
Amcanion
Chwilio am gliwiau yn y dirwedd i weld sut mae 
wedi ei siapio gan weithgaredd naturiol a dynol

Hen fapiau, ffotograffau (gwrth-ddŵr) 
Llond poced o straeon (ar-lein ond ffeithiau wedi’u 
gwirio!) Nodiadau Gweithgaredd Archaeoleg Dyfed

+/- 15-20 munudau Traeth neu lan y dŵr

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Byddwn yn edrych ar sut mae pobl a natur yn siapio'r dirwedd o'n cwmpas.

Gweithgaredd 1 - A yw'r lle hwn yn naturiol neu'n cael ei siapio gan bobl?

Anogwch y grŵp i edrych o'u cwmpas, yna dangoswch linell iddynt (go iawn neu ddychmygol). Mae un pen yn hollol ddynol ac mae'r llall yn hollol naturiol. 
Gofynnwch iddynt sefyll ar y llinell i ddangos eu barn. Sgwrsiwch â'r grŵp pam eu bod wedi dewis eu safle ar y llinell.

Gweithgaredd 2 – Darganfod PUMP
Dewch o hyd i BUMP peth sydd wedi'u rhoi yno gan bobl. Os yw'n ddiogel (asesiad risg deinamig!) gall y plant rasio rhyngddynt. Gallai'r ail gêm olygu dod 
o hyd i BUMP o bethau sy’n naturiol.

Mae rhai o'r pethau'n hawdd i'w penderfynu ond rydym am i blant agor eu llygaid a'u meddyliau i'w hamgylchedd. Er enghraifft, efallai bod creigiau wedi'u 
gosod ar y traethau fel rhan o'r amddiffynfeydd môr, mae gwrychoedd yn cael eu creu gan bobl i wneud caeau ar gyfer amaethyddiaeth. Mae natur yn 
adfer hen adeiladau a lleoedd gweithgaredd dynol felly mae angen i ni edrych yn ofalus am gliwiau.
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Gweithgaredd 3 – Darganfod PUMP (fersiwn sylwi)
Eglurwch i'r grŵp y byddant yn chwarae gêm. Mae pob person yn enwi newid dynol i'r dirwedd y gallant ei gweld o ble maen nhw.
“Rheolau caeth yw dim ailddweud, dim camgymeriadau a dim oedi” neu maen nhw “allan”.
Plygwch neu torrwch y rheolau i weddu i'ch grŵp.
Y person cyntaf allan i ddod yn feirniad am weddill y gêm. Os ydych chi'n chwarae hefyd gallwch gyflwyno rhai o'r dylanwadau 
dynol llai amlwg.

Dangoswch hen fap o'r ardal i'r grŵp, nodwch y nodweddion fel y gallant gyfeiriadu eu hunain. Mae'r mapiau 
hynaf ar gyfer y rhan fwyaf o Gymru arfordirol gwledig yn dyddio o ddiwedd y 1800au ond mae pobl 
wedi bod yma am filoedd o flynyddoedd. Nawr mae'n amser da i gyflwyno ychydig o straeon am y dirwedd leol.

Gweithgaredd 4 – Rwy’n gweld gyda fy llygaid bach i yn Fy Meddwl i 
Chwaraewch gêm o Rwy’n gweld gyda fy llygaid bach i, ond dim ond pethau a fyddai wedi bod o 
gwmpas pan wnaed y map.  

Cloi
Gorffennwch y sesiwn gydag ail-rediad o’r gweithgaredd cyntaf.

Amcanion

Hyd

Adnoddau

Lleoliad

Chwiliwch am gliwiau yn y dirwedd i weld sut y 
cafodd ei siapio gan weithgaredd naturiol a dynol

Hen fapiau, ffotograffau (gwrth-ddŵr). Efallai cwpl 
o setiau o ysbienddrych. Llond poced o straeon.
Nodiadau Gweithgaredd Archaeoleg Dyfed

+/- 15 munudau Naill ai ar y dŵr neu atraeth lle mae'n bosibl 
edrych yn ôl ar y mewndir

ARCHWILIO'R GORFFENNOL  YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEG DYFED



Astudiaeth Achos: Bae Porth Mawr

Ar yr olwg gyntaf mae Bae Porth Mawr yn edrych yn amgylchedd naturiol heb ei newid ond mae gweithgarwch dynol wedi chwarae rhan yn y gwaith o lunio'r ardal hon am filoedd o flynyddoedd. Mae'r adeiladau, y 
biniau, a'r arwyddion yn amlwg yn effeithiau dynol. Mae'n werth nodi llinellau pŵer, waliau a hyd yn oed y llithrfa gan ein bod yn tueddu i sylwi arnynt yn llai.
Mae fflintiau y gellir eu canfod weithiau ar lwybr yr arfordir yn dyddio o'r Mesolithig 10,000-5000 CC pan gafwyd bwyd trwy hela a chasglu. Dechreuodd y newid i amaethyddiaeth yn ystod y Cyfnod Neolithig 
(5000CC - 3000CC). Mae rhai o'r ffiniau caeau isel ar y rhostir ar Benrhyn Tyddewi yn filoedd o flynyddoedd oed, ond mae'r rhan fwyaf o'r ffiniau sy'n dal i gael eu defnyddio ychydig gannoedd o flynyddoedd oed.
Rhennir oed y cerrig yn 3 chyfnod amser.
Mae Lithig yn golygu oedran y cerrig, mae Neo yn newydd, mae Meso yn golygu canol a Paleo yn golygu hen.
Ar benrhyn Tyddewi ei hun mae caer o'r Oes Haearn (2000 mlwydd oed) ac mae siambr gladdu cerrig Cyfnod Neolithig i'w gweld yn erbyn y gorwel a welir o'r traeth. Y cae ar ochr dde'r llithrfa yw safle Capel Padrig a 
adeiladwyd 600AD - 1000AD.
Roedd Carn Llidi ei hun yn gartref i orsaf wrando danfor Rhyfel Byd Cyntaf a gorsaf radar o'r Ail Ryfel Byd. Mae olion dau siambr gladdu Cyfnod Neolithig i'w gweld ymhlith sylfeini'r ddwy orsaf hyn.
Mae Porth Mawr yn un o draethau eiconig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac mae'n un o'r traethau mwyaf diogel rhag effeithiau datblygiadau modern. Roedd y tai pâr ger mynedfa'r maes parcio yn ddechrau 
datblygiad tai o ddiwedd y 1930au, roedd dechrau'r Ail Ryfel Byd wedi golygu nad aeth fyth ymhellach. Pe bai'r ardal hon wedi bod yn wahanol, byddai wedi bod yn wahanol iawn.

Gweithgaredd 1. Dylanwad dynol v 
dylanwad naturiol

• Mae gofyn i'r plant leoli eu hunain ar linell  
     rhwng dau syniad cyferbyniol yn eu galluogi i  
     blymio i syniadau cymhleth mewn ffordd nad  
     yw'n fygythiol, nid oes “ateb cywir” mewn  
     gwirionedd.
•Gwrandewch yn ofalus ar yr hyn maen nhw'n  
     ei ddweud, mae dechrau gyda'r bobl ar ben  
     y llinell yn gweithio'n dda. Yn dibynnu ar eich  
     grŵp efallai y byddwch am iddynt drafod,  
     gwrando ac ail-leoli eu hunain ar ôl clywed  
     barn pobl eraill.
• Teimlwch yn rhydd i fynd o gwmpas yn gyntaf 
     gyda'r gweithgaredd hefyd, roc yn erbyn  
     pop, salt n vinegar yn erbyn quavers.        
     Ailadroddwch ef ar y diwedd i gael rhyw  
     syniad o sut mae eu syniadau wedi datblygu.

Cloi
Darganfyddwch pa ddarn roedden nhw wedi'i fwynhau am y sesiwn a beth oedd yn eu synnu, o ddiddordeb 
ac yn y blaen. Gobeithio eu bod wedi cael blas ar chwilio am dystiolaeth. Mae yna lawer o chwedlau trefol a 
“gwirion” allan yna ond gall hyn wneud hela'r ffeithiau go iawn yn llawer o hwyl hefyd!

Adnoddau i'w darparu
Mapiau hanesyddol e.e. Rhifyn 1af Yr Arolwg Ordnans ar gael ar-lein, http://maps.nls.uk/geo/find/# 
Archwilio https://www.archwilio.org.uk
Coflein http://map.coflein.gov.uk/

Gweithgaredd 2. Darganfod Pump

• Os yw'r maes parcio yn dawel iawn, gallant  
     rasio rhwng 5 peth maen nhw wedi'u dewis.
• Mae cerbydau ac eiddo preifat yn bendant y  
     “tu allan i derfynau”.
• Mae'r creigiau o flaen yr orsaf achub bywyd  
     a'r maes parcio yn amddiffynfa fôr, felly      
     maent yn cyfrif fel pobl.
• Dewiswch eich man cychwyn yn ddoeth neu  
     fe gewch y plentyn a fydd yn gorffen heb  
     symud rhyw lawer.
• Ar adegau prysur gallai fod yn ras gerdded 
     neu'n loncian tywys rhwng pwyntiau o      
    ddiddordeb fel rhan o'ch cynhesu.

Gweithgaredd 3  Fersiwn Sbotio 
Darganfod Pump

• Cofiwch gyfeiriadu’r map a nodi marciau tir  
     ar gyfer y grŵp.
• Mae plant iau yn arbennig yn mwynhau  
     defnyddio ysbienddrych ac maent hefyd yn  
     rhoi syniad da i weddill y grŵp ar yr hyn y  
     gallai'r person fod yn edrych arno.
• Efallai y byddwch am droi'r cloc yn ôl i siarad  
     a gofyn beth allen nhw ei weld o'r cyfnod  
     hwn mewn hanes.

Gweithgaredd 4 Rwy’n gweld gyda fy 
llygaid bac hi yn Fy Meddwl i
Mae tystiolaeth y byddech wedi gallu  gweld:

5000-3000CC (Neolithig)
• caer 700—43 AD
• Amaethyddiaeth
• Coed yn cael eu clirio ar gyfer amaethyddiaeth   
     neu i ddarparu tiroedd hela haws.

10,000 CC - 5000CC (Mesolithig)
• Ychydig iawn o bobl sy’n gasglwyr helwyr.
• Llochesi syml iawn.
• Aurochs (buwch enfawr fel llysysyddion),  
     byddech chi mewn coedwig. Daethpwyd o hyd  
     i gorn Auroch ar draeth Porth Mawr ar ôl storm  
     yn 2014.
• Mamothiaid gwlanog, nid oedd rhinos bellach  
     yn bresennol yn nhirwedd Cymru erbyn hyn.
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