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Amcanion

1. Ystyried cefndir y Chwyldro Diwydiannol a’i ddylanwad ar fywyd pob dydd pobl yng 
nghymoedd de Cymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.

2. Deall fod gwrthrych hanesyddol, sef y baddondai pen pwll, wedi cael effaith 
bellgyrhaeddol ar fywyd glöwyr a’r gymdeithas ehangach yn yr ugeinfed ganrif.

3. Datblygu sgiliau prosesu gwybodaeth: holi, rhesymu, gwerthuso creadigol, cywain 
gwybodaeth, meddwl a dadansoddi.

4. Deall trefn gronolegol.

Adnoddau

• Bwrdd gwyn rhyngweithiol (BGRh)
• Cyfrifiaduron dosbarth/ystafell gyfrifiaduron
• Llun a disgrifiadau o’r baddondai pen pwll
Taflenni gwaith:
• Dadansoddi ffynhonnell
• Plant yn y pyllau glo
• Cartrefi’r glöwyr a rôl y menywod
• Cardiau ac arnynt amrywiaeth o luniau 
gwrthrychau ar gyfer y cyflwyniad
• Lluniau o dref yn ne Cymru cyn/ar ôl y 
Chwyldro Diwydiannol

• Atlas/map o Gymru
• Gwefan Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Cyflwyniad

1. Gosod casgliad o luniau o amrywiol wrthrychau sy’n cael eu pweru gan wahanol ffynonellau 
ynni i’r dosbarth mewn grwpiau o dri neu bedwar (ee ffwrn nwy, tegan rheoli o bell, melin 
wynt, car, tân glo, cyfrifiadur, olwyn ddŵr, paneli solar, gwresogydd olew, ffôn symudol, 
ayyb). Trafod yn frâs gyda’r dosbarth beth yw pob gwrthrych.

2. Gofyn i’r grwpiau geisio dosbarthu’r lluniau yn bentyrrau. Pa wrthrychau fyddai’n mynd gyda’i 
gilydd? Pam? Annog y plant i geisio pwyso a mesur a dod i gasgliadau drostynt eu hunain yn 
gyntaf. Yna, dweud bod angen i’r gwrthrychau fod mewn pentyrrau yn ôl y ffynhonnell ynni 
sy’n eu pweru (ee gwynt, olew, batris, trydan, petrol, dŵr, glo, ayyb.)

3. Holi’r plant ynglŷn â’r ffynhonnell ynni fwyaf cyffredin heddiw. Edrych o gwmpas y dosbarth 
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am enghreifftiau o wrthrychau - dod i’r casgliad fod ynni o drydan ac olew fwy neu lai yn 
hanfodol yn ein bywydau ni heddiw.

4. Dweud eich bod am ddysgu am gyfnod pan oedd glo yn bwysicach nag unrhyw ffynhonnell 
arall o ynni yng Nghymru a Phrydain. Sôn am gefndir y Chwyldro Diwydiannol yn ne Cymru, 
am ddatblygiad diwydiant ar raddfa anferth, a’r angen am lo fel tanwydd i weithio’r trenau, y 
llongau stêm a’r peiriannau yn y ffatrïoedd. (Erbyn 1850 roedd mwy o bobl yn cael eu cyflogi 
gan ddiwydiant na gan amaethyddiaeth yng Nghymru, ac erbyn 1913 Porthladd Caerdydd 
oedd porthladd allforio glo mwya’r byd). Cyfeirio at y disgrifiad o lo yn y cyfnod hwnnw fel 
‘aur du’. Pam?    

5. Trafod datblygiad cymoedd, megis y Rhondda yn ne Cymru, o fod yn ardaloedd 
amaethyddol ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i fod yn drefi diwydiannol prysur 
erbyn diwedd y ganrif honno (gallai’r athro arddangos lluniau o dref ar ddechrau a diwedd y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg ar y BGRh er mwyn i’r plant eu cymharu). Sôn am y mudo a 
ddigwyddodd o ardaloedd gwledig megis Ceredigion i gymoedd de Cymru wrth i deuluoedd 
symud i chwilio am waith yn y pyllau glo (gellid dilyn rhai o’r teithiau hyn mewn atlas neu ar 
fap o Gymru ar y BGRh).

Un

1. Arddangos y llun o’r baddondai pen pwll ar y BGRh.
2. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar a gofyn iddynt gwblhau’r daflen waith 

dehongli ffynhonnell ar ôl darllen y wybodaeth am y gwrthrych ar y wefan. Gallai grwpiau 
weithio ar gyfrifiaduron unigol yn yr ysfafell TGCh neu’r ystafell ddosbarth.

3. Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd, annog y disgyblion i rannu’r wybodaeth maent wedi ei chanfod 
am y baddondai pen pwll gyda gweddill y dosbarth.

4. Trafod fel dosbarth pam oedd dyfodiad y baddondai mor bwysig i fywydau glöwyr ar 
gychwyn ac yng nghanol yr ugeinfed ganrif. Oedd ambell ffactor negyddol ynglŷn â’r 
baddondai o safbwynt y glöwyr o bosibl? Beth tybed?

Dau

1. Trafod yn fras gyda’r dosbarth y ffaith fod y Ddeddf Pyllau Glo a basiwyd yn 1842 yn 
gwahardd menywod a merched yn ogystal â bechgyn o dan 10 oed rhag gweithio yn y 
pyllau glo yng Nghymru a Lloegr. Sôn bod deddf ddiweddarach wedi ei phasio yn 1860 
oedd yn gwahardd bechgyn o dan 12 rhag gweithio o dan ddaear, a deddf yn 1900 oedd yn 
gwahardd bechgyn o dan 13.

2. Dweud bod plant ifanc iawn, cyn i’r deddfau hyn ddod i rym, yn gwneud gwaith caled a 
pheryglus dros ben o dan ddaear yn ystod Oes Fictoria.

3. Rhannu’r plant yn grwpiau o dri neu bedwar. Gosod her iddynt gywain gwybodaeth ynglŷn 
â bywydau plant yn y pyllau glo yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Eu hannog i gofnodi eu 
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gwaith ar ffurf tabl ‘KWHL’.
4. Pob grŵp i ddewis un aelod i raeadru’r wybodaeth maen nhw wedi ei chanfod yn ôl i weddill 

y dosbarth.
5. Trafod fel dosbarth beth yw barn y disgyblion ynglŷn â bywydau plant yn y pyllau glo yn 

ystod y bedwaedd ganrif ar bymtheg Sut mae eu bywydau nhw’n wahanol heddiw?

Tri

1. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar. Gofyn iddynt ddarllen y wybodaeth ar y 
taflenni gwaith Cartrefi’r Glöwyr a Rôl y Menywod. Trafod y newid sylweddol a ddaeth i 
fywydau gwragedd y glöwyr gyda dyfodiad y baddondai pen pwll.

2. Y disgyblion i gwblhau’r gweithgareddau ar y ddwy daflen waith. 
3. Cynnal gweithgaredd ‘Y Gadair Goch’ gyda’r dosbarth cyfan - gofyn i un disgybl ddychmygu 

ei fod/ei bod yn löwr, neu yn wraig i löwr, pan gafodd baddondai pen pwll eu hadeiladu yn 
y pwll glo lleol. Rhaid i weddill y dosbarth feddwl am gwestiynau addas i’w holi ynglŷn â sut 
mae ei fywyd/ei bywyd wedi newid ers adeiladu’r baddondai.

Clo

1. Pori trwy wefan Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru gyda’r dosbarth ar y BGRh. Sôn yn fras 
am hanes y Big Pit - cafodd ei agor gyntaf fel pwll glo yn 1860 a’i enwi’n ddiweddarach 
‘Big Pit’ gan taw dyma’r siafft gyntaf ym Mlaenafon oedd yn ddigon mawr i ganiatau dau 
lwybr tram, ochr wrth ochr. Ar ddiwedd yr 1870au fe wnaed y siafft yn ddyfnach (293 
troedfedd o ddyfnder) ac erbyn 1908 roedd y Big Pit yn cyflogi 1,122 o weithwyr. Ond, 
erbyn 1970, roedd y gweithlu wedi gostwng i 494. Cafodd y pwll ei gau ar Chwefror 2, 
1980, ac yna’i ail-agor fel amgueddfa yn 1983.

2. Trafod fel dosbarth pam nad oes fawr ddim pyllau glo gweithredol ar ôl yng Nghymru 
erbyn hyn. Annog y plant mewn parau/grwpiau i ystyried beth yw’r prif resymau dros hyn. 
Pam nad oes angen cymaint o lo bellach? Pa ddiwydiannau a ddaeth i gymryd lle’r pyllau 
glo yn ne Cymru? Pa ddulliau amgen sydd gennym o gynhyrchu ynni heddiw?

3. Trafod syniadau’r grwpiau fel dosbarth.
4. Cwblhau’r cwis rhyngweithiol ynglŷn â’r baddondai pen pwll fel dosbarth er mwyn adolygu 

gwaith y wers. 
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Estyniad neu waith cartref

1. Gallai’r disgyblion gael eu rhannu’n grwpiau er mwyn cywain gwybodaeth ynglŷn ag un 
o’r agweddau canlynol o fywyd glöwr yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif:
• Gwaith
• Dillad ac Offer
• Amser Hamdden
• Y Gymdeithas
• Bwyd

Gallent baratoi cyflwyniadau o’r wybodaeth maent yn ei chywain i’w gyflwyno i weddill y 
dosbarth.
 
2. Gellid dangos clip ynglŷn â thrychineb Aberfan ar wefan eClips i’r disgyblion. Gellid 

trafod yn fras â hwy rai trychinebau eraill a ddigwyddodd ym mhyllau glo de Cymru yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, cyn canolbwynio’n benodol ar drychineb 
Senghenydd 1913. Trafod nodweddion clip newyddion, cyn i’r disgyblion ymchwilio 
i gefndir y drychineb a llunio eitem newyddion radio am yr hyn ddigwyddodd ar fore 
Mawrth, Hydref 14 1913 ym mhwll glo Senghenydd.

3. Gallai’r disgyblion ymchwilio i fywyd cartref a rôl menywod mewn diwydiannau eraill 
ledled Cymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, gan 
ganolbwyntio ar ddiwydiant perthnasol i’w hardal leol nhw – ee dur, haearn, plwm, gwlân, 
llechi ayyb.

4. Gallai’r disgyblion ymchwilio i’r dulliau amgen o gynhyrchu ynni sy’n bodoli heddiw a 
pharatoi pamffled gwybodaeth amdanynt ar y cyfrifiadur, gan ystyried manteision ac 
anfanteision dulliau gwyrdd o gynhyrchu ynni.
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