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Defnyddiwch y syniadau syml
hyn i roi cynnig ar feddwl fel ein
cyndeidiau hynafol a chreu eich
gwaith celf hynafol eich hun!
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1. Adrodd stori heb eiriau

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

• Darn mawr o bapur ar y wal NEU fwrdd du/gwyn

• Ysgrifbinnau

Chwaraewch y gêm gyflym a syml hon mewn grŵp neu deulu i helpu i roi cynnig
ar feddwl fel un o'ch cyndeidiau hynafol a meddwl am sut brofiad oedd byw cyn i
iaith ysgrifenedig gael ei datblygu.

Dychmygwch eich bod am fynd yn ôl i'r byd hynafol. Mae'n 12000CC ac mae
Prydain yn dechrau cynhesu ar ôl Oes yr Iâ. Rydych yn helwyr-gasglwyr, yn hela
mamaliaid fel ceirw ac ysgyfarnogod yr Arctig.

Dewiswch un aelod o'r grŵp i chwarae rôl y 'negesydd' - bydd angen iddo rannu
neges gyda gweddill y grŵp drwy wneud llun. Gall y negesydd greu ei neges
hynafol ei hun, neu gall ddefnyddio un o'n rhai ni.

Er enghraifft:

• Rwyf wedi cael diwrnod llwyddiannus yn hela ac wedi lladd carw.

• Mae llawer o bysgod yn yr afon draw ar ochr arall y bryn mawr.

• Rwyf wedi dod o hyd i ogof newydd y gallem gael lloches a chadw'n sych ynddi.

• A oes rhywun wedi gweld fy ngharreg dorri?

Mae gan y grŵp dair munud i weithio allan beth yw'r neges drwy
alw allan eu hawgrymiadau yn seiliedig ar y lluniau.

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi dyfalu'r neges gyfan o fewn
yr amser. Diben y gêm yw dangos pa mor anodd oedd cyfathrebu a
rhannu straeon heb iaith ysgrifenedig. Efallai mai dyna pam y gwnaeth
rhai hynafiaid ddechrau defnyddio celf i ddisgrifio'r byd o'u cwmpas.
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CREU CELF HYNAFOL
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2. Creu gwaith cerfio mewn ogof

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

• Clai modelu (darn maint eich dwrn ar gyfer pob cerfiwr)

• ‘Offer’ ar gyfer cerfio

• Rholbren

Roedd hynafiaid yn cerfio'r byd roeddent yn ei weld o'u cwmpas ar waliau
ogofâu. Roeddent yn dechrau gyda nodwedd naturiol ar wyneb y graig ac yn
cerfio o'i hamgylch, gan ddefnyddio'r siapiau roeddent yn eu gweld i'w
hysbrydoli.

Gallwch gael ysbrydoliaeth ar gyfer eich gwaith celf ogof drwy edrych ar
gerfiadau a ganfuwyd yn Cresswell Crags yn Swydd Derby - y gelf hynaf ym
Mhrydain!
www.creswell-crags.org.uk

Cerfio

Rholiwch ddarn o glai allan i greu arwyneb gwastad, llyfn tua 1cm o drwch.

Caewch eich llygaid a, gan ddefnyddio offer modelu neu'ch dwylo, crëwch
arwyneb garw yn union fel wal ogof.

Dychmygwch eich bod yn unigolyn sy'n byw yn Oes y Cerrig sy'n edrych ar wal
eich ogof i gael ysbrydoliaeth. Mae hyn yn debyg iawn i weld siapiau yn y
cymylau!

Pa siapiau allwch chi eu gweld? Efallai y bydd llinell neu siapau ar y clai yn
ddigon i'ch ysbrydoli. Dyma rai syniadau i'ch rhoi ar ben ffordd:

• Aderyn wrth afon neu lyn

• Grŵp o bobl o Oes y Cerrig yn hela ceirw

• Yr awyr yn y nos gyda'r lleuad a sêr yn disgleirio'n llachar

Pan fyddwch chi'n barod, ewch ati i siapio'r clai. Gallwch ddefnyddio
offer modelu, eich dwylo neu ewch allan i ddod o hyd i frigau i'w
defnyddio fel offer hynafol.
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3. Paentiwch eich darn o waith celf ogof eich hun

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

• Paent lliw (coch, du, gwyn, melyn a brown)
• Hen deilsen/slab NEU gerdyn i baentio arno, tywod a glud

Er na chanfuwyd unrhyw waith paentio hynafol mewn ogofâu ym Mhrydain (hyd
yma!), mae enghreifftiau i'w gweld ledled Ewrop.

Yn gyntaf oll, dewch o hyd i'ch 'wal ogof’. Gallwch baentio unrhyw beth sydd ag
arwyneb garw, er enghraifft rhannau o hen deils to neu slabiau pafin.

Gallwch hefyd greu eich arwyneb garw eich hun drwy daenu glud PVA dros ddarn
o bapur trwchus neu gerdyn. Yna ysgwydwch dywod dros y papur a'i adael i
sychu. Ysgwydwch unrhyw dywod sydd dros ben i ffwrdd i adael arwyneb garw i
baentio arno.

Nawr mae angen i chi ddod o hyd i'ch offer paentio. Nid oedd yr hynafiaid yn
defnyddio brwshys paent, felly bydd angen i chi baentio drwy ddefnyddio eich
bysedd a'r gwrthrychau naturiol sydd o'ch amgylch. Gallwch fynd i'ch gardd neu'ch
ardal gymunedol i ddod o hyd i frigau, dail neu blu i'w defnyddio. Gallech hefyd
wneud eich llun yn defnyddio printiau llaw (neu fysedd unigol) sy'n gorgyffwrdd -
paentiwch y lliw ar eich llaw a'i bwyso ar y papur.

Cofiwch gadw at y lliwiau a oedd yn gyffredin mewn gwaith paentio mewn
ogofâu a fyddai wedi'u gwneud allan o greigiau neu wrthrychau naturiol eraill o'u
cwmpas: coch, du, gwyn, melyn a brown.

Beth allaf ei baentio?

Roedd y rhan fwyaf o waith paentio mewn ogofâu o anifeiliaid, gan gynnwys
ceirw, gwartheg neu geffylau. Ar wahân i brintiau llaw, anaml iawn yr oedd bodau
dynol yn cael eu cynrychioli a dim ond ffigyrau coesau matshis oedd y rheini. Mae
patrymau syml fel llinellau, dotiau a phatrwm igam ogam hefyd i'w gweld weithiau
ar waith paentio mewn ogofâu.

Efallai yr hoffech baentio'r byd natur a welwch o'ch cwmpas heddiw - naill ai
drwy edrych allan drwy'r ffenestr neu drwy ddefnyddio eich dychymyg.
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Rydych yn artist hynafol


