
Helo, Eric dw i, 
Gwyliwch fy anturiaethau drwy
amser a chewch fanylion am
weithgareddau a digwyddiadau
ledled y DU ar-lein:
bbc.co.uk/history/handsonhistory

SUT I FYND YN ÔL MEWN 
AMSER AR EICH STRYD FAWR 
Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan:

Syniadau cyflym
Agor yr archifau
Os ydych yn gweithio mewn llyfrgell, archif neu’n aelod o gymdeithas hanes lleol, mae’r holl 
hen lyfrau, ffotograffau, catalogau neu ffeiliau digidol hyfryd ar fin dod yn fyw. Pan fydd cyfres 
Turn Back Time yn cael ei darlledu, bydd y cyhoedd yn dechrau ymddiddori mewn ymchwilio 
i hanes eu stryd fawr leol. Felly byddwch yn barod! Defnyddiwch y llinell amser fel poster i dynnu
sylw at eich casgliad drwy greu arddangosfa.

Rhowch gynnig ar ein cwis Mynd i’r Afael â Hanes a lluniwch rai eich hun
Dyma’ch cwestiwn cyntaf. Pryd a ble y sefydlwyd Ystafell De Betty gyntaf? Mae’r ateb 
ar waelod y dudalen. Ewch i’n gwefan ar gyfer cwestiynau cwis cychwynnol Turn Back Time 
ac awgrymiadau ar ysgrifennu adrannau cwis eich stryd fawr leol chi.

Cynnal sesiwn ar

gynhwysiant digidol?

Mae hwn yn weithgaredd gwych

i addysgu pobl sut i ddefnyddio

camera digidol ac yna rhannu

eu lluniau ar-lein. Gallwch hefyd

gael help, cyfarwyddiadau a

chyngor ar borth cyfryngau a

thechnoleg y BBC:

bbc.co.uk/connect

Ateb: 1919 yn Harrogate

TYNNWCH LUN SY’N
DANGOS Y GORFFENNOL 
A’R PRESENNOL
Beth am gynnal sesiwn i helpu pobl i uwchlwytho lluniau sy’n dangos 
y gorffennol a’r presennol i grŵp Flickr Turn Back Time? Mae’n wych 
ar gyfer rhannu lluniau a gwybodaeth am hanes eich stryd fawr. 

Beth i’w wneud
1. Gofynnwch i’ch grŵp ddod o hyd i ffotograff o’ch stryd fawr (neu un siop) 

a dynnwyd dros flwyddyn yn ôl. Os nad ydych yn siŵr ble i ddod o hyd i lun
o’r gorffennol, defnyddiwch ein canllaw ar ymchwilio i’ch stryd fawr i’ch
helpu. Gallwch lawrlwytho’r canllaw oddi ar ein gwefan:
bbc.co.uk/history/handsonhistory

2. Ewch â’ch grŵp a’u hen luniau allan i’r stryd fawr.

3. Gofynnwch i’ch grŵp gydweddu eu llun gyda’r lleoliad heddiw. Defnyddiwch
adeiladau a thirnodau i alinio’r ffotograff â’r stryd fel y mae’n edrych heddiw.

4. Daliwch yr hen ffotograff allan hyd braich o flaen y camera.

5. Tynnwch ffotograff newydd i greu llun sy’n dangos y gorffennol a’r presennol
(tynnwch nifer o ffotograffau mewn gwahanol aliniadau - gall gymryd sawl
tro i’w wneud yn iawn). 

6. Ar ôl dychwelyd, gallwch uwchlwytho’r llun terfynol i oriel ffotograffau 
Turn Back Time. Ceir dolen a chyfarwyddiadau clir yn
bbc.co.uk/history/handsonhistory

Rheolau pwysig i’w cofio

• Mae’n rhaid bod ffotograffau yn rhydd o hawlfraint (h.y. mae’n rhaid i’r
ffotograff berthyn i’r ffotograffydd neu mae’n rhaid iddo gael caniatâd 
i’w ddefnyddio).

• Pan fyddwch yn uwchlwytho eich ffotograffau, nodwch y lleoliad ar bob un 
er mwyn i bobl eraill yn yr ardal allu dod o hyd iddo. Os yw’n bosibl, 
nodwch wybodaeth allweddol am y llun a’r ardal.

• Sicrhewch eich bod yn darllen y telerau ac amodau llawn cyn uwchlwytho llun.

Gweithio gyda grwpiau
Defnyddio’r llinell amser gyda grwpiau
Mae ymchwilio i hanes eich stryd fawr yn
weithgaredd gwych i grwpiau. Gall y llinell
amser hon fynd yng nghanol arddangosfa o’u
canfyddiadau. Gall grwpiau bach ganolbwyntio
ar un neu ddwy siop a gallai grwpiau mwy greu
hanes stryd gyfan. I’w helpu I ddechrau arni,
rydym wedi llunio canllaw sy’n llawn
awgrymiadau defnyddiol. Mae’n esbonio sut 
i ddefnyddio llyfrgelloedd, archifau, gwefannau
defnyddiol a mwy i ddod o hyd i luniau a
gwybodaeth. Gallwch lawrlwytho llyfryn cyfan,
neu adrannau unigol yn
bbc.co.uk/history/handsonhistory.

Bod yn rhan ohono 
Helpwch ni i adeiladu cofnod o hanes y stryd
fawr ledled y DU. Defnyddiwch y canllaw ar y
dudalen nesaf i gynnal sesiwn ar dynnu lluniau
sy’n dangos y gorffennol a’r presennol. Yna,
gallwch eu huwchlwythe i’n grŵp Flickr Turn
Back Time. Gallech hefyd osod y lluniau mewn
ffrâm ffotograff Turn Back Time (ar y llinell
amser hon). Gallwch lawrlwytho rhagor o
gopïau o’n gwefan i’w rhoi i’r grŵp.

Trefnu sgwrs
Mae trefnu sgwrs yn ffordd ragorol o ddangos
eich casgliad a dod ag ef yn fyw. Gall deunydd
archif, lluniau neu arteffactau fod yn destun
siarad trafodaeth ddiddorol. Efallai y gall
amgueddfeydd neu gymdeithasau
hanesyddol lleol ddarparu siaradwyr arbenigol.

Gweithgareddau i’r teulu
Gofynnwch i grwpiau teuluol dynnu lluniau
mewn gwahanol fannau ar hyd y stryd fawr.
Yna, rhowch y lluniau at ei gilydd i greu
arddangosfa banoramig o’ch stryd fawr. Yna
gall plant hŷn neu grwpiau teuluol ymchwilio i
ddefnydd blaenorol y siopau ac arddangos y
wybodaeth o dan bob ffotograff i greu hanes
cryno o’u stryd fawr. Dysgwch ers faint y mae’r
siopau wedi bod yno.

Digwyddiadau’r BBC
Mae Turn Back Time yn mynd ar daith gyda
siopau hanes rhyngweithiol o amgylch
safleoedd gwag ar y stryd fawr ledled y DU.
Bydd y siopau yn cynnig profiad arloesol ar y
synhwyrau i ymwelwyr i ddod â hanes eu stryd
fawr eu hunain yn fyw. Ewch ar-lein i weld ble y
bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal a
chysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan
ynddynt.
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