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GWASANAETH ADDYSGOL I

YSGOLION CYNRADD YN ORIEL MÔN 

A GWASANAETH ARCHIFAU YNYS MÔN



RHAGARWEINIAD

“ Yn y bôn, mae’r ‘Cynnig i Ddisgyblion’ yn ymwneud 
â dod o hyd i ffyrdd o ennyn diddordeb, ysgogi 
brwdfrydedd a meithrin hyder yn ein plant a phobl 
ifanc. Mae’n ymwneud â dod o hyd i ffyrdd mwy 
effeithiol o gyflenwi’r cwricwlwm, cyfleu disgwyliadau 
uchel, gan godi dyhead ac uchelgais yr unigolyn 
i lwyddo ym mhopeth y mae’n dewis ei wneud. 
Mae’n golygu bod ysgolion ac ymarferwyr yn 
gweithio gyda phartneriaid o bob math i ddatblygu 
ystod o gyfleoedd a gweithgareddau sy’n ehangu 
gorwelion y tu mewn a’r tu allan i amgylchedd 
dysgu traddodiadol yr ystafell ddosbarth. Nid yw o 
reidrwydd yn golygu gwneud mwy. Mae’n ymwneud 
â phartneriaethau y tu allan i’r ysgol, lle mae 
partneriaid yn lluosi effeithiau ymdrechion ei gilydd.”

TUDALEN 13, ‘CWRICWLWM I GYMRU – CWRICWLWM AM OES’

Mae dysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth yn gallu rhoi’r cyfle i blant a 

phobl ifanc wneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas. 

Gall rhoi cyd-destun i’r hyn sy’n cael ei ddysgu mewn ystafell ddosbarth a rhoi cyfleoedd i ddysgu sgiliau 
meddwl a datrys problemau a sgiliau bywyd megis cydweithredu a chyfathrebu rhyng-bersonol. Mae’r 
Maniffesto Dysgu Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth yn nodi’r canlynol fel manteision:
 
 • Gwella cyrhaeddiad academaidd. 
 
 • Darparu pont i ddysgu ar lefel uwch. 
 
 •  Datblygu sgiliau ac annibyniaeth mewn 

ystod eang o amgylcheddau.
 
 •  Gwneud dysgu yn fwy dymunol  

a pherthnasol i bobl ifanc. 
 
 •  Datblygu dinasyddion gweithgar  

a stiwardiaid yr amgylchedd. 
 
 • Meithrin creadigedd. 
 
 •  Darparu cyfleoedd i ddysgu’n 

anffurfiol drwy chwarae. 
 

 •  Lleihau problemau ymddygiad  
a gwella presenoldeb. 

 
 •  Ysgogi, ysbrydoli a gwella cymhelliad.
 
 •  Datblygu’r gallu i ddelio gydag ansicrwydd. 
 
 •  Darparu her a’r cyfle i gymryd lefelau 

derbyniol o risg.
 
 •  Gwella agweddau pobl ifanc at ddysgu. 
 
 •  Rhoi cyfrifoldeb i bobl ifanc am gyflawni’r 

deilliannau hyn – bydd hyn yn eu helpu i 
ddysgu o’u llwyddiannau a’u methiannau. 

Gall ymweld ag orielau ac amgueddfeydd rhoi mynediad unigryw at arteffactau gwreiddiol a’r 
celfyddydau. Trwy ddefnyddio’r casgliadau sydd mewn amgueddfeydd ac orielau celf gallwn ysbrydoli 
plant a phobl ifanc i fod yn greadigol a dysgu sgiliau newydd. Mae amgueddfeydd ac orielau yn llawn 
potensial am ddysgu. Mae’r syndod a’r cyffro o ymweld a phrofi mewn amgueddfa yn gallu bod yn 
ysbrydoliaeth ynddo’i hun.



“ Dylid sefydlu cysylltiadau 
systematig rhwng yr ysgol 
ac asiantaethau tu allan 
a fedr gefnogi addysgu, 
dysgu a darparu adnoddau 
yn Gymraeg ac mewn 
ieithoedd tramor modern, 
gan gynnwys darparwyr 
addysg uwch a phellach  
a Mentrau Iaith.”

ARGYMHELLIAD 27, ADRODDIAD DONALDSON, T.115

PAM DEWIS Y GWASANAETH ARCHIFAU

AC AMGUEDDFEYDD I YSGOLION?

•  Mae gan pob disgybl yr hawl  
i ystod eang o adnoddau a 
phrofiadau addysgol. 

 
•  Cynigir profiadau dysgu sydd yn 

galluogi’r disgybl i uniaethu â hanes 
a threftadaeth ei filltir sgwâr, a  
thrwy hyn ddarparu ‘gwreiddiau’  
yn yr ardal leol mewn cyfnod  
o newidiadau cyflym.

 
•  Mae ymweliadau ag Amgueddfeydd 

ac Orielau yn cynnig cyswllt gyda’r 
gwrthrych go iawn a phrofiadau real 
a thrwy hyn yn cynnig profiad dysgu 
sydd yn aml yn amhosib i’w gynnig 
yn yr ystafell ddosbarth.

 
•  Mae staff hyfforddedig a phrofiadol 

ar gael i gynnig cymorth proffesiynol 
a chyngor arbenigol. 

 
•  Datblygu sgiliau ymchwil, profiad 

o ddefnyddio ffynonellau 
gwybodaeth sylfaenol ynghyd  
â dysgu i asesu tystiolaeth. 

 
•  Meithrin diddordeb mewn ystod  

eang o bynciau oddi fewn a thu  
allan i’r ysgol. 

Mae’r Amgueddfeydd, Orielau a’r Gwasanaeth Archifau 
a weinyddir gan Gyfadran Addysg Gydol Oes, Cyngor 
Sir Ynys Môn, yn cynnig adnoddau dysgu gwerthfawr 
i ysgolion y Sir, gwasanaethau sydd â phwyslais ar 
effeithlonrwydd, safonau uchel a gwerth am arian.

Rydym yn cynnig:
 
 •  Mynediad am ddim
 •  Sesiynau’n cael eu teilwra yn benodol i 

Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru
 •  Gwybodaeth a chyngor hanfodol ar  

gynllunio eich ymweliad
 • Benthyg bocsys trafod/trin am ddim
 •  Sesiynau dan arweiniad gweithwyr proffesiynol 

hyfforddedig o amgueddfa neu oriel
 •  Adnoddau i gefnogi eich ymweliadau  

dan arweiniad athro
 •  Adnoddau i chi eu defnyddio yn ôl yn  

yr ystafell ddosbarth
 •  Sesiynau CPD ar gyfer staff

Mae Oriel Môn yn adnodd dysgu cyfoethog – gyda 
chasgliadau o baentiadau hanesyddol, celf gyfoes 
a chasgliadau’r amgueddfa sy’n cwmpasu archeoleg 
a hanes cymdeithasol Ynys Môn. Mae ymgysylltu 
â gweithiau celf yn datblygu llythrennedd gweledol, 
creadigrwydd, meddwl critigol, sgiliau a hyder.



GWEITHDAI

“ Mae ymweliadau addysgol yn cynnig cyfle amhrisiadwy i gyfoethogi 
dysgu pobl ifanc, cynyddu eu hunanhyder, eu gwneud yn fwy 
brwdfrydig a gwella eu hawydd i ddysgu a chodi lefelau cyrhaeddiad 
mewn sawl agwedd ar eu bywyd a’u haddysg. Yn aml, ymweliadau 
addysgol fydd yn rhoi’r profiadau mwyaf boddhaus a’r atgofion 
melysaf o ddyddiau ysgol.”

YMWELIADAU ADDYSGOL – ARWEINIAD I DDIOGELWCH WRTH DDYSGU TU 

ALLAN I’R YSTAFELL DDOSBARTH LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU

Gallwn gynnig gweithdai addysgiadol 

yn cyfuno elfennau ymarferol yn defnyddio  

gwahanol dechnegau gan ddefnyddio’r  

arddangosfa fel themâu i’r gwaith.

Hefyd bydd cyfle i ddatblygu sgiliau 
traws cwricwlaidd fel datblygu sgiliau 
trafod a chyfathrebu, meddwl a datblygu 
sgiliau creadigol ac elfennau o Gymru, 
Ewrop ar Byd. 

Mae croeso i athrawon gysylltu â’r 
Cydlynydd Dysgu ac Ymgysylltu i drefnu 
ymweliadau i drin a thrafod unrhyw 
arddangosfa ar y rhaglen. Gallwn hefyd 
gynnig gweithdai celf dwy awr o hyd 
wedi’i chreu ar gyfer unrhyw themâu neu 
elfen o’r cwricwlwm Cymreig yr ydych 
yn ei hastudio yn yr ysgol gan wneud 
cysylltiadau a’r arddangosfeydd sydd ar 
gael ar y pryd yma yn yr Oriel. Mae’n 
bosib addasu’r gweithgareddau ar gyfer 
y cyfnod allweddol. 

Yn achlysurol bydd yr artistiaid sydd  
yn arddangos hefyd ar gael i weithio 
gyda’r plant, gallwch ffonio i drafod y 
sesiynau yma gyda’r Cydlynydd Dysgu 
ac Ymgysylltu.

Cynllunnir yr holl weithdai i gefnogi’r 
fframwaith llythrennedd a rhifedd drwy 
rhoi cyfle i ddisgyblion gyfathrebu 
syniadau a thrafod safbwyntiau/syniadau 
eraill er mwyn dod i gytundeb. Mae’r holl 
weithgareddau’n cynnig y cyfle i gyflwyno 
i wahanol gynulleidfaoedd a datblygu 
geirfa i drafod a chymharu gwaith celf.

Nod y gweithdai celf yw cefnogi’r 
addysgu a’r dealltwriaeth o gelf i 
gynnwys datblygu sgiliau wrth ddisgrifio 
a gwneud cymhariaethau rhwng gwaith 
y disgyblion a gwaith eraill. Bydd yr 
holl weithdai’n rhoi mwy o brofiad a 
gwybodaeth i ddisgyblion am wahanol 
ddeunyddiau, offer a thechnegau ac 
yn caniatáu disgyblion i arbrofi gyda 
syniadau newydd.



ORIEL KYFFIN WILLIAMS

Yn yr Oriel yma ceir rhaglen o arddangosfeydd celf  

hanesyddol o gasgliad Oriel Môn, casgliadau preifat  

a chasgliadau cenedlaethol sy’n canolbwyntio ar waith  

Kyffin Williams - un o artistiaid enwocaf Cymru. 

Mae ymweliad i’r oriel hon yn gyfle unigryw i ddisgyblion weld a chael dealltwriaeth  
o waith Kyffin Williams wrth iddo fynd ati i ddarlunio tirweddau a phobl Cymru.

HYD: 2 AWR 
OEDRAN: CYFNOD ALLWEDDOL 2

Mae’r gweithdy hwn a gynhelir yn yr oriel  

yn canolbwyntio ar waith Syr Kyffin Williams. 

Byddai Kyffin Williams yn llenwi llyfrau brasluniau di-rif gyda 
darluniau, a gan ddarlunio’n gyflym, byddai’n ail-greu’r hyn a 
welsai o’i flaen mewn ychydig funudau’n unig. Yn aml dim ond 
pensil a golch inc fyddai’n ddefnyddio yn ei lyfrau brasluniau. 
Weithiau byddai’n ychwanegu lliw drwy gyflwyno paled 
gyfyngedig o olchfeydd dyfrlliw dros ei ddarluniau.

Gan efelychu rôl yr artist drwy gyfres o dasgau darlunio, anogir y 
plant i ddarlunio mor gyflym â phosib heb unrhyw gyfyngiadau.

Y plant fydd eu beirniaid eu hunain wrth iddynt ddadansoddi 
eu gwaith yn yr un modd ag y byddai Kyffin ei hun yn ei wneud. 
Mae hwn yn weithdy ymarferol lle bydd y plant yn tynnu lluniau yn 
eu llyfrau brasluniau eu hunain y byddant wedi eu creu yn ystod 
y gweithdy hwn. Byddant wedi eu hamgylchynu gan waith celf 
drwy gydol yr amser ac yn dysgu am waith yr artist mewn ffordd 
hwyliog ac anffurfiol ac yn datblygu sgiliau arsylwi a gwrando ar 
yr un pryd.

Rydym yn gobeithio datblygu ac ehangu meddyliau ifanc ac 
ysbrydoli cenhedlaeth newydd o artistiaid i ddilyn ôl troed Kyffin!

GWEITHDY BRASLUNIO KYFFIN



ORIEL CHARLES TUNNICLIFFE

Roedd Charles Tunnicliffe yn un o arlunwyr bywyd gwyllt gorau 

a mwyaf cynhyrchiol yr 20fed ganrif. Roedd yn byw ac yn 

gweithio ym Malltraeth, yn creu cofnod pwysig o fywyd yr ynys. 

Mae ei frasluniau, gwaith dyfrlliw, paentiadau, hysbysebion, darluniadau mewn llyfrau, a lluniau 
gyda mesuriadau hynod fanwl, yn gofnod pwysig o fywyd yr ynys o’r casgliad mwyaf cyflawn yn y 
byd o waith Tunnicliffe. Mae ei waith yn andros o ysbrydoledig. 

HYD: 2 AWR 
OEDRAN: CYFNOD ALLWEDDOL 2

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio  

ar ddarluniau gan Charles Tunnicliffe  

a ddefnyddiwyd yn y llyfrau ‘Ladybird’.

Yn ystod y sesiwn bydd y plant yn cael cyfle i edrych 
ar y gwaith celf unigryw a meddwl pam eu bod mor 
arbennig a deniadol. Wedi i’r plant ddewis eu hoff 
ddarluniad, byddant yn mynd ati i greu eu fersiwn eu 
hunain o’r darlun, gan weithio tu mewn i gylch. Drwy 
dynnu’r llinellau syth o’r darlun mae’r plant yn gallu 
datblygu siapiau a phatrymau wrth greu llun sy’n 
llifo’n rhydd. Yn ystod y gweithdy, bydd y plant yn 
arbrofi gyda nifer o dechnegau a deunyddiau celf.

HYD: 2 AWR
UCHAFSWM: 30 
OEDRAN: CYFNOD ALLWEDDOL 2

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio 

ar ddau gasgliad amlycaf yr Oriel, sef 

Casgliad Charles Tunnicliffe a Chasgliad  

Syr Kyffin Williams. 

Yn ystod y gweithdy arbennig hwn, bydd y plant 
yn cael taith tu ôl i’r llenni i edrych ar ddarnau 
mwyaf arbennig ein casgliadau. Yn ogystal â 
chael cyflwyniad i sut mae’r gwaith celf yn cael ei 
storio a sut y gofelir amdano, bydd y plant yn cael 
cyfle i gymharu gwaith a thechnegau’r ddau artist 
blaengar cyn mynd ati i greu eu gwaith celf eu 
hunain. Bydd tasgau a baratowyd yn arbennig ar eu 
cyfer yn annog plant i ymgysylltu â’r gwaith celf ac i 
ymchwilio i’w gyd-destun.

DARLUNIAU LLYFRAU  

‘LADYBIRD’ TUNNICLIFFE MEISTRI’R ORIEL



“ Gall dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth ategu at wybodaeth, 
profiad a mwynhad pobl ifanc o’r celfyddydau mewn amryw o 
ffyrdd. Mae gweld llun go iawn, gwylio theatr neu ddawns yn fyw, 
gwrando ar gerddoriaeth fyw, neu glywed awdur yn darllen ei 
waith i gyd yn brofiadau sy’n gallu dod â’r celfyddydau yn fyw a 
rhoi ysbrydoliaeth. Gall cymryd rhan mewn sesiwn gweithdy gydag 
arlunydd fod yn brofiad ysgogol sy’n galluogi pobl ifanc i fynegi eu 
creadigrwydd eu hunain a dysgu mwy am y broses greadigol.”

ORIEL GELF GYFOES

Bob blwyddyn mae gan yr Oriel Gelf raglen o arddangosfeydd 

cyffrous a chyfoes sy’n rhoi’r cyfle i ysgolion ymweld a dysgu am 

amrywiaeth o wahanol dechnegau celf.

HYD: 2 AWR 
OEDRAN: CYFNOD SYLFAEN

Cyflwynir y plant i’r oriel gelf gyfoes a bydd  

cyfle iddynt archwilio’r defnydd o batrwm a lliw  

i gyfoethogi gwaith celf.

Anogir disgyblion i ddehongli’r gwaith celf drostynt eu hunain 
drwy ddweud beth maent yn ei weld, ei deimlo a’i feddwl am  
y gwaith sy’n cael ei arddangos, gan gwestiynau’r emosiwn  
a’r teimladau sydd tu ôl i’r gwaith.

Byddwn yn trafod pwrpas celf â beth mae’n ymwneud tra yn 
datblygu hyder a sgiliau siarad a gwrando drwy gydol yr amser.

Yn ystod y gweithdy hwn, bydd tasgau darlunio’n helpu i annog  
y plant i arbrofi ac i ddefnyddio gwahanol dechnegau.

PATRYMAU A LLIWIAU

TUDALEN 13, ‘CWRICWLWM I GYMRU – CWRICWLWM AM OES’



YR AMGUEDDFA

Mae’r amgueddfa yn rhoi cyfle i ddysgu am hanes 

diwylliannol Ynys Môn trwy gyfrwng sŵn, delweddau, 

adluniadau ac arteffactau go iawn.

O’r helwyr cyntaf a ffermwyr cynhanesyddol i brofiadau’r 70au, daw’r arteffactau â hanes yr ynys 
yn fyw. Mae rhai o’r uchafbwyntiau yn cynnwys y gwrthrychau o Oes yr Haearn a ganfuwyd yn Llyn 
Cerrig Bach, ac eitemau o longddrylliad drychinebus y Royal Charter. Mae eitemau bob dydd o’r 
cartref a diwydiannau bach i’w gweld yn yr arddangosfa hefyd, ac maent yn rhoi golwg ar hanes 
cymdeithasol pobl Ynys Môn.

Gall ein gweithdai Hanes gynorthwyo disgyblion i wella eu sgiliau cyfathrebu a meddwl ac i 
ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol.

HYD: 2 AWR 
LLEOLIAD: ORIEL NEU’R ARCHIFAU*
OEDRAN: CYFNOD ALLWEDDOL 2

Cynllunnir y sesiwn bore mewn Ysgol Fictoraidd i 

gynorthwyo athrawon i addysgu am y newidiadau 

ym mywyd bob dydd pobl yn yr ardal hon yn ystod y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yn ystod y gweithdy hwn bydd y plant yn cael cyfle i fynychu 
gwersi o’r Oes Fictoraidd, gan ddilyn amserlen wreiddiol. Lle 
bo hynny’n bosib, byddwn yn defnyddio dogfennau gwreiddiol 
o’ch ysgol/ardal. Bydd y plant yn cael cyfle i wisgo’i fyny cyn 
mynd i’w gwers gyntaf, sef addysg gorfforol, ond bydd hyn yn 
fwy o ymarfer corff milwrol na chwaraeon!

Yna bydd hi’n amser iddyn nhw ymarfer eu llawysgrifen. Bydd 
pob plentyn yn derbyn llyfr ysgrifennu i ymarfer eu llythrennau 
cyn cael toriad byr lle bydd y merched yn cymryd rhan mewn 
gwers wnïo a’r bechgyn yn perffeithio eu sgiliau darlunio. Bydd 
cyfle am amser chwarae cyn gadael a bydd y plant yn cael 
chwarae gyda theganau o’r Oes Fictoraidd. Bydd y wers mewn 
Saesneg yn unol â’r arfer ar y pryd. Tybed a fydd unrhyw un 
o’ch disgyblion yn gwisgo’r arwydd ‘Welsh Not’ ar ddiwedd y 
gweithdy? Mae hwn yn weithdy difyr sy’n addas ar gyfer plant 
o bob oed.

* Bydd taith o’r Archifdy yn dangos sut rydym yn gofalu am, ac yn diogelu 
eitemau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn cael ei chynnig i ysgolion sy’n 
dewis cynnal y gweithdy hwn yn yr Archifdy.

YMUNWCH Â NI AM FORE 

MEWN YSGOL FICTORAIDD

HYD: 2 AWR 
OEDRAN: CYFNOD ALLWEDDOL 2

Mae hwn yn weithdy ymarferol  

a phoblogaidd iawn sy’n archwilio 

hanes Celtaidd cyfoethog  

Ynys Môn. 

Yn ystod y gweithdy mae cyfle i’r plant 
drin a thrafod copïau o arteffactau o’r 
oes haearn a ganfuwyd yn Llyn Cerrig 
Bach yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Byddwn 
yn holi beth oedd yr eitemau hyn a sut 
y daethant i fod yn y llyn. Wrth wneud 
hyn byddwn yn dysgu am sut oedd y 
Celtiaid yn byw. Byddwn yn darganfod 
bod y Celtiaid yn grefftwyr nodedig, ac 
yn creu ein tariannau Celtaidd ein hunain 
wedi eu haddurno â phatrymau Celtaidd 
cymhleth. Bydd cyfle i’r plant wisgo’i fyny 
a chael peintio eu hwynebau â phaent 
rhyfel Celtaidd.

Y CELTIAID



HYD: 2 AWR 
OEDRAN: CYFNOD ALLWEDDOL 2

Bwyd oes y Tuduriaid fydd canolbwynt y gweithdy 

hwyliog hwn.

Byddwn yn archwilio’r gwahaniaethau rhwng cartrefi cyfoethog 
a thlawd a’r bwyd yr oeddent yn ei fwyta. Pa grŵp fydd fwyaf 
iach? Byddwn yn edrych ar yr holl fwydydd rhyfedd a rhyfeddol 
oedd ar y fwydlen, a rhai bwydydd nad oedd yn rhyfeddol o 
gwbl! Byddwn yn edrych ar gariad y Tuduriaid tuag at siwgr 
a phopeth melys a’i effaith ar eu hiechyd. Byddwn yn trafod 
rhai o arferion gwirioneddol ryfeddol y Tuduriaid ac yn edrych 
ar arddangosfeydd bwyd gwych cyn mynd ati i wneud ein 
danteithion Tuduraidd ein hunain.

Yn ystod y gweithdy, bydd plant yn gosod y bwrdd ar gyfer 
‘gwesteion’ cyfoethog a thlawd fydd wedi cael cyfle i wisgo’i 
fyny yn ôl eu statws cymdeithasol.

TUDURIAID BARUS

GWEITHDAI ERAILL ALLAI 

FOD O DDIDDORDEB I CHI:

•  ARCHWILIO ARTISTIAID CYMREIG
 
• CARTREFI YN Y GORFFENNOL 
 
• TEGANAU
 
•  Y RHYFEL BYD CYNTAF A’R AIL 

RYFEL BYD
 
• CREFFTAU
 
• ARCHEOLEG
 
• GWNEUD PRINTIAU
 
•  FY ARDAL LEOL DDOE A HEDDIW 

(ARCHIFDY)
 
• ROYAL CHARTER

“ Profiad arbennig. Roedd y plant wedi mwynhau yn arw ac wrth 
eu bodd gyda’r llyfr sgetsio. Mae llawer wedi bod yn braslunio 
yn eu amser sbâr. Hefyd rydym wedi bod yn ysgrifennu am 
Arwyr Cymreig – roedd sawl un wedi dewis Kyffin Williams  
o ganlyniad i’r gweithdy. Diolch o galon am b’nawn hyfryd.”

SIÂN LAND, YSGOL CORN HIR

Gwahoddiadau achlysurol 

i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau arbennig sy’n 

gysylltiedig â’r arddangosfeydd 

yn yr ardal arddangos dros 

dro. Rhoddir blaenoriaeth i’r 

gwasanaeth hwn i ysgolion sy’n 

tanysgrifio i’r CLG.

YR AMGUEDDFA



ARCHIFDY YNYS MÔN

MANYLION CYSWLLT

CASGLIADAU TRAFOD

Yn yr Archifdy mae croeso i ddisgyblion 
ac athrawon, un ai fel unigolion neu 
fel dosbarth, ddysgu am hanes Môn 
a thestunau eraill yn y Cwricwlwm 
Cenedlaethol drwy gyfrwng archifau,  
hen luniau, mapiau, papurau newydd 
a dogfennau eraill o bob math. 

Gellir archebu pecynnau o adnoddau 
archifol a ddarperir yn arbennig i ateb 
gofynion ysgol unigol ar gais. Hyn ar ffurf 
llungopïau neu ar CD.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn 

adnoddau ar amser gofynnwn i chi 

rhoi dyddiad penodol i ni. Oherwydd 

y gwaith sydd yn mynd i mewn i greu 

pecyn o adnoddau rydym yn gofyn am 

rhybudd o bythefnos o leiaf i baratoi’r 

pecyn. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen 

“Cais am Adnoddau” sydd ar gael yng 

nghefn y pecyn yma.

Gallwch hefyd drefnu tripiau i grwpiau 
(mwyafrif o 20 o ddisgyblion) i’r Archifdy  
i gael gweithdy ar hen ddogfennau  
a lluniau a chael cipolwg ar waith  
yr Archifdy. 

Cydlynydd Dysgu ac Ymgysylltu: Lia Griffith

LiaGriffith@ynysmon.gov.uk | 01248 724444

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu: Ceri Williams

CeriWilliams@ynysmon.gov.uk | 01248 724444

Oriel Môn, Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TQ

Wrth ddefnyddio bocsys trafod gall y plant 
gyffwrdd a gafael yn y gwrthrychau. Gall gasgliad 
o wrthrychau sbarduno trafodaeth am faterion 
hanesyddol ac am faterion modern a’r byd o’n 
cwmpas. Drwy ddefnyddio’r bocsys gallwch greu 
gwers traws-gwricwlaidd.  Ym mhob bocs mae 
gwrthrychau yn ymwneud a’r themâu, dogfennau 
archifol pan yn bosib a chanllawiau ar sut i 
ddefnyddio gwrthrychau mewn gwers.

Casgliadau sydd ar gael

Cewch fenthyca y bocs am gyfnod o 6 wythnos 
(hanner tymor). 

 •  Tuduriaid
 •  Cartrefi Ers Talwm
 •  Ail Rhyfel Byd
 • Gemau a Theganau
 • Lan y Môr 
 •  Rhufeiniaid
 •  Kyffin Williams
 •  Charles Tunnicliffe


