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Gemau o Oes Fictoria
Nid oedd gan blant gyfrifiaduron na theledu yn Oes Fictoria felly byddent yn chwarae
llawer o gemau. Roedd gemau bwrdd fel Nadroedd ac Ysgolion, Liwdo a Drafftiau yn
gemau poblogaidd i’w chwarae yn y tŷ. Yn yr awyr agored, roedd plant Oes Fictoria yn
chwarae â theganau, fel olwynion, marblis a rhaffau sgipio, gyda ffrindiau ar y stryd neu
ar iard yr ysgol. Roeddent yn chwarae gemau fel Tic a Thic â Mwgwd ac yn chwarae â
pheli. Os nad oedd ganddynt bêl go iawn, byddent yn creu un o hen gadachau ac yn
gwneud batiau o ddarnau o bren. 

Mae rhai o’r gemau a oedd yn boblogaidd yn Oes Fictoria yn cael eu chwarae o hyd
mewn lleoedd chwarae heddiw. Beth am chwarae hopsgots gyda’ch ffrindiau a’ch teulu?

Cyfarwyddiadau
1. Tynnwch lun o’r bwrdd hopsgots ar y llawr gan
ddefnyddio sialc - neu gallech ddefnyddio tâp
masgio. 

2. Nod y gêm yw taflu’r marciwr ar y bwrdd 
a hopian drosto i’r sgwâr nesaf (neu set o
sgwariau), gan fynd i fyny ac i lawr y bwrdd 
heb wneud camgymeriad. 

3. I ddechrau’r gêm, bydd y chwaraewr cyntaf yn
taflu ei farciwr ar sgwâr un. Rhaid iddo hopian
dros y sgwâr hwnnw a glanio ar sgwariau dau 
a thri gydag un troed ym mhob un. Yna bydd 
yn ceisio hopsgotsio i ben arall y bwrdd - gan
hopian mewn sgwariau sengl a glanio gyda dau
droed mewn sgwariau dwbl - ac unwaith y bydd yn
cyrraedd pen y bwrdd rhaid iddo droi a dod yn ôl i lawr gan stopio i godi’r marciwr ar y ffordd yn ôl. 

4. Os na wnaed unrhyw gamgymeriad, bydd yr un chwaraewr yn parhau drwy daflu ei farciwr i sgwâr
dau ac ailadrodd y broses, gan osgoi dod i gyffyrddiad â’r sgwâr lle mae’r marciwr. 

5. Bydd y chwaraewr nesaf yn dechrau ei dro pan fydd y bwrdd wedi’i gwblhau neu: 

– Os na fydd chwaraewr wedi taflu’r marciwr yn y sgwâr cywir. 

– Os bydd chwaraewr wedi colli ei falans a rhoi ei law neu ei ail droed i lawr. 

– Os bydd chwaraewr yn camu ar linell, yn hopian ar y sgwâr anghywir 
neu’n hopian ar y sgwâr lle mae ei farciwr. 

- Os bydd chwaraewr wedi rhoi ei ddau droed mewn 
un sgwâr.

Sut i chwarae hopsgots 
Bydd angen y canlynol arnoch
• Sialc neu dâp masgio 

• Marciwr – carreg wastad yw hwn yn draddodiadol, ond
gallwch ddefnyddio bag ffa neu belen o glai modelu
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Teganau o Oes Fictoria

Mae doliau peg ynhawdd i’w gwneud.Y cyfan sy’n rhaid ichi ei wneud yw
rhoi wyneb a dilladar beg dol pren
traddodiadol!

Roedd y teganau y byddai plant yn chwarae â nhw yn Oes 
Fictoria yn aml yn dibynnu ar ba mor gyfoethog oedd eu teulu. 
Byddai plant o deuluoedd cyfoethog yn chwarae â cheffylau 
siglo, setiau trên, tai doliau a soldiwrs bach, ond byddai plant 
o deuluoedd tlawd yn tueddu i chwarae â theganau cartref fel 
doliau peg, chwrligwgan od a rhaffau sgipio.

Creu thawmatrop
Tegan poblogaidd yn Oes Fictoria oedd y thawmatrop. Disg neu 
gerdyn â llun ar bob ochr wedi’i lynu wrth ddau ddarn o linyn 
yw thawmatrop. Pan gaiff y llinynnau eu chwyrlïo’n gyflym, mae’r 
ddau ddisg yn troelli i greu darlun symudol! Roedd thawmatrop 
poblogaidd yn Oes Fictoria yn cynnwys llun o aderyn a chawell. 
Pan fyddech yn chwyrlïo’r thawmatrop, byddai’r ddau lun yn creu 
un ddelwedd a byddai’n edrych fel pe bai’r aderyn yn y gawell. 

Dilynwch y cyfarwyddiadau i greu eich thawmatrop eich hun.
Gallwch ddefnyddio’r templed o Eric ar y dudalen nesaf neu 
gynllunio un eich hun.

Bydd angen y canlynol arnoch

• Cardbord, siswrn, pensil, pennau lliw, llinyn, glud

Cyfarwyddiadau

1. Os ydych am ddefnyddio’r lluniau o Eric - torrwch nhw allan 
a’u gludo ar gerdyn. Os ydych am gynllunio eich thawmatrop 
eich hun, torrwch ddau gylch allan o gerdyn. Gallech ddefnyddio
cwpan i greu cylch perffaith. 

2. Defnyddiwch dyllwr i wneud dau dwll ym mhob un o’r 
cylchoedd cerdyn. 

3. Nawr gallwch ychwanegu eich cynllun. Os ydych yn defnyddio
Eric, lliwiwch y llun ohono. Os ydych yn defnyddio eich cynllun
eich hun, tynnwch lun ohono ar eich cylchoedd cerdyn. Bydd
angen i chi ddewis dau lun a fydd yn creu animeiddiad - fel
pysgodyn a phowlen pysgodyn, aderyn a chawell neu wyneb
hapus ac wyneb trist. 
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4. Defnyddiwch lud i lynu cefn y ddau gylch at ei gilydd. Bydd angen i un o’r lluniau fod â’i ben i
waered er mwyn sicrhau bod yr animeiddiad yn gweithio. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod y tyllau
a wnaethoch ar y ddau gerdyn mewn rhes. Efallai y bydd angen i chi ofyn i oedolyn eich helpu
gyda hyn.

5. Torrwch ddau ddarn o linyn tua 20cm o hyd a’u tynnu drwy bob twll. Tynnwch y llinyn yn ôl
arno’i hun fel bod gennych ddwy ddolen ar bob ochr.  

6. Rholiwch y llinyn rhwng eich bysedd a’i dynnu’n dynn i’w ryddhau. Wrth i’r cylchoedd cerdyn
droelli, gwyliwch y ddau lun yn ymddangos fel un ddelwedd symudol!
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Creu chwrligwgan
Tegan poblogaidd arall yn ystod Oes Fictoria oedd y chwrligwgan. Byddai
chwrligwgan wedi’i wneud o bren yn Oes Fictoria ond gallwch greu fersiwn syml
drwy ddefnyddio cerdyn a phensil. 

Bydd angen y 
canlynol arnoch
• Pensil byr

• Darn o gardbord 

• Siswrn

• Pennau lliw

• Tac gludiog 

• Tâp gludiog

Cyfarwyddiadau
1. Tynnwch lun o gylch â diamedr o 7cm ar ddarn o gerdyn. 
Gallech ddefnyddio mwg i greu cylch perffaith. 

2. Torrwch y cylch allan yn ofalus â siswrn. 

3. Tynnwch lun o batrwm ar y cerdyn gan ddefnyddio pennau
lliwgar. Bydd patrymau sy’n dechrau yng nghanol y cardbord
ac yn mynd allan i’r ymyl yn edrych yn dda iawn pan fydd y
chwrligwgan yn cael ei droi. 

4. Rhowch eich pensil drwy ganol y cylch o gerdyn fel bod y
min cwpl o gentimedrau uwchben y cerdyn. Rhowch ddarn o
dac gludiog ar fin y pensil i’w ddiogelu. Gofynnwch i oedolyn
eich helpu gyda hyn. Defnyddiwch ychydig o dâp gludiog i
ddal y pensil yn ei le. 

5. Mae eich chwrligwgan yn barod! Bydd yn gweithio orau ar
arwyneb gwastad, ond cofiwch mai pensil ydyw felly bydd
yn gadael ôl. Defnyddiwch ef yn yr awyr agored neu ar
ddarn o bapur newydd os byddwch yn ei ddefnyddio yn y tŷ.
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