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3. Hamdden a Dysgu – Pethau i’w gwneud 

Mae’r daflen hon yn egluro sut gall tiroedd claddu 
fod yn llefydd rhagorol ar gyfer addysgu, dysgu 
a gweithgareddau pleserus. Yn rhan ganolog 
o gymunedau, gellir eu defnyddio fel ystafell 
ddosbarth yn yr awyr agored, yn llawn byd natur a 
hanes lleol a chymdeithasol. 

BETH SYDD GAN SAFLEOEDD CLADDU I’W 
CYNNIG

Ysbrydoliaeth greadigol 
Mae tawelwch, harddwch a natur ysbrydol tiroedd 
claddu’n eu gwneud yn llefydd ysbrydoledig ar gyfer 
creadigrwydd, gan gynnwys celf, 
barddoniaeth, ffotograffiaeth ac 
ysgrifennu.         

Hanes lleol   
Mae tiroedd claddu’n stôr o 
hanes lleol ac, ar hyn o bryd, 
mae adfywiad i’w weld yn 
y diddordeb mewn hanes 
teuluol. Mae pobl yn cael eu 
denu i ymchwilio i gofnodion 
claddu, cofrestri mynwentydd 
ac arysgrifau ar gerrig coffa. 
Mae’r rhain nid yn unig yn 
cofnodi hanes teuluoedd ond 
hefyd patrymau mewnfudo ac 
ymsefydlu.                                 

Treftadaeth adeiledig  
Mae safleoedd claddu’n fannau 
gwerthfawr ar gyfer treftadaeth adeiledig. Efallai 
eu bod yn cynnwys cofadeiladau, cofebau, croesau 
pregethu, pyrth mynwentydd, deialau haul neu 
bistyllod bargod, gyda rhai’n dyddio i’r Oesoedd 
Canol. Mae’r cofadeiladau hyn yn gyswllt diriaethol 
â’r gorffennol mewn ffordd gwbl unigryw, na welir 
ei thebyg mewn llyfrau hanes. Gall teithiau tywys 
i ddysgu mwy am nodweddion adeiledig fod yn 
boblogaidd.     

Treftadaeth ddiwylliannol
Mae tiroedd claddu’n bwysig i’n 
treftadaeth ddiwylliannol ni, yn dyddio’n 
ôl dros fil o flynyddoedd. Maent yn 
adlewyrchu’r ffasiwn mewn tirlunio, 

pensaernïaeth, cerfio cerrig a barddoniaeth. Arferai 
mynwentydd eglwysi fod yn ganolbwynt y gymuned, 
gyda marchnadoedd, gemau ac ymarfer saethyddiaeth 
yn cael eu cynnal ynddynt.  Ceir llên gwerin diddorol 
yn gysylltiedig â rhai o’u 
nodweddion, fel coed yw 
hynafol. Mae mynwentydd 
eglwysi a thiroedd 
claddu lleol yn sicrhau 
cyswllt â’r gorffennol i 
bobl, a dealltwriaeth o’u 
treftadaeth ddiwylliannol 
a lleol.             

Natur 
Er eu bod yn fach, mae 
gan fynwentydd eglwysi 
a thiroedd claddu nifer 
rhyfeddol o rywogaethau 
pwysig; o’r cen lleiaf un i 
goed hynafol enfawr. Er 
enghraifft, Prydain yw cadarnle coed yw hynafol ac 
mae tri chwarter y rhain i’w gweld mewn mynwentydd 
eglwysi. Ers 1945, mae 98% o’r glaswelltir llawn cyfoeth 
o flodau (a arferai fod yn gyffredin iawn yng nghefn 
gwlad) wedi diflannu ac mae llawer o diroedd claddu’n 
gweithredu fel hafan i’r hen laswelltir yma a’i anifeiliaid 
cysylltiedig. Mae’r hafan naturiol yma, ar garreg drws 
pobl yn aml, yn gallu bod o ddiddordeb i’r amatur a’r 
arbenigwr natur fel ei gilydd. 

Cymerwch amser...
I edrych ar eich safle a rhestru’r nodweddion a fydd o 
ddiddordeb i ymwelwyr yn eich barn chi.  

Chwiliwch am bobl leol a all arwain taith dywys neu roi 
sgwrs i grŵp ysgol neu ysgrifennu taflen i ymwelwyr. 
Waeth pa mor fawr neu fach yw eich safle claddu, bydd 
ganddo rywbeth i’w gynnig. 

Ystyriwch gynnal digwyddiad fel rhan o’r Wythnos 
Genedlaethol ar gyfer Gwerthfawrogi Mynwentydd 
Eglwysi, a gynhelir yn ystod ail wythnos mis Mehefin 
bob blwyddyn. Edrychwch yng ngwefan Gofalu am Erw 
Duw am ragor o fanylion a ffurflen gofrestru.            

Crefftau tocion a gwaith coed                        

Mae safleoedd claddu’n llefydd gwych ar gyfer 
cynnal dyddiau crefft y gellir eu defnyddio i ddiolch i 
wirfoddolwyr neu i ennyn brwdfrydedd pobl newydd. 
Efallai fod posib i chi wneud pethau o’r tocion a 
gynhyrchir ar y safle:      



• Stolion o ddarnau crwn o goed wedi’u torri. 

• Delltwaith o docion cyll neu helyg.      

• Mae’n hawdd iawn gwneud torch Nadoligaidd gan 
ddefnyddio celyn, eiddew a dail addurnol eraill, pennau 
hadau neu foch coed. Ystyriwch wahodd unigolyn da 
am gelf a chrefft i ddigwyddiad; gwehydd basgedi 
efallai, neu durniwr.  

GWEITHGAREDDAU I BOBL IFANC 
Mae safleoedd claddu’n lleoliadau gwych i grwpiau 
ieuenctid fel ysgolion, grwpiau chwarae, ysgolion 
Sul, clybiau natur, clybiau gwyliau a grwpiau 
mudiad y Sgowtiaid. Mae llawer o bobl sy’n rheoli 
mynwentydd eglwysi a safleoedd claddu’n mynd 
ati i annog ymweliadau gan y grwpiau 
hyn, i helpu i ysbrydoli pobl ifanc. 
Ystyriwch gynnal gweithgareddau ar 
gyfer plant yn ystod unrhyw ffeiriau 
neu wyliau sy’n cael eu cynnal. Cofiwch 
gynnal asesiad risg cyn i grŵp ymweld. 

Pethau i’w gwneud: 

Rhwbiadau – yr hen ffefryn – rhwbiadau coffa, 
rhwbiadau rhisgl neu rwbiadau carreg. Y cyfan 
sydd ei angen yw papur, creonau a cherrig 
coffa neu goed diogel! 

Tynnu llun neu ffotograff o’ch hoff gofeb – 
mae’r bobl ifanc yn treulio amser yn edrych o 
amgylch y safle ac yna’n dewis eu hoff gofeb i 
dynnu ei llun gyda llaw neu ffotograff. Gall fod 
yn gerflun, yn gerfiad neu’n arysgrif. Gall hyn apelio 
at  bob oedran, nid dim ond plant! 

Helfa drysor – gwnewch restr o bethau i blant chwilio 
amdanynt; blodyn porffor, croes wedi’i 
cherfio, pluen, gwe pry cop, 3 deilen 
werdd ac ati. Llungopïwch y rhestr 
(neu defnyddiwch luniau i blant iau) 
ac anogwch y plant i chwilio am y 
trysorau.                                                       

Saffari mân-drychfilod – un ffordd 
o archwilio byd y mân-drychfilod yw 
drwy edrych o dan gerrig ac ysgwyd 
canghennau uwch ben cadach gwyn 

a gwylio beth sy’n sgrialu i ffwrdd! Fel dewis arall, gall 
y plant ddefnyddio pot ac annog y mân-drychfilod i 
ddod i mewn iddo’n ofalus gyda brwsh paent bychan, i 
gael golwg fanylach arnynt. Cofiwch siarad gyda’r plant 
am beidio â chadw’r creaduriaid yn y pot yn rhy hir ac 
am eu rhoi yn ôl ble daethant o hyd iddynt. 

Bingo coed – tynnwch lun neu llungopïwch luniau’r 
dail ar eich safle ar bapur. Mae’r plant yn defnyddio’r 
taflenni ac yn chwilio am y dail. Dylid cynnwys ambell 
chwedl werin a’r defnyddiau ar gyfer y gwahanol 
fath o goed. Bydd hyn yn gwneud y gweithgaredd 
yn fwy priodol ar gyfer plant hŷn. Mae gan wefan 
Ymddiriedolaeth y Coetiroedd daflenni gweithgarwch 

defnyddiol a hefyd mae’n amlinellu’r dail y gallwch 
eu defnyddio.         

Casglu dail yr hydref wedi iddynt syrthio. Mae’r 
plant yn dod o hyd i ddail 
ac yn eu gosod ar garrai 

esgidiau. Yna maent yn 
mynd â nhw allan ac yn 
gwneud arddangosfa 
symudol, collage neu’n 
mynd â nhw adref ar y 

llinyn.          

Gwneud masgiau allan o gerdyn. Cyn y sesiwn, 
torrwch y llygaid allan ymlaen llaw oherwydd gall 
hyn fod yn anodd i blant. Rhowch elastig drwy 

ochrau’r masg. Rhowch dâp gludiog ar y ddwy 
ochr ar y masg ac yna annog y plant i ddod o 

hyd i laswellt, petalau a dail i’w gludo ar y masg. 

Seremoni gwisgo coeden – mae hyn yn seiliedig 
ar hen arferion o bob cwr o’r byd. Mae’n tynnu sylw at 
ein cyfrifoldeb ni am ofalu am goed ac yn ein hatgoffa 

ni o’u pwysigrwydd diwylliannol ac 
amgylcheddol enfawr. Gall gynnwys 
adrodd straeon, dawnsio, cerddoriaeth, 
neu hongian rhubanau a gweddïau 
arbennig ar eich coeden benodol.

Pecyn addysgol - ar gael yn y Gymraeg ac 
yn Saesneg, mae ein pecyn addysgol yn 
llawn gweithgareddau a syniadau.
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Cysylltiadau defnyddiol 
Gofalu am Erw Duw, www.caringforgodsacre.org.uk

Common Ground, www.commonground.org.uk – am syniadau ac ysbrydoliaeth! 

Gweithgareddau Plant Ymddiriedolaeth y Coetiroedd, www.naturedetectives.org.uk

Darllen defnyddiol 
Pecyn Addysgol Gofalu am Erw Duw, www.caringforgodsacre.org.uk

Play Lightly on the Earth, Nature Activities for Children 3 to 9 Years Old - Jacqueline Horsfall


