
Pam fod gan eglwysi
Normanaidd waliau mor
drwchus?

Gwnaeth yr Arglwyddi Normanaidd

i werinwyr adeiladu eu heglwysi.

Doedd gan y werin mo’r sgiliau i

dorri briciau oedd yn ffitio’n gain, yn

hytrach fe adeiladon nhw ddwy wal

arw ochr yn ochr gyda blociau cerrig

garw mawrion, ac fe lenwon nhw’r

bwlch rhyngddyn nhw â rwbel. Felly

mae’r waliau’n drwchus, ac maen

nhw’n edrych yn gryf, ond mewn

gwirionedd dydyn nhw ddim -

dim ond yn llawn o rwbel! Ond fe

weithiodd. Mae’r eglwysi yma’n fil o

flynyddoedd oed a dydyn nhw ddim

wedi cwympo eto.
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4. Drysau gyda
bwa crwm –
mae nifer â
phatrymau wedi
eu torri i mewn
i’r bwa fel
addurn.

1. Ffenestri bach –

gyda bwâu crwm.

6. Ydych chi wedi dod o hyd i ffenestri o wydr lliw neu rai

pigfain? – dyw’r rhain ddim yn Normanaidd, fe ddaethon nhw’n

fwy diweddar. Dros y canrifoedd cafodd yr eglwysi a adeiladwyd

gan y Normaniaid eu newid gan y rhai ddaeth ar eu hôl; fe

ailadeiladon nhw rannau ac fe ychwanegon nhw rannau.

Mae’n rhaid i chi edrych yn ofalus i geisio adnabod y rhannau

sy’n Normanaidd.

5. Bedyddfaen carreg wedi ei gerfio - dymalle roedden nhw’n cadw dŵr i fedyddio pobl.
Fel arfer mae wedi ei leoli’n agos i’r drws.

2. Waliau trwchus a blociau
adeiladu cerrig mawr –
gallwch ddarganfod mwy am
y rhain isod.

3. Pileri mawr y tu fewn
– i gryfhau’r adeilad a dal
y to trwm i fyny.
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Cefnogwyd gan

Felly rydych chi mewn
Eglwys Normanaidd.

Sut ydych chi’n gwybod
ei fod yn Normanaidd?



Roedd yn dywyll
Roedd hynny oherwydd y ffenestri bychain.

Doedd yna ddim corau
Byddai’n rhaid i bawb sefyll.

Roedd yr offeiriad yn
siarad Lladin
Er y bydden nhw’n pregethu yn Saesneg,
roedd offeiriaid yn cynnal y gwasanaethau
yn Lladin, felly’n aml iawn fyddai pobl ddim
yn deall gair roedden nhw’n ei ddweud!

Byddai pawb o’r dre’n ymweld
Roedd yr eglwys yn rhan fawr o fywyd pawb.
Roedd y Normaniaid yn credu pan fyddech
yn gweddïo am gynhaeaf da roedd
i fyny i Dduw i roi un i chi ai peidio. (Ac
roedden nhw’n meddwl os nad oedd yn
rhoi cynhaeaf da i chi mai’ch bai chi oedd
hyn, oherwydd eich bod wedi gwneud
rhywbeth o’i le.)

Sut beth oedd hi mewn
eglwys Normanaidd mil
o flynyddoedd yn ôl?

Pam wnaethon nhw
adeiladu’r holl eglwysi
yma yn y lle cyntaf?

Pan orchfygodd y Normaniaid Lloegr, roedden nhw’n meddwl bo

Duw ar eu hochr nhw (ac roedden nhw am gadw pethau fel hynny!)

Roedden nhw am Ei fawrygu Ef - a nhw’u hunain - a dangos eu

diolchgarwch am eu buddugoliaeth dros yr Anglo-Sacsoniaid. Felly fe

adeiladon nhw lawer o eglwysi ac eglwysi cadeiriol ar draws Prydain.

Fe adeiladon nhw un hyd yn oed ar safle’u brwydr fawr yn Hastings –

Abaty Battle – i goffáu eu buddugoliaeth.

Dychmygwch sut roedd yr Anglo-Sacsoniaid yn ei deimlo i wylio’r

eglwysi a’r eglwysi cadeiriol carreg yn cael eu codi. Fyddai’r rhan fwyaf

o bobl yr adeg honno ddim wedi gweld unrhyw beth tebyg o’r blaen –

roedd yr adeiladau i gyd bron yn strwythurau pren syml, fel cytiau, yr

adeg honno. Mae’n rhaid eu bod wedi eu synnu a’u rhyfeddu ac mae’n

debyg eu bod yn wir yn meddwl bod y Normaniaid â Duw ar eu hochr.


