
RHANNU A 

RECORDIO ATGOFION

Mae siarad â phobl hyn am yr hyn y maen nhw'n ei gofio yn ffordd
wych o ddysgu am y gorffennol. Gelwir yr hyn y mae'r bobl yn ei
ddweud am eu hatgofion yn hanes llafar am ei fod yn cael ei
adrodd ar lafar yn hytrach na'i nodi'n ysgrifenedig.

Pwy y dylwn gyfweld?

Eich rhieni - holwch nhw am eu bywydau cyn 
i chi gael eich geni.

Neiniau a theidiau - holwch nhw am eu bywydau
cyn i'ch rhieni gael eu geni hyd yn oed. 

Gallech hefyd gyfweld eich athro, perchennog
siop leol neu rywun o'ch cymuned.

Ble mae dechrau

Mae gwylio ffilmiau archif gyda'ch gilydd yn
ffordd dda o ddechrau sgwrs am y gorffennol.
Gallwch ddod o hyd i glipiau ffilm archif ar wefan
Dod i'r Afael â Hanes y BBC (bbc.co.uk/history).
Gwyliwch un o'r clipiau am dai, gwyliau neu
ysgolion ac yna holwch y cyfwelai am yr hyn 
y mae'n ei gofio am y cartref y cafodd ei fagu
ynddo; i ble roedd yn mynd ar ei wyliau; neu 
beth y mae'n ei gofio o'r ysgol.

Cofnodi straeon

Os ydych am wneud yn siwr eich bod yn cofio'r
hyn y mae rhywun yn ei ddweud wrthych, gallwch
ysgrifennu nodiadau neu recordio eich sgwrs gan
ddefnyddio recordydd sain neu
gamera fideo. Mae'n
bwysig gofyn i'r
person rydych chi'n ei
gyfweld am ei ganiatâd
cyn dechrau recordio 
i wneud yn siwr ei fod 
yn fodlon parhau.
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Ar ôl i chi ddewis eich cyfwelai, mae'n bryd dechrau
gofyn cwestiynau. Beth os na fyddwch chi'n gallu
meddwl am unrhyw beth i'w ddweud? Byddai'n
syniad da ysgrifennu'r cwestiynau rydych chi am 
eu gofyn, fel na fyddwch yn eu hanghofio. 

Dyma rai syniadau am bethau i'w gofyn:

Tai
• Disgrifiwch y cartref y cawsoch chi eich magu ynddo.
• A oedd yn debyg i'r cartref yn y ffilm? 
• Sawl person a oedd yn byw yn eich cartref?
• A oedd pawb yn perthyn i'r un teulu?
• A oedd gennych ardd/ardal y tu allan i'ch cartref?
• Beth oedd eich hoff bethau a'ch cas bethau am eich

cartref?
• Ble roeddech chi'n bwyta eich prydau?

Gwyliau
• I ble roeddech yn mynd ar eich gwyliau pan 

oeddech chi'n blentyn?
• Sut oeddech chi'n teithio yno?
• Faint o amser roedd yn ei gymryd?
• Gyda phwy roeddech chi'n mynd ar eich gwyliau 

- y teulu cyfan neu dim ond ychydig o bobl?
• Am faint o amser roeddech chi ar eich gwyliau?
• Beth oeddech chi'n ei wneud yno?

Yr ysgol
• Faint o bobl oedd yn mynd i'ch ysgol?
• Beth oedd eich gwisg ysgol?
• Beth oedd eich hoff bwnc?
• A oeddech chi erioed mewn trafferth

yn yr ysgol?
• A gawsoch chi eich cosbi?
• Pa gemau oeddech chi'n eu chwarae 

ar iard yr ysgol?

Mae'n bwysig cofio nad yw pob atgof yn un
hapus, felly os na fydd rhywun am siarad am
bwnc penodol - efallai eu profiadau yn ystod 
yr Ail Ryfel Byd neu brofedigaeth - mae hynny'n
iawn. Symudwch ymlaen i gwestiwn arall. 

Meddyliwch am y straeon rydych chi wedi'u
clywed ac yna meddyliwch am eich bywyd
heddiw. Beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol?

Rhagor o wybodaeth
Lawrlwythwch fwy o weithgareddau sy'n
ymwneud â hanes i roi cynnig arnyn nhw
gartref, gwyliwch animeiddiadau sy'n
ymwneud â hanes a dewch o hyd i
ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael
eu cynnal yn eich ardal chi ar wefan Dod i'r
Afael â Hanes: bbc.co.uk/history
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Pa gwestiynau y dylwn i eu gofyn?




