
Adeiladwyd y cylch cerrig hynafol
enwog yng Nghôr y Cewri tua
2500CC. Ond mae llawer mwy
ohonynt ledled Prydain. Bydd y
pecyn hwn yn eich helpu i adeiladu
eich cylch cerrig bach eich hun.
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Awgrymiadau defnyddiol

Mae hambwrdd torllwyth cathod (heb ei ddefny
ddio!) neu

hambwrdd hadau gyda gorchudd
 dros y tyllau draenio yn

gwneud hambwrdd tywod delfrydol.

Os byddwch chi'n defnydd
io cerrig go iawn, gwnewch yn

siŵr eich bod yn eu glanh
au ac yn eu golchi'n lân cy

n eu

defnyddio.

ADEILADU CYLCH CERRIG

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

• Hambwrdd tywod

• Tywod glân o siop grefftau neu siop deganau

• Clai modelu sy'n sychu'n gyflym neu ddetholiad o gerrig o faint addas

• Un dortsh a'r gallu i wneud ystafell yn gwbl tywyll

1. Cynllunio eich cylch cerrig

Penderfynwch pa fath o gylch cerrig rydych am ei adeiladu.

Er enghraifft:

• Cylch syml o gerrig sy'n sefyll am i fyny fel 'Nine Maidens of Boskednan' – 
erbyn hyn dim ond naw carreg sy'n dal yn sefyll, ond roedd 22 yn wreiddiol

• Trefniant mwy o faint gyda mwy nag un cylch a mwy o gerrig yn ffurfio
llwybrau, fel Stanton Drew

• Cylch o gerrig wedi'u pentyrru i greu bwâu fel Côr y Cewri, gyda mwy o gerrig
wedi'u trefnu y tu mewn i'r cylch

Mae diagramau o bob un o'r tri chylch cerrig hyn i'w gweld yn y pecyn hwn.
Neu gallwch ddefnyddio'r Ddalen Gynllunio wag i gynllunio eich cynllun 
eich hun.
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2. Paratoi'r cerrig

Gweithiwch allan sawl carreg a pha fath o gerrig y bydd eu hangen arnoch
ar gyfer eich cylch. Mae rhwng 10 a 25 o gerrig fesul cylch yn gweithio'n
dda. Cofiwch y bydd tua chwarter pob carreg o dan y ddaear i sicrhau ei
bod yn sefyll i fyny.

Cerrig: Os byddwch chi'n defnyddio cerrig go iawn, meddyliwch am eu
lliw, eu hansawdd, eu siâp a'u maint, fel roedd pobl yn ei wneud yn ystod
cyfnod cynhanes.

Clai: Os byddwch yn modelu eich cerrig, ceisiwch eu gwneud mor realistig
â phosibl drwy eu modelu gydag ymylon garw. Efallai y byddwch am ddod
o hyd i gerrig go iawn fel ysbrydoliaeth.

3. Dechrau adeiladu!

Rhowch eich cynlluniau ar waith drwy adeiladu eich cylch cerrig yn eich
hambwrdd tywod. 

Arbrofwch, yn union fel roedd yr hynafiaid yn ei wneud, gyda pha mor
ddwfn y mae angen i chi gladdu gwaelod eich cerrig i'w cadw'n sefyll yn
sefydlog am i fyny. 

Efallai y bydd angen i chi ychwanegu rhagor o dywod ar y cam hwn i
sicrhau ei fod yn ddigon dwfn i roi eich cerrig ynddo. Bydd ychwanegu
ychydig o ddŵr i wneud y tywod yn fwy llaith yn helpu.

Her modelu!

Os byddwch chi'n gwneud eich cerrig allan o glai, gwnewch fwâu fel y
rheini yng Nghôr y Cewri drwy osod un garreg ar ben dwy garreg sy'n
sefyll. Adeiladwch y bwa tra bod y clai yn dal yn wlyb a'i adael i sychu fel
eu bod yn glynu wrth ei gilydd.

Os byddwch chi'n defnyddio cerrig go iawn, gallech ddefnyddio tac neu
dâp gludiog i lynu'r garreg ar y top wrth y cerrig sy'n sefyll.
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Rydych yn adeiladwr cylchoedd cerrig hynafol!

4. Dod â'r cerrig yn fyw!

Meddyliwch am sut y byddai eich cylch cerrig wedi cael ei ddefnyddio yn y
byd hynafol. Dyma rai syniadau y mae haneswyr wedi eu hawgrymu:

• Er mwyn mesur symudiad yr haul a'r lleuad
• Er mwyn creu man cyfarfod pwysig
• Ar gyfer addoli ysbrydol

Meddyliwch am enw am eich cylch cerrig - gallech ei enwi ar ôl ble rydych
chi'n byw, ar gyfer beth y byddai pobl yn defnyddio eich cylch yn eich barn
chi, neu ar ôl y ffordd mae'n edrych. Er enghraifft, gallech ei alw yn 'Gylch
Addoli'r Lleuad'.

5. Arbrofi gyda'ch cylch chi

Ystyriwch sut fyddai'r hynafiaid wedi teimlo yn ymweld â'ch cylch chi. Mae
rhai haneswyr yn credu y byddent wedi ymweld â chylchoedd cerrig pan
oedd y tymhorau yn newid, neu yn ystod y nos. Mae llawer o bobl yn credu
bod gan yr hynafiaid ddiddordeb yn y ffordd roedd golau o'r haul a'r lleuad yn
disgleirio ar y cylch ac yn creu cysgodion. 

Gallwch brofi'r golau ar eich cylch eich hun. Ewch i ystafell dywyll - efallai y
byddwch am ddiffodd y goleuadau a thynnu'r llenni yn eich ystafell wely.
Defnyddiwch dortsh i gynrychioli'r haul neu'r lleuad.

Daliwch y golau yn isel i ddechrau ac yna ei godi dros eich model - sut mae'n
edrych? Mae'r haul a'r lleuad yn codi yn y Dwyrain felly penderfynwch pa
ochr o'ch model sy'n wynebu i'r Dwyrain drwy ddefnyddio cwmpawd neu
drwy ddewis cyfeiriad eich hun. 

Wrth i chi symud y dortsh i fyny ac o gwmpas eich cylch, meddyliwch am ba
gerrig gaiff eu cynhesu'n gyntaf gan yr haul neu eu goleuo gan y lleuad. Pa
gysgodion sy'n cael eu creu ar bob cam wrth i'r golau ddringo yn yr awyr ac
yna fachlud ar yr ochr arall?

Os y gallwch, ewch â'ch cylchoedd cerrig allan ar noson serennog, plygwch i
lawr ac edrychwch drwy'r cerrig i fyny at yr awyr uwch eich pen.
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Nine Maidens of Boskednan
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Stanton Drew
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Côr y Cewri
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Eich cynllun:

DALEN GYNLLUNIO I 

ADEILADWYR CYLCHOEDD CERR
IG


