
Amcanion

1. Ystyried cefndir y Chwyldro Diwydiannol a’i ddylanwad ar fywyd pob dydd pobl yng 
Nghymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

2. Ystyried sut mae ffyniant un person adeg y Chwyldro Diwydiannol (David Davies 
Llandinam) yn parhau i gael effaith ar Gymru heddiw.

3. Ystyried cyfraniad gwerthfawr y chwiorydd Davies i fywyd diwylliannol a chelfyddydol 
Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif.

4. Dysgu am fudiad celf Argraffiadaeth (Impressionism) a’i wreiddiau yn Ffrainc ar ddiwedd 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

5. Datblygu ymwybyddiaeth gronolegol.
6. Datblygu sgiliau prosesu gwybodaeth: holi, rhesymu, gwerthuso creadigol, cywain 

gwybodaeth, meddwl a dadansoddi.
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Adnoddau

•  Bwrdd gwyn rhyngweithiol (BGRh)
• Cyfrifiaduron dosbarth/ystafell gyfrifiaduron
• Llun a disgrifiadau o’r Lilïau Dŵr gan Claude   
  Monet                        
• Dau lun o dref yng Nghymru yn ystod y  
  bedwaredd ganrif ar bymtheg i’w harddangos  
  ar y BGRh                       
• Llun o David Davies Llandinam i’w         
  arddangos ar y BGRh
• Llun o Borthladd y Barri i’w arddangos ar y  
  BGRh
• Enghreifftiau o baentiadau gan arlunwyr  
   Argraffiadol                          

• Adnodd sy’n dangos delweddau lloeren o’r  
  Ddaear 
• Llyfrau gwybodaeth a’r we
• Cwis rhyngweithiol

Taflenni gwaith:
   • dadansoddi ffynhonnell
   • arlunwyr argraffiadol
Gweithgareddau:
   • cefndir y chwiorydd Davies
   • cardiau David Davies Llandinam  

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Cyflwyniad

1. Arddangos y llun o’r Lilïau Dŵr gan Monet ar y BGRh. Annog y disgyblion i drafod y llun yn 
fras, cyn gofyn iddynt pwy tybed oedd yn gyfrifol am ei baentio ac ymhle yn y byd y mae’n 
cael ei arddangos heddiw? Trafod eu hatebion, cyn dweud wrthynt ei bod yn bosibl gweld 
y fersiwn hon o’r Lilïau Dŵr gan Monet yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. 
Oedden nhw’n disgwyl hyn? Pam fyddai hyn yn eu synnu?
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2. Esbonio i’r disgyblion y byddant yn dysgu heddiw sut fod llun o’r Lilïau Dŵr gan Monet yn 
cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Arddangos llun o David 
Davies Llandinam ar y BGRh, gan esbonio bod yr hanes yn dechrau gyda’r gŵr hwn.

3. Trafod cefndir y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru, gan gyfeirio at y newidiadau mawr 
a ddigwyddodd i’r economi a’r gymdeithas erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Esbonio fod hyn yn ganlyniad i’r datblygiad aruthrol a welwyd yn y diwydiannau haearn, 
glo, cotwm, tecstiliau, gwlân, llechi a phlwm, ac yn natblygiad ffatrïoedd, rheilffyrdd, camlesi 
a phorthladdoedd yn sgil hynny. Nodi taw Cymru oedd ail wlad fwyaf diwydiannol y byd ar 
ôl Lloegr yn 1851, a bod poblogaeth Cymru a Lloegr wedi codi o 8.8 miliwn yn 1801 i 29.9 
miliwn yn 1881. Esbonio sut y newidiodd de Cymru yn enwedig o fod yn ardal amaethyddol 
ar gychwyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg i fod yn bennaf ddiwydiannol erbyn diwedd 
y ganrif honno. (Gellid dangos llun o un o drefi Cymru yr effeithiwyd arni gan y Chwyldro 
Diwydiannol - megis un o drefi’r Rhondda neu Flaenau Ffestiniog - ar y BGRh i sicrhau bod 
y disgyblion yn deall i ba raddau y datblygwyd llawer o ardaloedd yng Nghymru yn ystod y 
cyfnod hwn).

4. Arddangos llun o borthladd y Barri ar y BGRh. Esbonio i Borthladd y Barri gael ei adeiladu 
yn 1889 er mwyn cwrdd â’r angen mawr am allforio glo o dde Cymru i bedwar ban y byd. 
(Roedd porthladdoedd Caerdydd a Phenarth eisoes yn rhai prysur tu hwnt). Erbyn 1913, 
yn bennaf oherwydd ei leoliad ac oherwydd y rheilffordd a redai oddi yno, death Porthladd 
y Barri yn un o borthladdoedd allforio glo mwya’r byd. Fe gostiodd 2 filiwn o bunnoedd i’w 
adeiladu, a gwelwyd cynnydd ym mhoblogaeth Y Barri o lai na 100 yn 1881 i bron 13,000 
erbyn 1891.

5. Dweud wrth y dosbarth mai David Davies Llandinam oedd un o ffigyrau amlycaf y Chwyldro 
Diwydiannol yng Nghymru ac roedd ganddo gysylltiad cryf â Phorthladd y Barri. Cyfeirio at y 
ffaith fod y cyfoeth a ddaeth i ran David Davies a’i deulu yn sgil y Chwyldro Diwydiannol yn 
parhau i ddylanwadu ar Gymru mewn modd annisgwyl hyd heddiw.                                          

6. Dosbarthu cardiau David Davies Llandinam i’r dosbarth mewn grwpiau o dri neu bedwar 
ac arnynt ddyddiadau rhai o brif ddigwyddidau bywyd David Davies. Holi’r disgyblion yn eu 
grwpiau i osod y cardiau yn eu trefn gronolegol gywir.

Un

1. Arddangos y llun o’r Lilïau Dŵr gan Monet ar y BGRh.
2. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar a gofyn iddynt gwblhau’r daflen waith 

dadansoddi 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 ganfod 
am y Lilïau Dŵr gan Monet gyda gweddill y dosbarth.

4. Trafod casgliad celf y chwiorydd Davies fel dosbarth. Ydy hi’n syndod fod gweithiau rhai o 
arlunwyr gorau’r byd yn berchen ar un adeg i ddwy chwaer o ganolbarth Cymru? Beth mae 
hyn yn ei ddweud wrthym am lwyddiant a chyfoeth eu taid, David Davies Llandinam, adeg 
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y Chwyldro Diwydiannol? Beth oedd dylanwad eu rhodd hael i Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru ar gasgliad celf cenedlaethol Cymru?

Dau

1. Darllen trwy’r daflen waith cefndir y chwiorydd Davies ar y BGRh gyda’r dosbarth, gan 
bwysleisio’r cysylltiad rhwng Margaret a Gwendoline Davies a llun y Lilïau Dŵr gan Monet.

2. Rhannu’r disgyblion yn grwpiau o dri neu bedwar, a’u holi i gwblhau’r gweithgaredd am 
gefndir y chwiorydd Davies.

3. Trafod atebion pob grŵp fel dosbarth, gan ofyn i aelodau pob grŵp nodi pa ffeithiau am y 
chwiorydd Davies oedd fwyaf diddorol iddynt, a pham.

4. Trafod y ffaith bod y chwiorydd Davies yn cael eu hystyried yn arbenigwyr â chwaeth 
arbennig ym maes y celfyddydau, a’u bod yn fenywod eithriadol o ddylanwadol yn ystod eu 
hoes hwy eu hunain ac wedyn. Gofyn i’r disgyblion roi enghreifftiau o’r hyn a’u gwnaeth nhw 
mor ddiddorol, mor unigryw ac mor bwysig yng nghyd-destun y celfyddydau yng Nghymru. 

5. Pwysleisio’r ffaith mai oherwydd cyfoeth David Davies yn sgil y Chwyldro Diwydiannol yng 
Nghymru, drwy ei wyresau, y mae gan Gymru yn awr gasgliad celf unigryw a thrawiadol.

Tri

1. Trafod gwaith celf y mudiad Argraffiadaeth gyda’r dosbarth. Esbonio taw criw o arlunwyr 
ifanc o Ffrainc a oedd yn byw a gweithio ym Mharis yn bennaf yn ystod yr 1870au a’r 
1880au oedd yr Argraffiadwyr cyntaf. Roedden nhw wedi cael digon ar ddulliau hen ffasiwn 
celf draddodiadol, ac am ddefnyddio dulliau mwy arbrofol yn eu gwaith. Daeth enw’r mudiad 
o deitl llun gan Monet, Impression, Sunrise (Impression, Soleil Levant). Yn 1874 cynhaliwyd 
eu harddangosfa annibynnol gyntaf yn cynnwys gweithiau gan Claude Monet, Camille 
Pissarro, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley a Paul Cézanne.

2. Trafod yn fras rhai o nodweddion amlycaf gwaith yr Argraffiadwyr. (Gellid arddangos 
enghreifftiau o weithiau arlunwyr Argraffiadol ar y BGRh neu eu rhannu ymysg grwpiau wrth 
drafod.) Cyn hynny, roedd lluniau o fywyd llonydd, portreadau a thirluniau’n cael eu paentio 
mewn stiwdio fel rheol, ond aeth yr Argraffiadwyr â’u gwaith paentio allan i’r awyr agored 
er mwyn cyfleu realiti’r byd modern. Roedd eu testunau yn anffurfiol, a defnyddient liwiau 
llachar a thechnegau rhydd gan baentio’n gyflym er mwyn dal ‘argraff’ moment wrth basio. 
Doedd manylion ddim yn bwysig iddynt, ond yn hytrach effeithiau gweledol cyffredinol. 
Roedd effaith golau naturiol yn cael ei darlunio’n aml yn eu gwaith a rhoddwyd sylw gofalus 
i adlewyrchiad lliwiau o wrthrych i wrthrych. Yn aml fe fydden nhw’n paentio gyda’r nos er 
mwyn cyfleu effaith gysgodol y golau wrth iddi nosi neu adeg machlud haul. Er i’w gwaith 
gael ei feirniadu i gychwyn, cyn hir fe lifodd artistiaid tramor i Ffrainc ac ysgolion celf Paris, i 
brofi a dysgu am y technegau newydd hyn.

3. Trafod ystyr y term ‘bywgraffiad’, a rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar er mwyn 
cwblhau’r daflen waith arlunwyr argraffiadol.

4. Dewis llefarydd o bob grŵp i rannu’r wybodaeth maent wedi ei chanfod am y gwahanol 
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Clo

1. Trafod y ffaith fod tua 250 o baentiadau olew yng nghyfres lluniau’r Lilïau Dŵr gan Claude 
Monet, a bod gwahanol fersiynau yn cael eu harddangos mewn amgueddfeydd ledled y 
byd. Atgoffa’r disgyblion fod tri llun gwahanol o’r gyfres yn rhan o gasgliad y chwiorydd 
Davies yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.                            

2. Lleoli rhai o’r amgueddfeydd lle arddangosir paentiadau’r Lilïau Dŵr gan ddefnyddio 
adnodd ar-lein sy’n dangos delweddau lloeren o’r Ddaear ar y BGRh (Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd, Musée Marmottan Monet ym Mharis, Yr Amgueddfa Gelf 
Fetropolitanaidd yn Efrog Newydd, Sefydliad Celf Chicago, Amgueddfa Gelf Orllewinol 
Genedlaethol Tokyo, ayyb). Gellid gwahodd gwahanol ddisgyblion i fodelu’r defnydd o’r 
adnodd ar-lein ar y BGRh.

3. Cwblhau’r cwis rhyngweithiol ar y BGRh er mwyn adolygu gwaith y wers.

artistiaid gyda’r dosbarth. Trafod y ffaith taw casgliad y chwiorydd Davies o weithiau 
Argraffiadaeth Ffrengig oedd y mwyaf o’r fath ym Mhrydain erbyn 1924, ac i’r cyfan gael ei 
adael yn y pen draw i’r Amgueddfa Genedlaethol. Pa mor bwysig yw hi fod gwaith celf o’r 
fath gyda ni yma yng Nghymru?

Estyniad neu waith cartref

1. Gallai’r disgyblion efelychu’r llun hwn o Lilïau Dŵr Claude Monet gan ddefnyddio 
pastelau olew, neu feddalwedd arlunio ar y cyfrifiadur.

2. Gallent lunio eitem newyddion yn seiliedig ar gasgliad paentiadau y chwiorydd Davies 
yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru (ee darllediad o noson agoriadol yr arddangosfa), 
a’i ffilmio gan ddefnyddio camera digidol.

3. Gallai’r disgyblion ymchwilio ymhellach i hanes Neuadd Gregynog a chreu pamffled 
gwybodaeth i ymwelwyr, gan gyfeirio at Ŵyl Gerddoriaeth Gregynog a gafodd ei 
hadfywio yn 1988.

4. Gallent lunio erthygl papur newydd yn seiliedig ar ddigwyddiad o bwys ym mywyd David 
Davies Llandinam (ee darganfod y wythïen lo gyntaf yn y Rhondda; agor Porthladd y 
Barri; cael ei ethol yn Aelod Seneddol am y tro cyntaf, ayyb).
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