
P’run ai bod gennych funud i’w
sbario neu ddiwrnod cyfan, gallwch
‘gyffwrdd’ â hanes yn eich cartref
eich hun ac o gwmpas y lle.

Mae’r gweithgareddau hyn yn adeiladu o ‘Helfa
Hanes’ gyflym a hawdd i greu’ch capsiwl amser
eich hun ar gyfer y dyfodol.

Allwedd i’r eiconau

Amcangyfrif o’r amser

Dan do

Wedi gorffen

Cefnogwyd gan
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Gweithgaredd1

Eisiau dal i chwilio? Edrychwch am:• dystiolaeth ddarluniadol (lluniau a darluniau)• dystiolaeth ysgrifenedig (llyfrau, papurau newydd a llythyrau)Chwiliwch amdanyn nhw yn eich cartref a rhannwch y storïau ydewch chi ar eu traws.
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Gwych ar gyfer: y teulu cyfan; neu gall oedolion osod
yr her a mwynhau clywed beth mae’r pant yn ei
ddarganfod. (Efallai yr hoffech chi osod ffiniau!)

Mae gennych derfyn amser o 10 munud – Ewch ar helfa hanes!

Rydych yn edrych am...
• Y gwrthrych hynaf
• Y gwrthrych mwyaf newydd
• Y gwrthrych mwyaf diddorol

Pan fydd yr amser ar ben, cymharwch yr hyn rydych wedi
ei ddarganfod
• Pwy sydd wedi dod o hyd i’r gwrthrychau hynaf a’r
mwyaf newydd?

• Sut ydych chi’n gwybod pa mor hen yw rhywbeth?
Meddyliwch am y lliw, yr ansawdd, yr addurn, y storïau a
wyddoch chi am y gwrthrych.

• Os nad ydych chi’n siŵr sut allech chi ddarganfod mwy?
Gallech ymweld â llyfrgell leol, archif neu wneud ymchwil
ar eich gwrthrych ar-lein.

• Trafodwch y gwrthrychau ‘diddorol’ rydych wedi
eu darganfod beth sy’n eu gwneud yn
ddiddorol i chi?

Rydych wedi gwneud ymchwil
hanesyddol ymarferol.
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Gwych ar gyfer: plant sydd wrth eu bodd â storïau a drama

Cymrwch un o’r gwrthrychau rydych wedi dod ar eu traws a
dychmygwch eich bod yn rhywun o 1,000 o flynyddoedd yn y
dyfodol sydd newydd ei gloddio i fyny.

Beth fyddech chi’n ei feddwl yw e’?
• Cofiwch, gallai’r syniadau fod yn hollol anghywir
(a dweud y gwir mae’n fwy o hwyl os ydyn nhw!)

• Pigwch un o’r gwrthrychau rydych wedi eu ffeindio a
phasiwch ef o gwmpas y grŵp - mae’n rhaid i bob person
ddisgrifio’r gwrthrych fel rhywbeth nad ydyw. Er enghraifft
gallai rhywun o’r dyfodol feddwl mai ‘telegludydd’ yw
oriawr ddigidol neu fod pen yn roced fechan...!

Meddyliwch am y cwestiynau yma:
• Beth ydych chi’n ei feddwl yw e?
• Sut ydych chi’n meddwl y câi ei ddefnyddio? – A pham?
• Pwy ydych chi’n feddwl fyddai wedi ei ddefnyddio?

Rydych wedi meddwl am sut roedd haneswyr ac
archeolegwyr yn dehongli eu darganfyddiadau.



Mae capsiwl amser yn ffordd wych o adael tystiolaeth o’ch hanes eich hun ar
gyfer y dyfodol.

• Dewiswch eich cynhwysydd. Mae angen iddo fod yn gryf, yn dal dŵr ac yn ddigon
mawr i ddal yr eitemau rydych am eu claddu. Cofiwch, mae nifer o gynwysyddion
y dyddiau yma’n fioddiraddadwy, sydd yn wych – oni bai eich bod am gladdu
capsiwl amser!

• Dewiswch 5-10 eitem i gynrychioli pawb yn eich teulu – yn cynnwys hoff hobïau,
gwyliau, anifeiliaid anwes, ffilmiau a mwy. Meddyliwch am yr hyn a ffeindioch chi ar yr
Helfa Hanes – eitemau, lluniau a thystiolaeth ysgrifenedig.

• Ysgrifennwch lythyr i fynd yn y bocs, dylech gynnwys y dyddiad, manylion am bwy
ydych chi ac unrhyw neges rydych am ei gadael. Fe fydd yr holl wybodaeth yn
ddefnyddiol i hanesydd yn y dyfodol sydd am ddysgu amdanoch.

• Cloddiwch eich capsiwl amser, yn barod i gael ei ddarganfod.

Dim unman i gladdu’ch capsiwl? Cuddiwch ef yn eich tŷ neu fflat yn
lle hynny (dan un o estyll y llawr, mewn cwpwrdd neu yn yr atig)

Gwnewch amlen amser

• Mae hyn fel ysgrifennu llythyr i’r dyfodol!
• Cymrwch amlen fawr, gyffredin.
• Rhowch eich tystiolaeth ynddi, yn cynnwys eich neges. Eitemau darluniadol (lluniau a
darluniau) ac ysgrifenedig (erthyglau a llythyrau) sy’n gweithio orau ar gyfer amlen amser.

• Seliwch yr amlen yn ddiogel – gallech hyd yn oed ychwanegu selnod cwyr neu sticeri
ffansi.

• Ysgrifennwch ‘Ddim i’w agor tan...’ ac ychwanegwch ddyddiad yn y dyfodol.
• Cuddiwch yr amlen rywle dan do, yn barod iddi gael ei darganfod.

Rydych wedi cadw tystiolaeth hanesyddol ar gyfer y dyfodol.

Byddwch yn hanesydd eich gorffennol eich hun!

Gosodwch ddyddiad ar gyfer un, dwy neu hyd yn oed bum mlynedd yn y

dyfodol ar gyfer agor eich capsiwl amser neu’r amlen amser gyda’i gilydd. Fe

welwch fod llawer wedi newid mewn cyfnod byr o amser. Gallwch hyd yn

oed ychwanegu mwy a’i guddio eto.
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