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Ffocws y Pwnc
Gofalu am ein hamgylchedd, bod yn ddinesydd gweithgar a chredoau am farwolaeth. 

Crynodeb 
Mae gweithgareddau’r pwnc hwn yn datblygu gwerthfawrogiad y plant o’r hyn sy’n 
gwneud safle claddu mor arbennig, gan astudio ei awyrgylch, eu teimladau tuag ato 
a beth mae safleoedd claddu’n ei olygu i’r gymuned leol. Bydd y plant yn ymchwilio i’r 
ffyrdd y mae pobl yn defnyddio safleoedd claddu, sut maent yn gofalu amdanynt fel 
cynefin unigryw a sut gallant hwy gymryd rhan. Hefyd, mae’r gweithgareddau’n gyfle 
i’r plant adlewyrchu ar y gwahanol agweddau tuag at farwolaeth a sut mae bywyd yn 
cael ei ddathlu a’i gofio.                      
Dyma’r gweithgareddau: Rhywbeth Arbennig, Defnyddiau Unigryw, Pŵer Pobl, 
Gwneud Synnwyr o Fywyd a Marwolaeth.    

Dyfarniad John Muir        
Darganfod
Archwilio
Gwarchod
Rhannu
 

Rhowch gynnig ar y gweithgareddau hyn os ydych yn gweithio tuag at unrhyw 
rai o’r bathodynnau a’r heriau canlynol:  
Enfys – Edrych a Dysgu 
Beavers – Dyfarniad Her Greadigol, Gweithgaredd Archwilio, Gweithgaredd 
Ffydd, Her Fyd-eang
Brownies – Diwylliant, Y Tymhorau, Archwiliwr Bywyd Gwyllt                                                                             
Cybiau – Her Gymunedol, Gweithgaredd Cadwraeth Fyd-eang   
Guides – Gweithredu Cymunedol, Darganfod Ffydd, Her 1                                                                         
Sgowtiaid – Gweithgaredd Treftadaeth, Gweithgaredd Fy Ffydd I, Gweithgaredd 
Crefyddau’r Byd, Dyfarniad Partneriaeth Amgylcheddol, Dyfarniad Her 
Gymunedol 

 
Cysylltiadau Cwricwlwm 
Mae’r pwnc hwn yn helpu i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth 
y plant mewn Saesneg, ABaCh a Dinasyddiaeth ac Addysg Grefyddol.

CSBC
Datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol 
Hunanhyder a hunanymwybyddiaeth   
Rheoli teimladau ac ymddygiad  
Meithrin perthnasoedd

CSBC, CA1 a CA2

Sgiliau Allweddol
Adlewyrchu  

Trafod      
Cydymdeimlo  

Cwestiynu    
Datrys Problemau       

Ymateb    

Geiriau Allweddol
Rheoli 

Cadwraeth    
Gwirfoddoli 

Dathlu   
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Defnyddiau Unigryw
Mae’r gweithgareddau chwarae rôl a awgrymir yn gyfle 
i’r plant edrych ar sut mae gwahanol bobl yn defnyddio 
safle claddu am wahanol resymau. Bydd y plant hefyd 
yn dysgu am sut defnyddiwyd mynwentydd eglwysi a 
chapeli yn y gorffennol.                                  

Adnoddau
Cardiau Cymeriadau Cymunedol
Cardiau Cymeriadau Hanesyddol 
Gallwch argraffu cardiau’r cymeriadau gyda’r llun ar un 
ochr a’r testun ar yr ochr arall, ac wedyn eu lamineiddio. 

Propiau amrywiol 

Cwestiynau Allweddol
Beth mae pobl yn ei wneud mewn safle claddu heddiw? 
Beth oeddent yn ei wneud yn y gorffennol?

Paratoi
Bydd propiau syml yn dod â’r gweithgaredd chwarae rôl 
yma’n fyw ac yn galluogi i’r plant fabwysiadu cymeriad 
bob un. Gallai’r propiau gynnwys cap fflat, sbectol, 
sbienddrych, bwa a saeth tegan, a chwpan a phlât. 

Mae cerdyn pob cymeriad yn cynnwys manylion sy’n 
esbonio sut mae pobl yn defnyddio mynwent eglwys 
neu safle claddu.

Syniadau ar gyfer Gweithgareddau
1. Cymeriadau Cymunedol – Cyflwyno’r plant i’r 
cymeriadau gwneud o’u cymuned leol ar gardiau’r 
cymeriadau cymunedol e.e. Mrs Johns, y mae ei theulu 
wedi cael eu claddu yn y safle claddu ers cenedlaethau. 

Mewn grwpiau, mae’r plant yn dewis cymeriad a gyda’i 
gilydd maent yn penderfynu sut maent yn meddwl 
fyddai eu cymeriad yn defnyddio’r safle claddu. Mae’r 
plant yn mabwysiadu rôl y cymeriad hwnnw ac yn actio 
sut byddai’n ymddwyn a beth fyddai’n ei wneud yno. 

Gellid llywio’r gweithgaredd yma i fod yn drafodaeth 
gan ddefnyddio safbwynt y cymeriad am beth fyddai’n 
hoffi ei weld yn digwydd yn y safle claddu a beth nad 
yw’n hoffi ei weld yn digwydd. 

2. Cymeriadau Hanesyddol – Os ydych yn ymweld â 
mynwent hŷn, gallai’r plant ddewis cymeriad oddi ar 
gardiau’r cymeriadau hanesyddol ac astudio sut roedd 
pobl yn defnyddio’r fynwent yn y gorffennol. 

Sesiwn i Bawb
Gallai’r plant greu eu cymeriad eu hunain ac actio ffordd 
wahanol o ddefnyddio’r safle claddu.

Cymharwch sut roedd y safle claddu’n cael ei ddefnyddio 
yn y gorffennol â sut mae’n cael ei ddefnyddio nawr. Sut 
byddai pobl yn teimlo pe bai’n cael ei ddefnyddio nawr 
fel roedd yn cael ei ddefnyddio yn y gorffennol? 

Yn Ôl yn yr Ysgol            
Ysgrifennu Cyffrous

• Ysgrifennwch sgriptiau a deialogau ar gyfer 
cymeriadau’r safle claddu.

• Mabwysiadwch rôl newyddiadurwr a chyfweld un o’r 
cymeriadau am y newidiadau yn y dull o ddefnyddio’r 
safle claddu dros amser. Darganfyddwch sut maent yn 
teimlo amdanynt. Er enghraifft; sut byddai Mr Brown yn 
teimlo am y farchnad yn cael ei chynnal ym mynwent 
yr eglwys? Beth fyddai  John Middleton yn ei feddwl pe 
bai’n mynd i’r fynwent ac yn ei gweld fel y mae hi nawr?

CSBC
Dysgwch am y swyddi mae pobl yn eu gwneud yn y 
safle claddu drwy weithgareddau chwarae rôl – chwarae 
rôl garddwr, ficer, warden eglwys neu reolwr safle. 

Canlyniadau Dysgu
Bydd y plant yn gwneud y canlynol:
• Gweithio fel tîm i gynllunio a pherfformio
• Cydnabod bod gan bobl wahanol safbwyntiau a’u 

bod yn defnyddio llefydd yn wahanol 



Ficer  

Mr Brown

Dr Middleton

Mrs Johns

Jade Phillips



Y Ficer    
Mae’r Ficer yn hoffi gweld y fynwent yn 

cael gofal da fel bod pawb yn teimlo 
bod croeso iddyn nhw yno. Mae hi’n 

ddiolchgar iawn i bawb sy’n helpu i gynnal 
a chadw’r fynwent yn edrych ar ei gorau, 

yn wirfoddolwyr a pherthnasau sy’n 
rhoi sylw i feddau eu hanwyliaid. Mae hi 
hefyd yn awyddus i greu ardaloedd sy’n 

croesawu bywyd gwyllt. Mae’n helpu i reoli 
ardal o laswellt tal lle gall y planhigion 

dyfu a blodeuo. Mae’r ardal yma’n cael ei 
gadael i dyfu yn ystod y gwanwyn ac erbyn 

dechrau’r haf mae’n gyforiog o liwiau.

Mr Brown
Garddwr lleol yw Mr Brown a bob 

wythnos mae’n gwirfoddoli ei amser 
i roi sylw i’r planhigion yn y fynwent. 

Mae’n torri’r glaswellt yn isel ac yn 
daclus ac yn tocio’r gwrychoedd a’r 
coed. Mae’n falch iawn o’r gwaith 

mae’n ei wneud ac wrth ei fodd yn 
ei waith. Mae wrth ei fodd hefyd pan 
mae pobl yn dweud pa mor daclus a 

hyfryd mae’r fynwent yn edrych.

Dr Middleton 

Mae Dr Middleton yn wyliwr adar lleol. 
Bob bore, mae’n cerdded o gwmpas 

yr ardal i gadw’n heini ac i weld yr 
adar cyn mynd i’r gwaith. Ei hoff beth 
wrth gerdded yn y bore yw’r siwrnai 
fer drwy’r fynwent. Mae’n dawel ac 
yn llonydd yno ac mae’r fynwent yn 
hafan i adar. Mae Dr Middleton yn 

mwynhau’r fynwent ym mhob tymor 
ac yn hoffi gweld rhai ardaloedd yn 
cael llonydd er lles bywyd gwyllt, yn 

enwedig adar. 

Eich person chi 
Gwnewch lun o berson sy’n 

defnyddio’r fynwent a meddyliwch 
pam mae’n ei defnyddio a sut mae’n 
teimlo. Cewch wneud llun ohonoch 
chi eich hun os ydych yn dymuno. 

Jade Phillips 
Mae Jade Phillips yn cerdded drwy’r 

fynwent bob dydd ar ei ffordd i’r ysgol. 
Mae hi’n hoffi cerdded drwy’r fynwent 
am ei bod yn dawel yno ac mae’n gallu 
osgoi’r ffordd fawr. Weithiau, os bydd 

hi’n dawel iawn, fe fydd yn gweld 
cwningod neu lwynogod. Un diwrnod, 
fe welodd hi ddraenog hyd yn oed, ei 
hoff anifail. Pan mae’n hŷn, mae Jade 
eisiau helpu’r anifeiliaid sy’n byw yn y 

gwyllt. 

Mrs Johns
Mae Mrs Johns yn byw yn agos 
at y fynwent ac mae aelodau ei 
theulu wedi cael eu claddu yno 

ers cenedlaethau. Mae’n ymweld â 
beddau ei theulu bob wythnos. Mae’n 
gosod blodau yno’n ofalus ac yn clirio’r 
dail a’r brigau sydd wedi syrthio. Mae’n 
gwneud yn siŵr bod popeth yn daclus 

a thwt cyn gadael. 



Robert Langley

Thomas Black

Annie Drover

Alfred Baker

John Middleton 



Robert Langley 

Robert Langley yw warden yr eglwys 
ac mae’n ddyn prysur iawn. Ei waith 

o ydi trefnu ‘Gŵyl yr Eglwys’. Mae 
Gŵyl yr Eglwys yn ŵyl boblogaidd 

iawn o fwyta, yfed a dawnsio. Mae’n 
bragu cwrw ac yn ei werthu yn yr ŵyl 
er mwyn codi arian i helpu tlodion y 
plwyf. Mae’r arian sy’n cael ei godi’n 

helpu hefyd i gadw adeilad yr eglwys 
mewn cyflwr da.                        

Thomas Black 
Saethydd ydi Thomas Black. Mae’n cael 
ei alw i’r fynwent bob dydd i ymarfer. 

Mae’n cyfarfod ei ffrindiau yng 
nghyntedd yr eglwys ac yn eistedd ar 
y stepen drws wrth ddisgwyl ei dro. 

Mae’r fynwent yn lle perffaith i ymarfer 
gan fod wal yr eglwys yn lle delfrydol 
i osod y cocynnau hitio. Thomas yw 
saethydd gorau’r pentref ond pan 

oedd yn iau, fe fyddai o a’i ffrindiau’n 
methu’r cocynnau hitio’n aml a byddai 

eu saethau’n crafu’r waliau. 

Annie Drover 

Mae Annie Drover yn byw yn y pentref 
nesaf. Bob wythnos, mae hi’n helpu 
ei theulu i yrru’r gwyddau i’r dref i’w 
gwerthu yn y farchnad yn y fynwent. 
Mae’r gwyddau yma’n swnllyd iawn 

ac mae tad Annie’n gorfod gweiddi a 
chwibanu i rybuddio pobl eu bod ar 
eu ffordd. Ar ddiwedd y dydd, maent 

yn mynd i farchnad y fynwent yn y 
pentref nesaf. 

Eich person chi 
Gwnewch lun o berson a oedd yn 

defnyddio’r fynwent a meddyliwch 
pam roedd yn ei defnyddio a sut 

roedd yn teimlo.   

John Middleton 
Mae John Middleton yn byw yn y pentref 
ac ar ôl iddo wneud ei waith i gyd, mae’n 
cerdded i’r fynwent i gyfarfod ei ffrindiau 

ac i wylio’r reslo. Weithiau, mae Mr Langley, 
warden yr eglwys, yn gwneud blwch bach 
iddyn nhw, fel eu bod nhw’n gallu eistedd, 

cymeradwyo a gwylio allan o ffordd y 
saethyddiaeth a’r coetio sy’n digwydd 

yno hefyd. Weithiau, mae John yn cymryd 
rhan yn y gemau pêl sy’n cael eu cynnal 
yn y fynwent, gyda’i ffrindiau, ac mae’n 

mwynhau’r fynwent oherwydd dyma’r unig 
ofod cyhoeddus sydd ar gael yn y pentref.

Alfred Baker
Mae Alfred Baker yn byw yn y pentref. 

Pan nad oes ei angen gartref, mae’n 
mynd i’r ysgol. Mae ei ysgol mewn 

ystafell uwch ben cyntedd yr eglwys. 
Mae’r ystafell yn cael ei defnyddio i 

storio arfau hefyd, ac felly mae’n gallu 
bod yn gyfyng iawn yno. Mae mor oer 

yn y gaeaf fel bod ei draed yn troi’n 
las ac nid yw’n gallu canolbwyntio o 

gwbl.  




