
Un o’r gwrthrychau enwocaf o gyfnod y Normaniaid yw Tapestri Bayeux, sy’n dangos

Brwydr Hastings ym 1066. Doedd gan y Normaniaid ddim papurau newydd nac

adroddiadau newyddion ar deledu, felly fe ddefnyddion nhw’r tapestri i ddweud

hanes y goresgyniad Normanaidd o Loegr – y stori fwyaf ar y pryd! Rhowch dro ar

bwytho’ch tapestri eich hun a dweud storïau heddiw mewn ffyrdd gwahanol.
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Gweithgaredd1

Gwych ar gyfer: gweithgaredd unigol ar gyfer unrhyw
aelod o’r teulu. Bydd angen help oedolyn ar blant gan
fod y gweithgaredd yn defnyddio pwynt miniog.

Dyw Tapestri Bayeux ddim yn ‘dapestri’ o gwbl! Heddiw fe
fydden ni’n ei alw’n ‘frodwaith’. Gallwch roi tro ar fersiwn o’r
math o frodwaith a ddefnyddiwyd i wneud arwydd neu ddarlun
ar gyfer ddrws eich ystafell wely neu unrhyw ystafell yn y tŷ.

Fe fyddwch angen
• Darn o gerdyn tua 15cm o led a 20cm o uchder. Gallwch
benderfynu ar yr union faint i ffitio’r lle ar eich drws neu wal.

• Paent o wahanol liwiau
• Gwlân o wahanol liwiau
• Pensel neu bwynt miniog
• Bwrdd torri plastig
• Nodwydd fawr

Mlaen â’r gwneud!!
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Cyfarwyddiadau:
• Torrwch eich cerdyn i'w faint.

• Paentiwch eich hoff liw a gadewch iddo sychu.

• Gwnewch fraslun o’r cynllun ar gyfer eich arwydd mewn pensel. Gallai fod:
- Yn batrwm amlwg – fel igam-ogam neu set o siapiau
- Eich enw’ch hun neu arwydd ar gyfer drws eich ystafell wely: ‘Ystafell Ben’
- Rhybudd: ‘Cadwch allan!’

• Bob rhyw 2cm ar hyd eich llinellau pensil gwnewch dwll gyda blaen
siswrn (angen oedolyn i arolygu).

• Rhowch y cerdyn ar y bwrdd torri plastig cyn gwneud y twll er mwyn
arbed y bwrdd (a’ch dwylo!)

• Dewiswch wlân lliw ar gyfer y brodwaith.

• Dechreuwch gyda’r twll cyntaf yn eich patrwm a defnyddiwch nodwydd i
basio’r gwlân drwyddo. Defnyddiwch dâp gludiog i sicrhau’r pen ar gefn y
garden – does dim gwahaniaeth faint o lanast wnewch chi – fydd neb yn
gweld hwn.

• Ar ôl i chi wneud eich pwyth cyntaf pasiwch eich nodwydd drwy’r twll
nesaf a dolennwch y gwlân nôl arno’i hun i lenwi’r bwlch.

• Parhewch i blethu’r gwlân i mewn ac allan o’r tyllau. Os oes gennych
nifer o liwiau i ddewis ohonyn nhw gallwch wneud pob llythyren yn
lliw gwahanol, neu defnyddiwch ddau liw bob yn ail.

• Unwaith y byddwch wedi dod i ddiwedd eich patrwm, sicrhewch ben y
gwlân ar gefn y cardfwrdd.

• Gallwch ddefnyddio paent neu bennau i ychwanegu lliw a manylion o
gwmpas eich brodwaith.

• Nawr piniwch neu defnyddiwch dac gludiog i roi eich ‘Tapestri’ yn ei le ar
ddrws neu wal.

Rydych wedi defnyddio’r un sgiliau â’r bobl a
wnaeth Dapestri Bayeux
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Gweithgaredd2
Gwych ar gyfer: prosiect tymor hirach dros wyliau’r ysgol.

Crëwyd Tapestri Bayeux i adrodd hanes y goresgyniad Normanaidd
trwy luniau; gallwch chi ddweud eich stori eich hun fel hyn.

Fe fyddwch angen:
• Stribyn hir o bapur
• Pennau a phaent i addurno

Cyfarwyddiadau:
• Cymrwch ddarn hir, cul o bapur. Mae hen bapur wal yn ddelfrydol.

• Torrwch hyd fydd yn ffitio’r wal rydych yn mynd i’w hongian arni.

• Rhowch y papur a lawr neu’r tu allan a rhowch bwysau ar y corneli
er mwyn ei rwystro rhag rholio i fyny.

• Penderfynwch pa stori fydd eich ‘Tapestri’ yn ei hadrodd. Dyma i chi
rai syniadau:

- Stori leol: edrychwch drwy’r papurau lleol a dewch o hyd i stori sydd
o ddiddordeb i chi. Gallai fod yn agoriad siop newydd, neu’r tîm
pêl-droed lleol yn ennill y gynghrair.

- Stori deuluol: gwyliau teuluol gwych, eich hoff ddiwrnod Nadolig,
geni chwaer neu frawd neu ddigwyddiad teuluol arall.

- Digwyddiad hanesyddol pwysig o’r gorffennol: megis y glanio cyntaf
ar y Lleuad.

- Dyddiadur graffig: gallwch ddechrau’r stori heddiw ac ychwanegu ati
bob dydd neu wythnos, yn union fel dyddiadur. Gall hyn fod yn gryn
hwyl yn ystod hanner tymor neu drwy gydol gwyliau’r haf.
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Syniad Sydyn
I ddod o hyd i fwy o rannau o Dapestri Bayeux,

cymrwch olwg ar wefan Amgueddfa Reading. Mae gan

yr Amgueddfa replica maint llawn o’r Tapestri ac mae

nifer o luniau ar-lein: www.bayeuxtapestry.org.uk
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Gan eich bod wedi penderfynu pa stori rydych yn mynd
i’w hadrodd, rhannwch hi i’r prif ddigwyddiadau. Mae
pump neu chwech yn gweithio’n dda. Os ydych chi am
baratoi eich stori gyntaf gallwch greu strip cartŵn mewn
sgwariau gan fraslunio’r prif ddigwyddiadau rydych am
eu cynnwys cyn tynnu llun ar eich ‘tapestri.’

Defnyddiwch bensel i rannu’r papur wal i adrannau a
gwnewch fraslun i gynrychioli pob digwyddiad. Nawr
defnyddiwch baent neu bennau i liwio’ch cynlluniau.
Fel ar Dapestri Bayeux, efallai y byddech am ddefnyddio
geiriau neu enwau pobl oddi fewn i’r delweddau.

Rydych wedi dweud eich stori’ch hun trwy ddarn o
gelf fel Tapestri Bayeux
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Gweithgaredd

Gwych ar gyfer: y teulu cyfan. Bydd angen i rywun dynnu
lluniau neu ffilmio’r adroddiad

Cofnododd Tapestri Bayeux Frwydr Hastings fel y byddai pobl
yn gwybod beth ddigwyddodd yr adeg honno ac yn y dyfodol.
Erbyn heddiw mae ganddon ni ffyrdd gwahanol o ddweud wrth
bobol am ddigwyddiadau pwysig.

Penderfynwch pa stori rydych am ei dweud; mae yna rai
syniadau yng ngweithgaredd 2 i’ch rhoi ar ben y ffordd.

Dywedwch eich stori trwy ddefnyddio lluniau:
• Meddyliwch am y chwe digwyddiad pwysicaf yn eich stori
– pwy oedd y bobl allweddol, ble ddigwyddodd pethau a
beth oedd yr effeithiau?

• Meddyliwch am ystumiau i actio pob un o’r chwe digwyddiad.

• Gofynnwch i rywun dynnu llun ohonoch ym mhob ystum.

• Argraffwch y lluniau a gludwch nhw gyda’i gilydd ochr yn
ochr (ychydig fel strip cartŵn) mewn trefn.

• Allwch chi weld beth yw’r stori? Efallai y byddech yn hoffi
ychwanegu swigod siarad i’r lluniau.

Torrwch y swigen siarad yma

allan gyda help oedolyn ac

ychwanegwch hi i’ch lluniau
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Dywedwch eich stori fel adroddiad newyddion
ar y teledu:
Cynlluniwch eich adroddiad – mae newyddiadurwyr yn
adeiladu eu straeon o gwmpas cwestiynau:
Pwy? Ble? Pam? Beth? Sut?

• Ysgrifennwch sgript fer yn cynnwys
prif bwyntiau’ch digwyddiad.

• Dewiswch pwy fydd y newyddiadurwr. Bydd
angen iddyn nhw wisgo dillad smart fel
newyddiadurwr go iawn a dod o hyd o leoliad da i
ffilmio, er enghraifft yn eistedd y tu ôl i ddesg neu
fwrdd, neu ‘ar leoliad’ yn yr awyr agored.

• Dewiswch rywun i fod yn berson camera i ffilmio’r
adroddiad ar gamera fideo neu ffôn symudol.

• Gallai ffrindiau neu aelodau o’r teulu chwarae rhan
tystion neu arbenigwyr ar gyfer cyfweliadau.

Roedd Tapestri Bayeux yn adrodd hanes BrwydrHastings o safbwynt y Normaniaid. Gallai fod ynwahanol iawn petai’r Eingl-Sacsoniaid (a gollodd yfrwydr!) wedi ei lunio. Meddyliwch o ba safbwyntrydych chi’n adrodd eich stori – ai o’ch safbwyntchi, neu safbwynt rhywun arall?
Gall wneud gwir wahaniaeth.

Rydych wedi cofnodi stori
bwysig mewn ffordd fodern
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