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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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Gwneud Synnwyr o Fywyd a 
Marwolaeth         
Mae’r gweithgaredd yma’n cyflwyno plant i’r syniad 
bod safleoedd claddu ac, yn benodol, cerrig beddau a 
chofgolofnau, yn cynnwys gwybodaeth am fywyd y bobl 
a oedd yn byw yn eu cymuned. Mae hefyd yn galluogi 
i blant adlewyrchu ar gredoau pobl eraill am beth sy’n 
digwydd ar ôl marwolaeth a’u teimladau am hynny.

Adnoddau
Deunyddiau tynnu llun - e.e. creonau, pensiliau, 
pensiliau lliw, pasteli, papur a llyfrau braslunio, camera.
Gwneud Synnwyr o Fywyd a Marwolaeth 
Arwyddion a Symbolau Helfa Garthwr  

Cwestiynau Allweddol 
Pam/sut rydym yn dathlu bywyd pan mae rhywun wedi 
marw?
Beth mae gwahanol bobl yn ei gredu sy’n digwydd ar 
ôl i berson farw?

Cyflwyniad
Yn y safle claddu, rydym wedi cael ein hamgylchynu 
gan eiriau a symbolau sy’n cynrychioli credoau pobl am 
beth fydd yn digwydd ar ôl i berson farw. Edrychwch 
ar enghreifftiau niferus: yma gorffwys, yn ddiogel yng 
ngofal Duw, hedd perffaith hedd, wedi gadael y fuchedd 
hon. 
Cerddwch o amgylch y safle claddu a chasglwch fwy o 
arysgrifau a symbolau sy’n disgrifio beth sy’n digwydd ar 
ôl marwolaeth. Defnyddiwch un ochr y daflen gwneud 
synnwyr o fywyd a marwolaeth. Gallai’r plant eu casglu 
drwy gopïo’r geiriau, braslunio, tynnu lluniau gyda 
chamera neu hyd yn oed wneud rhwbiadau gofalus. 
Cofiwch edrych ar seddau, giatiau, ffenestri, dodrefn, 
coed a gerddi. Mae llawer o bethau yn y safle claddu 
ac o’i amgylch er cof am bobl. Gallwch ddefnyddio 

arwyddion a symbolau’r helfa garthwr i ddechrau arni. 
Argraffwch ar y ddwy ochr er mwyn cael ystyron y 
symbolau ar y cefn. 

Syniadau ar gyfer Gweithgareddau
Rydym wedi ein hamgylchynu gan eiriau a symbolau 
sy’n dathlu ac yn anrhydeddu bywydau’r bobl sydd 
wedi’u claddu yma. Arysgrifau sy’n dathlu beth roeddent 
yn ei wneud pan oeddent yn fyw a sut roedd pobl yn 
teimlo amdanynt. Rydym yn mynd i edrych eto – ydych 
chi’n gallu chwilio am eiriau a symbolau sy’n dathlu 
bywyd? Dangoswch enghraifft i’r plant: ffrind hoff, er 
serchog gof, gŵr cariadus.      
Unwaith eto, gallai’r plant eu casglu drwy eu copïo neu 
eu braslunio gan ddefnyddio ochr arall y daflen gwneud 
synnwyr o fywyd a marwolaeth. Gallwch dynnu lluniau 
gyda chamera hefyd a’u ticio oddi ar y daflen arwyddion 
a symbolau’r helfa garthwr neu wneud rhwbiadau 
gofalus. 

Sesiwn i Bawb
Trafodwch beth mae’r geiriau a’r symbolau’n ei ddatgelu 
am agweddau at fywyd a marwolaeth. Beth mae’r plant 
yn ei feddwl? 

Yn Ôl yn yr Ysgol 
• Mae gwahanol grefyddau’n rhoi gwahanol atebion 

i’r cwestiwn ‘Beth sy’n digwydd ar ôl i rywun farw?’ 
Ymchwiliwch i safbwyntiau gwahanol grefyddau. 

CSBC – Copïwch oddi ar gerrig beddau, tynnu lluniau 
gyda chamera neu wneud rhwbiadau gofalus – 
casglwch synau’r wyddor, geiriau cyfan ac enwau oddi ar 
y cerrig beddau.

Canlyniadau Dysgu
Bydd y plant yn gwneud y canlynol:
• Ystyried sut maen nhw ac eraill yn teimlo pan mae 

person agos atynt yn marw      
• Edrych ar wahanol safbwyntiau am farwolaeth a 

bywyd ar ôl marwolaeth
• Ymchwilio i’r ffyrdd amrywiol o fynegi profiadau o 

farwolaeth a phrofiadau o fywyd                     
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Seren Dafydd 

Colomen 

Wrn

Blodau

Cilgant a seren

Dwylo

Torch

Llong

Croes

Celfi at waith 

ISH Dail neu goeden 
dderwen

Oen

Llyfr neu sgrôl

Eiddew 

Angel

Arwyddion a Symbolau Helfa Garthwr



Seren Dafydd neu 
Seren 6 Phwynt          
Dyma symbol o 
Iddewiaeth neu 

symbol Masonaidd.

Colomen 
Dyma symbol o’r 
Ysbryd Glân ac o 

ryddhau’r enaid wedi 
marwolaeth.

Wrn 
Dyma symbol 

Groegaidd o alar, sy’n 
arwydd o dristwch. 
Defnyddiwyd wrn 
yn wreiddiol i ddal 
lludw’r meirw yn yr 

hen oes.  

Blodau 
Maent i’w gweld ar 
feddau yn aml ac 

yn golygu llawer o 
wahanol bethau, 

gan gynnwys cariad, 
harddwch a gobaith. 
Mae’r lili yn symbol 

Groegaidd hynafol o 
fod yn fam.

Angel 
Mae Angylion yn 

gyfryngwyr i Dduw, 
ac yn pwyntio at 

y nefoedd yn aml. 
Gallent fod yn symbol 

o warcheidwaid 
y meirw ac 

ysbrydolrwydd. 

ISH 
Dyma’r Lladin ar 

gyfer Iesus Hominum 
Salvator, sef Iesu 

Gwaredwr Dynolryw. 
IHS yw 3 llythyren 

gyntaf y gair 
Groegaidd am Iesu 

hefyd. 

Dail neu goeden dderwen 
Mae gan y goeden 

dderwen lawer o ystyron, 
gan gynnwys croeso, 

sefydlogrwydd, cryfder, 
anrhydedd, tragwyddoldeb, 

dyfalbarhad a rhyddid. 
Credir mai’r goeden 
hon oedd y pren a 

ddefnyddiwyd i greu croes 
Iesu Grist.   

Eiddew 
Mae gan Eiddew 
lawer o ystyron, 
gan gynnwys y 

cof, anfarwoldeb, 
cyfeillgarwch, 

ffyddlondeb, cariad 
diderfyn a bywyd 

bythol. 

Celfi at Waith            
Efallai y gwelwch chi 
symbol sy’n dangos 

swydd neu ddiddordeb. 
Gallai einion neu 

forthwyl fod yn symbol 
o of. Gallai ffidil fod yn 

symbol o gerddor a 
lamp glöwr yn symbol 

o löwr. 

Torch 
Dyma symbol o 

fuddugoliaeth dros 
farwolaeth. 

Llyfr neu sgrôl  
Gallai hyn fod yn 

symbol o ffydd neu 
ysgolhaig. Efallai 

mai Beibl yw’r llyfr, 
yn symbol o berson 

crefyddol neu weddi. 
Mae sgrôl yn symbol 

o fywyd ac amser.  

Croes 
Efallai y gwelwch chi 

wahanol fathau o 
groesau ond maen 

nhw i gyd yn arwydd 
o ffydd Gristnogol 

gref. 

Dwylo 
Mae dwylo wedi’u 
plethu’n arwydd o 

uniad clos fel priodas. 
Credir fod dwylo sy’n 
pwyntio ar i lawr yn 
golygu marwolaeth 

sydyn, ac ystyr 
pwyntio ar i fyny yw’r 

nefoedd. 

Oen 
Iesu fel oen Duw, 
hefyd yn symbol 

o dynerwch a 
diniweidrwydd. 

Llong 
Gallai llong neu gwch 
ddynodi bedd morwr, 
mae hefyd yn symbol 

o fynd ar siwrnai.

Cilgant a seren              
Dyma symbol Islam ac 

felly hefyd enw duw 
neu’r enw mwyaf.

Arwyddion a Symbolau Helfa Garthwr



Tynnwch Lun Eich Symbolau Eich Hun




