
Allwch chi ddim dod o hyd i bopeth yn

eich castell?
Ymosododd y Normaniaid ym 1066, bron mil o flynyddoedd

yn ôl, felly mae’r rhan fwyaf o gestyll â rhannau wedi eu

hadnewyddu erbyn hyn ac mae rhai yn ddim ond adfeilion.

Bydd angen i chi ddefnyddio’ch dychymyg i ddarganfod

sut fyddai pethau yn adeg y Normaniaid; mae yna rai

awgrymiadau yn y canllaw hwn i’ch rhoi ar ben y ffordd.

Felly rydych chi mewn
Castell Normanaidd.

Sut ydych chi’n gwybod
ei fod yn Normanaidd?
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1. Y ‘Mwnt’– y twmpath lle

cafodd y castell ei adeiladu.

Roedd gan hwn ochrau serth

i’w gwneud yn anodd i’r gelyn

ei ddringo.

7. Dyfrffos a phont

godi – mae’r rhain i

gadw pobl allan!

4. Drysau crwm, bwaog –
roedd bwâu yn ffasiynol yr
adeg honno.

5. Ffenestri bach, cul
– gwych i saethu
saethau allan at y gelyn.

6. Y ‘Beili’ – dyma’r ardal
ar waelod y ‘mwnt’. Yn yr amser
Normanaidd byddai gweithwyr
wedi byw yma mewn cytiau
bychain.

2. ‘Gorthwr’
mawr, carreg
y tŵr gwyliadwriaeth
a’r man cadarn canolog.

3. Blociau adeiladu

mawr, cerrig a waliau

trwchus
– doedd ganddyn nhw

ddim briciau ym 1066..

Cefnogwyd gan



Mae’n dywyll
Mae hynny oherwydd y ffenestri bychain.

Mae’n gyfyng
Oherwydd mae ganddoch chi’ch
Arglwydd, ei deulu, ei stiward, ei weision,
cŵn, hebogau, ceffylau ac mae’n debyg
rhai ieir hefyd, i gyd wedi eu cau i mewn
y tu ôl i’r waliau mawr, trwchus yna.

Mae’n swnllyd
Wel fe fyddai felly gyda’r holl bobl â’r
anifeiliaid yna’r tu fewn!

Mae’n ddrewllyd
Mae’r lloriau wedi eu gorchuddio a
gwellt, sydd wedi socian gwin wedi
ei sarnu, bwyd, piso cŵn a gwaeth...
weithiau dyw’r gwellt ddim yn cael
ei newid am fisoedd, neu hyd yn oed
am flynyddoedd – ych a fi!

Mae’n fyglyd
Oes rhywun wedi gofyn i chi edrych
am simneiau? Nagoes, oherwydd does
yna ddim llawer ohonyn nhw - felly
roedd llawer o’r mwg o’r tanau oedd yn
cadw’r castell yn gynnes wedi aros y tu
fewn i’r castell.

Rydych chi’n byw mewn
Castell Normanaidd
– sut le sydd yna’r tu fewn?

Sut ydych chi’n teimlo?
Yn ddiogel, y rhan fwyaf o’r amser... ond yn eithaf nerfus

weithiau! Edrychwch o’ch cwmpas, dychmygwch edrych allan ar

luoedd y gelyn yn agosáu – yr Anglo-Sacsoniaid. Rydych chi wedi

ymosod ar eu tir a dydyn nhw ddim yn hapus am y peth!

Fel person Normanaidd, rydych chi’n byw ar adeg pan fo pobl

eisiau dod a chymryd yr hyn sydd ganddoch chi trwy ddefnyddio

tân a chleddyf, a dyma nhw nawr, ar fin ymosod arnoch chi.

Gwisgwch eich maelwisg ac ewch i’ch safle!


