hanes Llafar

Esboniwch i’r disgyblion pan fod hanes llafar yn bwysig.
Hanes llafar yw pan fydd pobl yn rhannu eu profiadau a'u hatgofion a
hynny yn cal ei recordio.
Mae teithiau Ysgol Sul yn atgof poblogaidd gan lawer.
Chwaraewch y recordiadau.
Gofynnwch i’ch dosbarth sut mae nhw’n teimlo? Ydy’r bobl yn eu
hatgoffa o unrhyw un? Ydy hyn yn debyg i’w tripiau undydd? 
Gofynnwch i’r disgyblion i wneud eu hymchwil hanes llafar eu hunain. Eu
hannog i feddwl am gwestiynau y gallan nhw eu gofyn, er enghraifft, i’w
teuluoedd eu hunain. 

1.   Ble est ti?
2.   Pwy aeth gyda ti? 

3.   Sut gyrhaeddaist ti yno? 
4.   Beth wnest ti yno? 

5.   Beth wnest ti wisgo a bwyta? 
6.   Oedd e’n hwyl? Beth oedd yn ei wneud yn hwyl?

7.   Beth wnest ti weld/ clywed/ arogli/ blasu/ teimlo? 
 

Pam fod cofroddion yn cael eu creu? Roedd gan bobl gyflogau uwch a
olygai bod ganddynt ragor o incwm parod i brynu eitemau moethus i’r

teulu. Roedd cyflogau uwch yn gatalydd ar gyfer datblygiad amser
hamdden.

 
Archwilio Archifau/Llyfrgelloedd Lleol.



Trawsgrifiadau Sain

Mae'r dudalen hon yn cynnwys trawsgrifiadau o'r recordiadau hanes llafar.

Cymru
 

Mae'r adran hon wedi'i chynllunio i'w defnyddio gan ysgolion ar draws
Cymru. Anogwch nhw i drafod eu hardal leol, beth yw’r atyniadau lleol?
Ydyn nhw wedi bod i rannau eraill o Gymru? 

 
 

Mynyddoedd Mawreddog a Chefn Gwlad Chwedlonol
Tirnodau
Dinasoedd Diddorol, Dociau Caerdydd i Fae Caerdydd 
Atyniadau Twristaeth 
Gwlad Diwylliant 

Mae’r penodau hyn yn archwilio gwahanol ddarnau o dirlun cyfoethog
Cymru sy’n ddelfrydol ar gyfer tripiau undydd ac fel cyrchfannau gwyliau. 
Gofynnwch i’r dysgwyr os ydyn nhw wedi bod i unrhyw un o’r llefydd hyn?
Meddyliwch am hynodrwydd yr Eisteddfod ac elfennau o ddiwylliant
Cymru fel cestyll, amgueddfeydd, sioeau amaethyddol a gemau
chwaraeon; llefydd delfrydol ar gyfer tripiau undydd. 

Am fwy o wybodaeth am Fargam, ewch i

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/134/Celf---Lluniau-
Margam/?_ga=2.200058279.880564672.1616419858-
968522632.1605533876

 

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/134/Celf---Lluniau-Margam/?_ga=2.200058279.880564672.1616419858-968522632.1605533876


Sut mae tripiau undydd wedi newid dros amser?

Cymharu a Chyferbynnu 

Trafodwch themâu bwyd, trafnidiaeth, digwyddiadau
cymdeithasol, gweithgareddau, a phrofiadau yn ymwneud â
thripiau undydd. Er enghraifft, pa fwyd maen nhw’n ei fwynhau
pan maen nhw’n mynd i’r traeth, neu lle maen nhw’n mynd ar
dripiau undydd?  

Sut maen nhw’n cyrraedd eu cyrchfan? Pa ffordd o deithio? 
Gyda phwy maen nhw’n mynd? Teulu neu ffrindiau? Ydyn nhw’n
mynd gyda’u grwpiau crefyddol? 

Beth maen nhw’n gwisgo? Pa bethau maen nhw’n mynd gyda
nhw? Beth maen nhw’n bwyta? Beth maen nhw’n gweld/clywed/
arogli/ blasu/gwneud/teimlo? 

Bydd y cwestiynau cychwynnol hyn yn annog y dysgwyr i feddwl
am eu tripiau undydd eu hunain cyn edrych ar y ffotograffau
mewn rhagor o fanylder. 

Nawr gofynnwch i’ch dosbarth i edrych ar y ffotograffau:
 Sut mae’r ffotograffau hyn yn cymharu gyda’u profiadau eu
hunain o dripiau undydd i lan y môr? 
 Beth maen nhw’n ei fwyta? Pa drafnidiaeth maen nhw’n ei
defnyddio? Sut ydych chi’n credu maen nhw’n teimlo? 



Cynaliadwyedd. 

Beth mae’r bobl yn ei wisgo? Beth yw’r deunydd?

Deunyddiau traddodiadol megis gwlân oedd y prif ddeunyddiau ar
gyfer gwisgoedd nofio. Dros amser, daeth gwisgoedd nofio leicra yn
ffasiynol. Trafodaeth ar gynaliadwyedd a ffasiwn cyflym. Sut mae’r
amgylchedd naturiol wedi siapio’r ffordd mae dillad glan môr wedi
datblygu? 

Pwy aeth gyda nhw? Fydden nhw’n mynd gyda’r Ysgol Sul neu’r teulu? 

Trafodaeth ar amser hamdden a digwyddiadau cymdeithasol. Ar un
adeg byddai tripiau wedi bod naill ai, er enghraifft, gyda’r Ysgol Sul
neu’r teulu neu’r gwaith, ond mae pethau wedi newid bellach. Anogwch
drafodaeth am grwpiau cymdeithasol a’u newidiadau dros amser. 

Pa drafnidiaeth oedden nhw’n ei ddefnyddio i gyrraedd eu cyrchfan?
Gellir cysylltu’r drafodaeth am ddatblygiad trafnidiaeth/ technoleg
gyda chynaliadwyedd, yr amgylchedd a thwristiaeth gyfrifol* hefyd.
Sut mae’r holl atebion hyn yn cymharu gyda’u profiadau personol? 



Edrych ar ôl ein hamgylchedd

Edrychwch ar y ffotograff o draeth Llanbedrog, beth maen nhw’n
wneud? 

*Trafodaeth ar gynaliadwyedd a thwristiaeth gyfrifol. Mae nifer o
ardaloedd ar draws Cymru yn dibynnu ar dwristiaeth - pobl yn dod
i’r ardaloedd hynny i fwynhau gwyliau a thripiau undydd sy’n
sbarduno twf economaidd a thwf swyddi. Fodd bynnag, fel y gwelir
yn y ffotograff, gall hyn achosi twf mawr yn y boblogaeth, yn
enwedig yn yr haf, sy’n golygu bod rhai ardaloedd yn profi
effeithiau negyddol twristiaeth. Mae’r rhain yn cynnwys niwed i’r
tirlun, taflu sbwriel dros y lle, tagfeydd traffig a llygredd.  

Mae tripiau undydd a gwyliau yn dod yn fater o bwyso a mesur.
Trafodaeth bosib ar y flwyddyn 2020 a thwristiaeth.

Disgyblion i greu eu dyddiadur natur eu hunain. 

Beth maen nhw’n gallu dod o hyd iddo? Beth mae pobl yn gallu
dod o hyd iddo ar eu tripiau undydd/ gwyliau?        



Gweithgaredd Dosbarth

Offer
Darnau o wymon wedi golchi i'r lan
Hambwrdd bas
Cerdyn cryf
Brwsh paent
Hen deits neu leinin cewyn
Papur newydd
Rhywbeth trwm megis llyfrau neu
gerrig
Glud

 
 

Gwasgu Gwymon 

Beth i’w wneud
Llenwch hambwrdd fas i’r hanner â dŵr tap, a gosodwch garreg o dan un pen i
greu pen bas a phen dwfn. 

Cymerwch ddarn o gerdyn sydd ychydig bach yn fwy na'r gwymon yr ydych chi
eisiau ei wasgu, a gosodwch ef yn y dŵr. 

Rhowch y gwymon yn y dŵr dros y garden. Yn araf, tynnwch y garden o'r dŵr o'r
pen bas, gan drefnu'r gwymon ar y garden gyda'r brwsh paent wrth i chi fynd. 

Gorchuddiwch y gwymon â darn o hen deits. 

Gosodwch y gwymon a’r garden rhwng haenau o bapur newydd. 
Rhowch gerrig neu lyfrau (neu unrhyw beth trwm) ar ei ben.

Bob dydd, newidiwch y papur newydd gwlyb am bapur sych. 

Wedi wythnos neu ddwy dylai'r gwymon fod yn sych. 

Mae sawl math o wymon yn glynu at y garden heb lud, ond gallwch chi
ychwanegu smotyn o lud i ddal y gwymon ar y garden os oes angen. 

Defnyddiwch eich gwymon gwasgedig i wneud cardiau cyfarch neu fframiwch
nhw!



Paentiadau

Mae'r bennod hon yn ymwneud â sut yr oedd artistiaid yn hyrwyddo
twristiaeth trwy baentio tirweddau Cymru.

Gwybodaeth Bellach isod:

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/object/82367640-6dbf-
3a57-a22a-e5c8705d5ad1/?
field0=with_images&value0=1&field1=database&value1=art&field2=stri
ng&value2=dolbadarn%20castle&index=0&_ga=2.206768154.88056
4672.1616419858-968522632.1605533876

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/465/Agraffiadydd-
yng-Nghymru-/?_ga=2.206768154.880564672.1616419858-
968522632.1605533876

Peintiad: Traeth Fforest, Bae Aberteifi gan John Brett.

Mae Traeth Fforest (a elwir bellach yn Aberfforest) yn swatio ar Lwybr
Arfordirol hardd Sir Benfro. Roedd John Brett, arlunydd o Lundain, yn
addoli Cymru ac ysgrifennodd mai Sir Benfro oedd yr ‘unig un lle glan
môr gwirioneddol foddhaol’ ym Mhrydain. Ymwelodd â Chymru sawl
gwaith, gan dreulio ei wyliau yma gyda'i wraig a'i blant. Mae'r olygfa
arfordirol hon, wedi'i phaentio mewn arddull Cyn-Raffaelaidd, yn ffres
ac yn llachar - diwrnod braf o haf.

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/object/82367640-6dbf-3a57-a22a-e5c8705d5ad1/?field0=with_images&value0=1&field1=database&value1=art&field2=string&value2=dolbadarn%20castle&index=0&_ga=2.206768154.880564672.1616419858-968522632.1605533876
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/465/Agraffiadydd-yng-Nghymru-/?_ga=2.206768154.880564672.1616419858-968522632.1605533876


Heb ei gynnwys yn yr eLyfr ond ymarfer cymharu posib:

Helpodd artistiaid hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru trwy eu gwaith.
Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi hefyd nad oedd yn hawdd teithio o
amgylch Cymru ar ddiwedd y 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif.
Gweler isod. 

Paentiad:
Artist yn teithio yng Nghymru. 1799.
Artist: Rowlandson, Thomas (yn null) 

Person/ Corff: Ackerman, R
Artist: Merke  

 

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/object/f1ac3549-3a12-
3351-9a8f-b9c218849877/?
_ga=2.67855697.1729452125.1617722391-968522632.1605533876 

Golwg ddychanol ar anhawsterau teithio yng Nghymru cyn dydd
rhwydweithiau trafnidiaeth a rheilffyrdd. Mae’n dangos artist yn mynd i
baentio’r tirlun Cymreig ar geffyl, gyda holl offerynnau ei grefft, yn
brwydro yn erbyn y tywydd Cymreig a’r tirlun Cymreig ‘gwyllt’. Roedd hyn
yn ei gwneud hi’n anodd i unrhyw un gael mynediad at y tirlun Cymreig a
chanfyddiad pobl o’r tu allan i Gymru oedd ei fod yn hynod anghysbell. 

Cymru ym 1799. Trafodaeth am ddatblygiad isadeiledd trafnidiaeth
yng Nghymru a alluogodd i ddiwydiant a hamdden i flodeuo.
Edrychwch am enghreifftiau yn yr eLyfr sy’n arddangos datblygiad
trafnidiaeth yng Nghymru. Gwnewch gymhariaethau uniongyrchol
gyda’r paentiad hwn a’r hysbysebau.  

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/object/f1ac3549-3a12-3351-9a8f-b9c218849877/?_ga=2.67855697.1729452125.1617722391-968522632.1605533876
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/object/f1ac3549-3a12-3351-9a8f-b9c218849877/?_ga=2.67855697.1729452125.1617722391-968522632.1605533876


Meysydd Dysgu a Phrofiad 
 
 

Mathemateg a Rhifedd
Gweithgaredd Arian Poced Trip Undydd

Lluniwch restr o eitemau sydd ar gael i’w prynu mewn siop leol neu ar drip
undydd i’r traeth. 

Prisiwch bob eitem.
Rhoddir £5 i’r dysgwyr ‘i’w wario’. Gofynnwch iddyn nhw ddewis eitemau ar
y rhestr i’w prynu. Mae’n rhaid iddyn nhw gyfrif faint maen nhw’n prynu, gan

wario dim mwy na £5. 
 

Ystyriwch ystadegau, e.e. faint o bobl sy’n ymweld â chyrchfannau glan môr
yn ystod yr haf. 

 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Ymgyrch Marchnata 
Meddyliwch am slogan Butlin’s “Holidays with pay: Holidays with play: A

week's holiday for a week's wage”.
Gofynnwch i’r dosbarth greu eu hymgyrch marchnata lleol eu hunain,

meddyliwch am gyflythreniad ac odli yn eu dewis o eiriau. 
 

Hanes llafar 
 Meddyliwch am y cwestiynau a sut y bydden nhw’n gofyn i’w teulu a’u

ffrindiau am eu hatgofion o dripiau undydd.
 

Y Celfyddydau Mynegiannol
Creu eu deunydd marchnata eu hunain drwy arlunio, paentio neu ddylunio

poster/ cerdyn post â llaw, neu’n ddigidol. 
 

Mewn grwpiau dylent greu eu hysbyseb wedi’i ddramateiddio, yn
hysbysebu ei hardal leol, efallai bod modd i’r disgyblion i ffilmio’r

hysbysebion hyn.
 

Trafodaeth ar gasgliad celf Amgueddfa Cymru yn ymwneud â thema
tripiau undydd a gwyliau.   

 
Trafodaeth ar sut y dylanwadodd paentwyr ar dwristiaeth yng Nghymru.



 
Y Dyniaethau

Trafodwch ystyr diwydiannu a’i effaith ar Gymru yn yr 19eg a’r 20fed
ganrif. Mae’r llinell amser yn ystyried y ffactorau a arweiniodd at

newid a thwf tripiau undydd a gwyliau yng Nghymru. 
 

Archwiliwch gyfansoddiad daearyddol Cymru a pham ei fod mor
boblogaidd ar gyfer tripiau undydd a gwyliau. 

 
Trafodaeth ar dirnodau Cymru.

 
Trafodaeth ar sut y gwnaeth newid diwydiannau yn yr 20fed ganrif

lunio Cymru. Mannau gwaith a chartrefi urddasol yn cael eu
trawsnewid yn atyniadau i dwristiaid.

 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Trafodaeth am ddatblygiad trafnidiaeth gyda thwf rheilffyrdd a cheir
modur a sut y dylanwadodd hyn ar dwristiaeth. 

 
Byd Natur

Sut mae pobl wedi defnyddio byd natur er mwyn creu deunyddiau a
sut mae wedi dylanwadu ar gynllunio. Er enghraifft, defnyddiwyd

gwlân o ddefaid i greu gwisgoedd nofio gwlanog, yn fwy diweddar
mae hwn wedi cael ei gyfnewid am ffibrau eraill megis leicra sydd yn

llai llesol i’r amgylchedd.  
 

Wetsuits
Sut mae byd natur wedi ysbrydoli cynllun y wetsuit.

 
 



Iechyd a Lles
 

Edrych ar fuddiannau mynd am dripiau undydd. Sut mae hyn yn
gwneud i’r disgyblion deimlo? Beth maen nhw’n clywed/ gweld/

gwneud/ blasu? 
 

                                                           Dinasyddiaeth
 

Trafodaeth ar Dwristiaeth Gyfrifol a phwysigrwydd twristiaeth i
ardaloedd lleol – creu a chynnal swyddi wedi’i gydbwyso yn erbyn yr

angen i edrych ar ôl yr amgylchedd lleol. Trafodaeth ar gynaliadwyedd,
effaith diwydiannau ar yr amgylchedd yn y gorffennol a’r presennol.

Trafodaeth bosib ar y flwyddyn 2020 a’i heffaith ar dwristiaeth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafod lle Cymru yn y byd a beth sy’n ei gwneud yn unigryw ar gyfer
tripiau undydd a gwyliau? Sut mae Cymru’n cymharu gyda gwledydd

eraill o faint tebyg? Cyfle i wneud ymarfer cymharu gyda gwlad arall yn
y byd.


