
Gorthwr:
adeilad
amddiffynnol
cryf – pren
neu garreg

Beili:
cwrt y castell – fel
pentref bychan

Palisâd:
y wal allanol amddiffynnol
wedi ei gwneud o bren

Ffos:
weithiau’n ffos syml,
neu gyda sbigynnau
amddiffynnol neu ddŵr

Mwnt:
twmpath o bridd ag ochrau serth

Mae’r Normaniaid yn enwog am eu cestyll. Roedd y rhai cyntaf

wedi eu hadeiladu’n bennaf o bren ar domen o bridd ac yn

ddiweddarach fe’u hailadeiladwyd o flociau mawr o gerrig. Nid

un adeilad sengl oedd castell Normanaidd a dweud y gwir, ond

casgliad o adeiladau gyda’r prif dŵr (Y Gorthwr) yn edrych

dros adeiladau llai lle byddai’r gweithwyr yn byw.

Bydd y gweithgareddau yma’n eich helpu i weld adeiladwyr

cestyll mor fedrus oedd y Normaniaid a rhoi rhai syniadau i chi

ar gyfer adeiladu, byw yn ac amddiffyn eich cestyll eich hun.

Amcangyfrif o
amser

Wedi gorffen

Dan do

Y tu allan

Cefnogwyd gan

Allwedd i’r eiconau

Gweithgareddau
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Gweithgaredd1

Gwych ar gyfer: prosiect gwyliau estynedig ar gyfer plant
neu’r teulu cyfan, Gall pob un gymryd cyfrifoldeb am
wahanol rannau o’r castell.

Os oes gennych ardd efallai yr hoffech chi adeiladu’ch castell y
tu allan (gall fod braidd yn frwnt!) neu gallech adeiladu castell
tywod Normanaidd mewn pwll tywod neu ar y traeth.

Defnyddiwch y lluniau a ddarparwyd fel canllaw ar gyfer
adeiladu’ch castell.

Byddwch angen:
• Darn mawr o gardfwrdd (neu focs wedi ei blygu allan)
• Amrywiaeth o focsys pacio a darnau o gardfwrdd
• Rholiau papur toiled
• Glud PVA ac/neu dâp gludiog
• Paent neu bennau i addurno
• Gwellt (ar gael o’r rhan fwyaf o siopau anifeiliaid anwes)
neu bapur melyn

• Papur sidan (dewisol)

Ymlaen â’r adeiladu!!
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Gweithgaredd

Platfform y castell
• Yn gyntaf ffeindiwch ddarn mawr o gardfwrdd i’w
ddefnyddio fel platfform i adeiladu arno.

• Rynnwch lun ffigwr wyth arno i greu siâp eich mwnt a Beili
(peidiwch â phoeni os yw braidd yn flêr, byddwch yn
paentio dros hwn yn nes ymlaen)

Y Mwnt (Twmpath)
• Dewiswch ddarn mawr o gardfwrdd i’w ddefnyddio fel platfform i

adeiladu arno.

• Brasluniwch ffigwr wyth arno i greu’r siâp ar gyfer eich Mwnt a
Beili (peidiwch â phoeni ei fod braidd yn flêr, byddwch yn paentio
drosto yn nes ymlaen)

• Chwiliwch am focs sgwâr bychan i ddechrau’ch twmpath.

• Sticiwch y bocs ar ochr y ‘Mwnt’ o’ch platfform gan ddefnyddio
glud neu dâp gludiog.

• Gwasgwch hen bapur newydd i beli bychain. Defnyddiwch nhw
i adeiladu ochrau’ch twmpath o gwmpas y bocs gan ddefnyddio
glud neu dâp gludiog. Gwnewch yn siŵr ei fod yn lletach ar y
gwaelod ac yn gulach tuag at y top.

• Unwaith y byddwch yn hapus â siâp eich mwnt, gludwch haen o
bapur newydd neu bapur sidan wedi ei rwygo arno i greu wyneb
llyfn – peidiwch â phoeni os oes lympiau neu dalpiau oddi tano,
wedi’r cyfan o ‘bridd’ mae wedi ei greu!

• Paentiwch y mwnt yn wyrdd i wneud iddo edrych fel petai wedi
ei orchuddio mewn gwair. Paentiwch ben y ‘Beili’ crwn o’r
platfform nawr hefyd. Gallwch ychwanegu haen o bapur sidan
yn gyntaf i ychwanegu ansawdd.

• Gadewch i sychu.

MwntBeili
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Y Gorthwr
• Dewch o hyd i focs sgwâr neu hirsgwar, ddigon bach i eistedd

ar dop eich Mwnt, neu gwnewch focs gyda cherdyn gan
ddefnyddio smotyn o lud ar bob tab. Gweler diagram 1.

• Ychwanegwch ychydig o fanylion ‘cyfylchog’ i dop eich
bocs. Mae hyn yn golygu’r addurniadau sgwâr y gallwch
ei gweld ar dop cestyll hyd yn oed heddiw. Torrwch
gyfylchiadau i stripiau o gerdyn y’n ddigon hir i fynd o
gwmpas top pedair ochr eich bocs ac atodwch hwn â gliw.
Gweler diagram 2.

• Paentiwch y Gorthwr cyfan yn llwyd, gan ychwanegu rhai
manylion cerrig mewn du.

• Ychwanegwch ffenestri cul ar bob wal a phorth ffrynt bwaog
mewn du.

• Rhowch eich Gorthwr ar ben y Mwnt a gludiwch ef yn ei le.

• Ychwanegwch wal amddiffynnol o gwmpas eich Gorthwr gan
ddefnyddio stribed o gerdyn wedi ei baentio i wneud iddo edrych
fel petai wedi ei wneud o blanciau pren cryfion. Gweler diagram 3.
Plygwch y wal o gwmpas y Gorthwr a chysylltwch â’r mwnt gyda
thâp gludiog.

1. 2. 3.

bbc.co.uk/history

Gweithgaredd1

4



Y Beili (Cwrt y castell)
• Crëwch dai allan o hen focsys pacio neu

gardfwrdd gan ddefnyddio’n templed bocs.
Gweler diagram 1.

• Paentiwch y tai’n frown er mwyn iddyn nhw edrych fel pren neu
copïwch y cynllun ‘plethwaith a chlai’ ar lun y castell. Ychwanegwch
ddrysau a drws i bob un.

• Crëwch doeau gwellt trwy greu to pigfain trwy ddefnyddio gwellt neu
greu golwg gwellt trwy dorri rhimynnau’n ofalus o bapur melyn.

• Adeiladwch storfeydd grawn trwy dorri rholiau papur toiled yn eu hanner
ac ychwanegu toeau ‘gwellt’.

• Efallai yr hoffech chi ychwanegu anifeiliaid fferm hefyd, gan ddefnyddio
clai modelu, cerdyn neu deganau.

• Cysylltwch eich Gorthwr a Beili gyda llwybr cerdded, unai trwy baentio
llwybr ar y Mwnt mewn brown, neu ychwanegu ramp wedi ei wneud o
stribed o gerdyn.

• Ychwanegwch wal amddiffynnol Palisâd o gwmpas y Beili – i gydweddu
â’r wal o gwmpas eich Gorthwr – trwy dorri stribed hir o gerdyn (neu nifer
wedi eu glynu at ei gilydd) a’u paentio i edrych fel ffens bren.

• Defnyddiwch dâp gludiog i gysylltu’r wal â’r platfform, gan gofio gadael
mynedfeydd lle bo angen.

Am amddiffyn ychwanegol, gallwch hefyd baentio ffos mewn
glas o gwmpas eich castell cyfan
ac ychwanegwch bont godi wedi
ei phaentio mewn brown.

Rydych wedi adeiladu castell Mwnt a Beili.

bbc.co.uk/history

1.

Gweithgaredd1

5



1
awr

Gweithgaredd2
Gwych ar gyfer: gêm gyflym dan do neu yn yr awyr
agored ar ddiwrnod heulog.

Nawr bod ganddoch chi’ch castell, gallwch roi pobl ynddo ar
gyfer antur Normanaidd. Fe allech chi:

• Gasglu’ch ffigurau tegan at ei gilydd.

• Tynnwch lun ffigurau ar gerdyn trwchus a’u torri allan.

• Actiwch yr anturiaethau eich hunan gyda’ch ffrindiau, gan
ddychmygu’ch bod yn eich castell.

Gallwch greu’ch storïau eich hun ar gyfer y cymeriadau yn
y castell neu defnyddiwch ein dechreuadau ni i gychwyn
eich stori:

• Mae’n nos. Mae pawb yn y Castell yn cysgu. Yn sydyn
mae saeth yn hedfan drwy’r awyr ac yn taro’r gwyliwr
yn ei dŵr. Mae’n syrthio i’r llawr. O’r ardal wledig o
gwmpas mae goresgynwyr yn ymddangos. Mae’r castell
dan ymosodiad!

• Mae cardotyn yn cyrraedd gât y castell yn dweud fod
ganddo newyddion am ymosodwyr yn dod yn nes. Mae’n
cael mynd i mewn i’r castell – ond a yw’n dweud y gwir?

• Mae storm ffyrnig yn golchi’r Palisâd i ffwrdd ac yn
dinistrio’r cnydau – mae nifer o’r anifeiliaid yn dianc.

Sut bydd y castell yn goroesi?

Yn fodlon â’ch stori derfynol? Gallech ei hysgrifennu i lawr er
mwyn i eraill gael ei darllen.

bbc.co.uk/history

Rydych wedi adeiladu pob rhan o gastell Normanaidd
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Gweithgaredd

Gwych ar gyfer: amser creadigol ar gyfer plant –
yn unigol neu gyda ffrindiau.

Byddwch angen:
• Darn mawr o gerdyn cryf neu focs heb ei blygu
• Tâp gludiog cryf
• Siswrn
• Creonau lliw, pennau blaen ffelt neu baent

Gwnewch eich tarian
• On your large piece of card, draw out a Norman Kite shield -
shaped like a teardrop. You can use our shield template to
create your design.

• Gwnewch ddolen trwy dorri stribed o gerdyn a’i gysylltu â chefn
eich tarian gyda thâp gludiog cryf. Gwnewch yn siŵr ei fod yn
ddigon mawr i chi roi eich braich drwyddo. Gweler y diagram.

• Paentiwch ffrynt eich tarian â’ch cynllun amlwg, clir eich hun.
Gallai fod yn:

- Batrwm syml, o liwiau llachar, fel croes fawr

- Anghenfil i godi ofn ar eich gelynion! Roedd nifer o Normaniaid
yn paentio draig ar eu tariannau

- Llun o’ch castell – wedi’r cyfan rydych yn ei amddiffyn

- Darlun neu arflun i gynrychioli’ch teulu

3

Nawr
chwaraewch ein
gêm “Amddiffyn
y castell”
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Tâp
gludiog
cryf

Rydych wedi gwneud eich tarian Normanaidd eich hun

Dolen
cardfwrdd

Creu arflun teulu
Roedd rhai tariannau Normanaidd wedi cael eu haddurno gyda lluniau ohonyn nhw’u hunainneu ru ‘llwyth’; gallwch wneud yr un peth i gynrychioli’ch teulu.
– Rhannwch blaen eich tarian i bedair rhan gyda phaent.
– Dewiswch bedwar llun sy’n cynrychioli pethau sy’n bwysig i’ch teulu – efallai yr hoffech chigynnwys anifail anwes, eich enw teuluol, llun o’ch tŷ neu rywbeth sy’n cynrychioli’ch hoffhobïau (tebyg i bêl-droed neu ddarllen).
– Tynnwch lun un eitem ym mhob un o’r pedair rhan, mewn pensil i ddechrau, yna mewn paent.
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Templed
Lluniwch y cynllun ar gyfer eich tarian
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Gweithgaredd4

Dewch o hyd i gestyll agos atoch

chi y gallwch ymweld â nhw ar

ein map rhyngweithiol ar-lein

bbc.co.uk/history/handsonhistory
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Gwych ar gyfer: gêm i chi a ffrind

Byddwch angen:
• Tarian wedi ei chreu o gardfwrdd (gweler gweithgaredd 3 i
gael cyfarwyddiadau)

• O leiaf tair pelen sbwng neu beli o bapur wedi gwasgu
at ei gilydd

Chwarae’r gêm:
• Un person yw’r Amddiffynnwr ac un yw’r Ymosodwr. .

• Mae’r Amddiffynnwr yn sefyll mewn un man gyda’i darian.
Dyw e ddim yn cael camu i unrhyw gyfeiriad. Ond mae yn
cael troi, dirdroi, plygu ac estyn.

• Gall yr Ymosodwr symud unrhyw le o gwmpas yr
Amddiffynnwr ond ni chaiff fynd yn ddigon agos i’w gyffwrdd.

• Mae ganddyn nhw dair pelen i’w taflu at yr Amddiffynnwr i
geisio bwrw’i goesau, breichiau neu gorff (ond nid y pen).
Os yw’r bêl yn bownsio i ffwrdd, gall yr Ymosodwr ei
ailddefnyddio.

• Rhaid i’r Amddiffynnwr ddefnyddio’i darian i stopio’r peli rhag
ei fwrw.

• Unwaith mae’r Ymosodwr yn sgorio tri thrawiad, mae’r ddau
chwaraewr yn newid lle.

Rydych wedi amddiffyn
eich castell trwy
ddefnyddio’ch tarian
Normanaidd eich hun
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