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Cynllunio'ch Ymweliad 
Yr Hyn a Gynigiwn 

Ymweliad Hwyluso'r Amgueddfa (Grwp o hyd at 40 plant) 

Bydd arweinwyr grŵp yn dewis hyd at 6 gweithgaredd ymarferol a fydd yn cael 

eu hwyluso gan staff a gwirfoddolwyr yr Amgueddfa. Caiff eich dosbarth ei 

rannu’n ddau, a bydd hanner yn dechrau yn oriel y Tŷ Marwolaeth a’r llall yn y Tŷ 

Bywyd. Bydd y grwpiau’n amnewid ar ôl cinio. Mae gan yr amgueddfa ystafell 

bwrpasol i grwpiau ysgol gael cinio. Sicrhewch fod gennych ddigon o oedolion i 

oruchwylio’r holl grwpiau a bod plant yn dod â bocs bwyd gyda nhw. 

 

Ymweliad Hwyluso'r Amgueddfa (Grwp o 40-60 Plant) 

Bydd arweinwyr grŵp yn dewis hyd at 4 gweithgaredd ymarferol a fydd yn cael 

eu hwyluso gan staff a gwirfoddolwyr yr Amgueddfa. Caiff eich dosbarth ei 

rannu’n dri grŵp. Bydd y grwpiau hyn yn cylchdroi o amgylch y Tŷ Marwolaeth, y 

Tŷ Bywyd a’n hardal Addysg lle byddant yn rhoi cynnig ar fymïo ein mymi-dymi ac 

yn chwarae’r gêm fwrdd hynafol, Senet. Mae gan yr amgueddfa ystafell bwrpasol i 

grwpiau ysgol gael cinio. Sicrhewch fod gennych ddigon o oedolion i oruchwylio’r 

holl grwpiau a bod plant yn dod â bocs bwyd gyda nhw. 

 

Gweithgareddau Dan Arweiniad Athrawon 

(Grwp o hyd at 40 plant) Ar gael ar ddydd Iau yn unig! 

Taith i'r Bywyd Tragwyddol. Bydd athrawon yn derbyn canllaw cam wrth gam 

i hwyluso’r 4 gweithgaredd sy’n seiliedig ar y daith o fymïo i fywyd tragwyddol. Y 

gweithgareddau hyn yw: Mymïo, Pwyso’r Galon, Ysgrifennu Eifftaidd a Senet.  

Sylwer, bydd angen rhannu’r grŵp yn 4 wrth gyrraedd. Bydd angen Athro/

hwylusydd gweithgaredd ar bob grŵp. Mae angen o leiaf 4 aelod o staff.  

 

Allgymorth 

Os oes diddordeb gennych chi mewn sesiwn allgymorth lle byddwn yn ymweld â 

chi gyda’n gweithgareddau, cysylltwch â’n Swyddog Addysg, Hannah Sweetapple 

drwy ffonio 01792 602668 i drafod eich anghenion penodol a chael gwybod yr 
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Gwybodaeth Ddefnyddiol  
Sut i Archebu 

I drefnu dyddiad, ffoniwch ein Swyddog Addysg ar 01792 602668 neu e-bostiwch 

egyptcentre@abertawe.ac.uk. Bydd yn gallu cadw lle i chi a rhoi ffurflen archebu ichi. 

Defnyddiwch y pecyn hwn i ddewis eich gweithgareddau, gan ddychwelyd y ffurflen 

archebu i’r Amgueddfa. 

Os ydych chi’n teimlo y gallai’r gweithgareddau wrthdaro â chrefydd/credoau eich 

grwpiau (e.e. darllen swyn Eifftaidd), ffoniwch ein Swyddog Addysg i drafod pa 

weithgareddau sy’n addas i’ch grŵp. 

Cyn eich Ymweld  

I arbed amser ar y diwrnod, sicrhewch fod eich grwpiau wedi’u rhannu’n ddau (grwpiau 

hyd at 40) neu dri grŵp (grwpiau o 40 i 60) cyn cyrraedd. 

Sicrhewch eich bod yn glynu wrth yr amseroedd cyrraedd a gadael a roddwyd gennych ar 

y ffurflen archebu gymaint ag y gallwch. Mae’r Amgueddfa yn defnyddio’r rhain i 

amserlenni eich gweithgareddau, felly dylid hysbysu’r Ganolfan Eifftaidd am  newidiadau 

cyn gynted â phosib. 

Prisiau 

Ymweliad Hwyluso'r Amgueddfa —£3 fesul plentyn 

Gweithgareddau Dan Arweiniad Athrawon—£2 fesul plentyn 

Sylwer y codir tâl o 50c ar gyfer plant sy’n absennol i dalu am gost y deunyddiau a 

baratowyd. Os bydd angen ichi ganslo eich ymweliad am unrhyw reswm, rhowch wybod 

i’r amgueddfa cyn gynted â phosib. Mae angen 2 wythnos o rybudd arnom er mwyn 

canslo digwyddiad. Sylwer y codir tâl o 50% am ganslo wedi’r adeg hon. 

A wnewch chi roi gwybod inni wrth drefnu diwrnod sut rydych chi’n bwriadu talu, gan y 

bydd hyn yn effeithio ar sut y byddwn yn eich anfonebu. Mae angen inni wybod hyn cyn 

eich ymweliad. 

Sylwer: Dylai sieciau fod yn daladwy i ’Prifysgol Abertawe’. 

Mae gennym siop anrhegion yn yr amgueddfa gyda chofroddion ar thema’r Hen Aifft, 

gyda phrisoedd yn dechrau ar 50c. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth ‘bag rhoddion’ a 

wneir yn unol â phris o’ch dewis chi sy’n gallu arbed amser. Os oes angen y gwasanaeth 

hwn arnoch, neu amser yn y siop, gwnewch hynny’n glir ar eich ffurflen archebu. Sylwer 

y gall amser yn y siop dynnu amser o’ch gweithgareddau. 

Gwybodaeth Diogelwch 

Mae gwybodaeth diogelwch er mwyn cynllunio eich asesiad risg ar gael ar ein 

gwefan. http://www.egypt.swan.ac.uk/index.php/safetyinformation   
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Gwisgoedd a Dillad yr Aifft (60 Munudau) 

Bydd y gweithgaredd hwn yn datblygu sgiliau datrys problemau plant 

wrth iddynt ddyfalu pa fath o ddillad a wisgodd yr Hen Eifftiaid, gan 

eu cymharu â dillad yr oes fodern. Byddant yn dysgu pa 

ddeunyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu a ddefnyddid i greu 

dillad a chael y cyfle i wisgo i fyny fel Hen Eifftiaid o bob lefel o’r 

gymdeithas. Drwy chwarae rôl, bydd y plant yn gweld sut caiff rheng 

gymdeithasol eu cymeriadau ei hadlewyrchu yn y dillad maent yn eu 

gwisgo.  Sylwer: bod y gweithgaredd hwn yn cyfateb i ddau 

ddewis. 

Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 

Ty Bywyd    

Ysgrifennu Eifftaidd (30 Munudau) 

Yn ystod y gweithgaredd hwn, bydd plant yn cymryd rhan yn ysgol 

ysgrifennu’r Ganolfan Eifftaidd wrth iddynt ddysgu yr hen wyddor 

Eifftaidd sylfaenol. Byddant yn ystyried ym mha gyfeiriad y dylid 

darllen hieroglyffau, dysgu pam na nodwyd llafariaid a dysgu sut i 

ysgrifennu eu henwau mewn ffordd ffonetig. Caiff y plant eu 

haddysgu hefyd am arwyddocâd crefyddol hieroglyffau a byddant yn 

dysgu pam yr ysgrifennid enw’r brenin bob amser y tu mewn i 

cartouche. Ffocws y gweithgaredd hwn yw cysylltu â llun ac anogir plant i 

feddwl mwy am yr wyddor maent yn ei defnyddio bob dydd. Mae’n ei herio 

nhw i feddwl nad yw pawb (yn enwedig yn yr oesoedd hynafol) yn ysgrifennu yn yr un 

ffordd.  

Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 

Ty Bywyd Gweithgareddau 

Y Tŷ Bywyd yw ein Horiel, lan llofft. Mae’n canolbwyntio ar fywyd beunyddiol pobl 

yr Hen Aifft. Mae’r Tŷ Bywyd yn mynd â chi ar daith sy’n dechrau yn yr Aifft 

Gynhanesyddol. Mae hefyd yn gartref i’r eitem hynaf sydd gennym: Bwyell law a 

allai fod yn 1 miliwn o flynyddoedd oed. Mae gan blant y cyfle i ddysgu am 

ysgrifennu, mathemateg a  dillad yr Hen Aifft, ynghyd â llawer o weithgareddau 

ymarferol.  
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Ty Bywyd Gweithgareddau 

Archwilio yr Aifft (30 Munudau) 

Yn ystod y gweithgaredd hwn, anogir plant i gymryd rôl fforwyr yr 20fed 

ganrif gynnar drwy ddefnyddio propiau o’n ‘Blwch Hetiau’. Drwy 

chwarae rôl, bydd y plant yn ailberfformio stori darganfod bedd 

Tutankhamun ac esgus eu bod wedi darganfod bedd llawn 

trysorau’r Hen Aifft! Bydd ganddynt gyfle i  archwilio oriel y Tŷ 

Bywyd , gan chwilio am eu hoff eitem sy’n cael ei harddangos i 

ysgrifennu amdani a’i dylunio. Yn ddiweddarach, bydd plant yn 

rhannau eu gwaith gydag eraill yn eu grŵp a siarad am yr eitem 

maent yn ei dewis. 
Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 

Deunyddiau Eifftaidd (30 Munudau) 

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn un o’r lleoedd prin lle caniateir i ymwelwyr 

gyffwrdd â’r eitemau hynafol. Mae’r gweithgaredd yn galluogi’r plant i 

gael cyswllt agos ag arteffactau go iawn o'r Hen Aifft, rhywbeth na 

allant ei wneud yn y dosbarth! Anogir plant i drafod o beth a wnaed y 

gwrthrychau yn eu barn nhw, ac am beth byddent yn cael eu 

defnyddio, gan eu cymharu â chyfatebion cyfoes. Byddant yn dysgu 

am y deunyddiau amrywiol a ddefnyddid gan yr Hen Eifftiaid a sut y 

byddent yn cael eu creu. Byddant hefyd yn dysgu am bwysigrwydd 

gwarchod arteffactau, ein gweithdrefnau cyffwrdd yn ddiogel a pham mae’n 

rhaid inni wisgo menig arbennig ar gyfer y gweithgaredd hwn.  *Nid yw ar gael os yw’r 

plant yn dal iPads* 
Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 

Mathemateg Eifftaidd (30 Munudau) 

Gall plant archwilio’r ffordd yr ysgrifennid rhifau yn yr Hen Aifft, dysgu am 

werth unedau yn hytrach na gwerth lleoedd, a chwblhau cyfrifiadau 

syml gan ddefnyddio’r system sy’n seiliedig ar 10. Byddant yn gallu 

chwilio yn oriel y Tŷ Bywyd  i gyfri’r eitemau penodol sydd yn cael eu 

harddangos a chofnodi data mewn rhifau'r Hen Aifft. Byddant yn 

dysgu i roi’r hyn a ddysgwyd ganddynt mewn  cyd-destun 

hanesyddol drwy archwilio stela teml a mynegi gwybodaeth ar ffurf 

tabl. *Mae’r gweithgaredd hwn yn cynnig cyfle da i archwilio’r 

Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg 

Bersonol a 

Chymdeithasol 

Datblygu Meddwl 
Rhif 

Datblygu 
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Ty Bywyd Gweithgareddau 
Senet (30 Munudau) 

Senet oedd un o gemau mwyaf poblogaidd yr Hen Aifft a mwy na 

thebyg, byddai’n cael ei chwarae o ddydd i ddydd gan bobl 

gyfoethog a thlawd. Roedd ganddi hefyd arwyddocâd fel eitem 

angladdol. Roedd gan Tutankhamun bedair set o fyrddau senet yn 

ei fedd, a gellir gweld copi o’r setiau yn yr oriel. Yn gyntaf, bydd 

plant yn dysgu am reolau senet yn ogystal â’i rôl yng nghymdeithas 

yr Hen Aifft wrth iddynt chwarae. Bydd y plant yn chwarae senet 

mewn timoedd i ddatrys problemau, datblygu strategaeth a magu sgiliau 

gweithio mewn tîm wrth iddynt gystadlu i ennill! 

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif 

Datblygu 

Y Catref (30 Munudau) 

Ffocws y gweithgaredd hwn yw deall bod pobl yn y gorffennol wedi  

byw mewn cartref yn union fel ydym ni. Er yr oedd rhai o’r 

deunyddiau yn wahanol, mae’r hanfodion sylfaenol yr un peth â 

heddiw, e.e. cysgod rhag y tywydd, golau, rhywle i orffwys, lle i 

goginio etc. Yn ystod y gweithgaredd hwn, anogir plant i edrych o 

amgylch yr oriel a dod o hyd i eitemau a fyddai wedi cael eu 

defnyddio mewn cartref yn yr Hen Aifft, gan wneud cysylltiadau â’r 

hyn sy’n cyfateb yn ein cartrefi ni heddiw. *Mae’r gweithgaredd 

hwn yn darparu cyfle da i edrych o amgylch yr oriel * 

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif 

Datblygu 

Mesur yr Aifft (30 Munudau) 

Mae’r plant yn archwilio unedau mesur a ddefnyddiwyd gan yr 

hen Eifftiaid, gan benderfynu pa rai i’w defnyddio i fesur 

gwrthrychau amrywiol o hyd gwahanol.  Byddant yn cymharu 

unedau mesur hynafol ag unedau mesur modern i gydnabod 

amherffeithrwydd unedau ‘ansafonol’ a ddefnyddid gan yr hen 

Eifftiaid. Cânt eu hannog i weithio mewn parau i fesur pethau o’u 

hamgylch, gan gynnwys ei gilydd, a hyd yn oed hyd oriel y Tŷ 

Bywyd .  

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif 

Datblygu 
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Ty Marwolaeth  

Ty Marwolaeth Gweithgareddau 

Y Tŷ Marwolaeth yw ein horiel lawr llawr sy’n archwilio  diwylliant angladdol yr Hen 

Aifft. Gallwch ddysgu am gyfrinachau'r broses fymïo, chwilio am dduwiau pwerus yr 

Hen Aifft ymhlith y gwrthrychau a llawer mwy! 

Mummification (30 Munudau) 

Bydd plant yn dysgu pam y gwnaeth yr hen Eifftiaid fymïo meirwon. 

Byddant yn cymryd rhan mewn chwarae rôl a throi’n offeiriaid 

balmeiddio yr Hen Aifft drwy ddefnyddio propiau a ddarperir. Drwy 

ddefnyddio ‘dymi-mymi’ maint go iawn, bydd y plant yn dysgu am 

grefft mymïo moethus! Mae hyn yn cynnwys tynnu’r organau o’r 

corff, eu gosod yn y jar canopig cywir, sychu’r corff a’i lapio mewn 

rhwymynnau a phenderfynu ble i roi’r amwledau ar y corff yn dilyn 

lleoliad yr amwledau ar y bwrdd arddangos.  Mae’r plant yn dysgu am 

y seremoni a’r ddefod a oedd yn rhan annatod o’r broses fymïo. 

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif Dat-

blygu 

Pwyso ar y Cartŵn (30 Munudau) 

Yn ystod y gweithgaredd hwn bydd plant yn ailberfformio’r daith a wnaed 

gan y meirw i’r bywyd tragwyddol. Un o’r agweddau mwyaf pwysig 

oedd y seremoni o ‘Bwyso’r Galon’. Mae’r plant yn cymryd rôl y 

duwiau a’r meirwon (gan wisgo penwisgoedd). Byddant yn cwrdd ag 

Ammut y Llarpiwr, sef cythraul a wnaed o dri anifail mwyaf peryglus 

yr Hen Aifft, ac yn penderfynu a fydd calon symbolaidd yn ysgafnach 

na’r ‘Bluen Wirionedd’. Gofynnir i blant nodi gwrthrychau gwahanol yn 

yr oriel yn ogystal â golygfeydd sy’n ymddangos ar y brif arch sydd ar 

arddangos ac yn penderfynu yr hyn a ‘ddigwyddodd nesaf’, yn eu tyb nhw. 

Byddant yn dylunio ac yn enwi euLlarpiwr eu hunain yn seiliedig ar wahanol 

anifeiliaid o’u dewis nhw. Yna, bydd gan blant y cyfle i rannu’r gwaith gyda’r grŵp. 

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif 

Datblygu 
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Ty Marwolaeth Gweithgareddau 

Yn Chwilio am Dduwiau (30 Munudau) 

Wrth ddefnyddio chwarae rôl a gwisgo ‘hetiau’r duwiau’, bydd plant 

yn chwarae duwiau a duwiesau’r Hen Aifft wrth iddynt ailberfformio 

chwedl Osiris a Seth. Mewn parau, anogir y plant i edrych yn ofalus 

ar yr arteffactau i chwilio am dduw neu dduwies, gan gyfrif faint 

maent yn dod o hyd iddynt a thynnu llun o’u hoff enghraifft. Yna, 

byddant yn rhannu gyda gweddill y grŵp yr hyn maent wedi’i 

ddysgu am y duw neu’r dduwies roeddent yn chwilio amdano/i. 

*Mae’r gweithgaredd hwn yn cynnig cyfle da i edrych o 

amgylch yr oriel * 

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif 

Datblygu 

Gweision yn y Byd Bywyd (30 Munudau) 

Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos cred yr Hen Aifft yn y bywyd 

tragwyddol a sut yr oeddent yn credu bod bywyd yn parhau wedi 

marwolaeth fel y byddai wedi ar y ddaear, e.e. roedd angen plannu 

hadau ac roedd angen cynaeafu. Mae’r plant yn edrych ar weision 

a shabti ac yn trafod y math o waith y byddent wedi’i wneud. Wrth 

gymharu’r gwaith a wnaed gan y ffigyrau hyn â’r gwaith a wneir 

heddiw, mae’r gweithgaredd hwn yn cysylltu’r gorffennol â’r 

presennol. Anogir y plant i archwilio’r gwrthrychau sydd yn cael eu 

harddangos, tynnu llun o shabti eu hunain, creu un allan o does a 

phenderfynu pa waith yr hoffent iddo ei wneud iddynt!  (Nid yw’n addas 

i grwpiau dros 40) 

Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 

Goroesi yn y Dyfodol (30 Munudau) 

Credai’r hen Eifftiaid y gwnaed bod dynol o chwe elfen, a’i bod hi’n 

bwysig bod yr holl bethau hyn yn goroesi yn y bywyd tragwyddol. 

Dywedir wrth blant mai yng nghorff, calon, enw Ka (nerth bywyd), 

Ba (personoliaeth), a chysgod, y mae pwysigrwydd bod dynol, a bod 

angen eu gwarchod er mwyn i’r meirw oroesi yn y bywyd 

tragwyddol. Anogir plant i ofyn ac ateb cwestiynau am bob un o’r 

elfennau hanfodol a chofnodi eu hatebion ar daflen waith.    

Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 
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Datblygu 

Cyfathrebu 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Datblygu Meddwl 

Rhif 

Datblygu 

Bwyd a Diod (30 Munudau)  

Mae bwyd a diod yn hanfodol ar gyfer bywyd, a chredai’r hen Eifftiaid fod 

bwyd a diod yn hanfodol i’r meirwon yn y bywyd tragwyddol hefyd. Os 

nad oedd modd darparu bwyd a diod ar gyfer y meirwon, cynigwyd 

amrywiaeth eang o fodelau a swynion yn eu lle, a pherfformiwyd 

defodau i alluogi’r meirwon i dderbyn y maeth a oedd ei angen i 

oroesi. Trafodir pob dull o ddarparu cynigion o fwyd a diod yn eu 

troi, gan ddefnyddio enghreifftiau sy’n cael eu harddangos yn y Tŷ 

Marwolaeth. Yna, caiff plant eu hannog i ddylunio a chreu eu 

hambwrdd o gynigion eu hunain o does, yn ogystal â’r bwyd yr hoffent ei 

dderbyn petai nhw yn y bywyd tragwyddol. Yna, bydd y plant yn ‘dod â’r bwyd yn fyw’ 

drwy adrodd swyn hen Eifftaidd go iawn.  (Nid yw’n addas i grwpiau dros 40). 

Ty Marwolaeth Gweithgareddau 

Anifeiliaid (30 Munudau) 

Dangosir i’r plant pa mor bwysig a chysegredig oedd anifeiliaid i’r hen Eifftiaid a sut 

yr oedd rhai anifeiliaid yn gysylltiedig â’r duwiau. Trafodir llawer o 

wahanol fathau o anifeiliaid sydd yn cael eu harddangos yn y gist 

anifeiliaid. Mae hyn yn cynnwys cerfweddau o anifeiliaid, yn ogystal 

ag anifeiliaid sydd wedi’u mymïo! Bydd plant yn darogan pa fathau 

o anifeiliaid a oedd yn bodoli yn yr Hen Aifft, gan eu cymharu â’r 

anifeiliaid rydym ni’n gwybod sy’n byw yn yr Aifft heddiw. Bydd 

plant yn cyfrif y mathau o anifeiliaid sydd yn cael eu harddangos a 

chânt eu hannog i ddyfalu enw’r hen Eifftaidd ar gyfer pob anifail 

drwy ddefnyddio’r egwyddor o onomatopoeia. Byddant hefyd yn cael y 

cyfle i chwarae ‘Dyfalu’r Anifail’ wrth iddynt geisio penderfynu pa degan anifail 

sydd wedi’i chuddio yn y bagiau rhoddion drwy ddefnyddio eu synnwyr cyffwrdd, 

sy’n datblygu eu sgiliau echddygol. (Yn addas i blant iau) 

Datblygu 

Cyfathrebu 
Datblygu Meddwl 

Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol 
Rhif 

Datblygu 
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Gweithgareddau Dan Arweiniad Athrawon 

Taith i'r Bywyd Tragwyddol 

Ymweliad a arweinir gan athrawon i’r amgueddfa (grwpiau hyd at 40 o 

blant)  

Ar gael ar ddydd Iau yn unig! 

Bydd athrawon yn derbyn canllaw cam wrth gam i hwyluso 4 gweithgareddau yn 

seiliedig ar y daith o’r broses fymïo i’r bywyd tragwyddol. Y gweithgareddau hyn yw 

mymïo, pwyso’r galon, hieroglyffau a Senet. Gweler Tudalen 12 am ragor o 

fanylion ar bob gweithgaredd. 

Mae’r ymweliadau a arweinir gan athrawon yn cynnwys pedwar gweithgaredd sy’n 

para 30 munud, sef cyfanswm o 2 awr.  

Sylwer bod yn rhaid rhannu’r grŵp yn 4 grŵp wrth gyrraedd. Bydd angen athro/

hwylusydd gweithgareddau ar bob grŵp. Mae angen o leiaf 4 aelod o staff.  

Rhaid i’r grŵp ysgol gael ei rannu’n 4 grŵp (heb fod mwy na 10 plentyn ym mhob 

grŵp).  

Bydd dau grŵp yn dechrau yn oriel y Tŷ Marwolaeth gyda Mymïo a Phwyso’r Galon, 

tra bydd y ddau grŵp arall yn dechrau yn y Tŷ Bywyd gydag Ysgrifennu Eifftaidd a 

Senet. Ar ôl awr a chwblhau’r ddau weithgaredd cyntaf, bydd y plant yn amnewid 

ac yn cwblhau’r ddau weithgaredd arall. Gellir amserlenni egwyl ginio cyn amnewid 

orielau neu ar ddiwedd y pedwar gweithgaredd.  

Rhaid trefnu o leiaf 2 awr a 30 munud. (2 awr o weithgareddau ac egwyl 30 

munud ar gyfer cinio). Gellir estyn hyn os ydych chi’n dymuno cynnwys amser yn yr 

oriel, egwyl i fynd i’r toiled wrth gyrraedd neu amser yn y siop anrhegion.  

  

Adnoddau: 

Bydd canllaw cam wrth gam ar gyfer pob gweithgaredd, ynghyd â sgiliau allweddol 

maent wedi’u dylunio i’w datblygu, ar gael i chi wrth gadarnhau trefniant eich 

digwyddiad. Bydd hyn yn rhoi amser ichi ymgyfarwyddo â’r 4 gweithgaredd. 

Darperir propiau, cymhorthion gweledol, penwisgoedd a thaflenni gwaith gan yr 

amgueddfa. Bydd gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd ar gael ar y diwrnod i roi 

cymorth lle bo’n bosib, ond nid ydynt yn gyfrifol am hwyluso’r gweithgaredd.  
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Gweithgareddau Dan Arweiniad Athrawon 

Mummification              Ty Marwolaeth 

Mae plant yn dysgu pam yr oedd yr hen Eifftiaid yn mymïo eu 

meirwon, a chan ddefnyddio ‘mymi-dymi’ maint go iawn, bydd y 

plant yn dysgu’r grefft mymïo moethus! Mae hyn yn cynnwys 

tynnu’r organau o’r corff, ei sychu a’i lapio mewn rhwymynnau. 

Mae’r plant yn dysgu am y seremoni a’r ddefod a oedd yn rhan 

hanfodol o’r broses fymïo i sicrhau bywyd wedi marwolaeth.     

(30 Munudau) 

Pwyso ar y Cartŵn     Ty Marwolaeth 

Yn ystod y gweithgaredd, bydd plant yn ailberfformio’r daith a 

wnaed gan y meirw wedi mymïo. Mae’r plant yn cymryd rôl y 

duwiau a’r duwiesau (gan wisgo penwisgoedd).  Gofynnir i blant 

nodi pa olygfeydd sy’n ymddangos ar y brif arch ac yn 

penderfynu beth ddigwyddodd nesaf, yn eu tyb nhw. Byddant yn 

dylunio ac yn enwi eu Llarpiwr yn seiliedig ar dri anifail gwahanol 

o’u dewis nhw. (30 Munudau)   

Ysgrifennu Eifftaidd             Ty Bywyd Yn 

ystod y gweithgaredd, bydd plant yn dysgu am bwysigrwydd enw 

unigolyn, a sut yr oedd hyn yn eich helpu i barhau i fyw wedi 

marwolaeth. Byddant yn dysgu ym mha gyfeiriad mae darllen 

hieroglyffau, yn dysgu pam y byddai llafariaid yn cael eu hepgor yn 

aml a sut i ysgrifennu eu henwau’n ffonetig. Holl bwrpas y 

gweithgaredd hwn yw gwneud cysylltiadau drwy luniau a chaiff y 

plant eu hannog i feddwl yn fwy am yr wyddor maent yn ei defnyddio 

bob dydd. Mae’n eu herio i feddwl nad oedd pawb (yn enwedig yn yr 

Senet                 Ty Bywyd 

Senet oedd un o gemau mwyaf poblogaidd yr Hen Aifft a mwy na 

thebyg, byddai’n cael ei chwarae o ddydd i ddydd gan bobl 

gyfoethog a thlawd. Roedd ganddi hefyd arwyddocâd fel eitem 

angladdol. Roedd gan Tutankhamun bedair set o fyrddau senet 

yn ei fedd, a gellir gweld copi o’r setiau yn yr oriel. Yn gyntaf, 

bydd plant yn dysgu am reolau senet yn ogystal â’i rôl yng 

nghymdeithas yr Hen Aifft wrth iddynt chwarae. (30 Munudau) 
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Cytundeb Archebu  

Rôl yr Ysgolion 

Dylai’r ysgol wneud pob ymdrech i gyrraedd ar yr amser a gytunwyd. Os, am ba reswm bynnag, y bydd 

parti’r ysgol yn cyrraedd yn hwyr, dylid gwneud pob ymdrech i gysylltu â ni a’n hysbysu o’ch cynnydd. 

Yn ystod y diwrnod, bydd yr ysgol yn sicrhau na fydd y deunyddiau a’r cyfarpar i’w defnyddio ar gyfer 

grwpiau ysgolion eraill a’r cyhoedd yn cael eu camddefnyddio. Yn ogystal, rhaid i’r ysgol sicrhau y caiff 

ymwelwyr eraill sy’n ymweld â’r amgueddfa eu parchu ar bob adeg.  

Sicrhewch fod gennych yswiriant priodol ar gyfer y grŵp a’r arweinwyr. Dylai aelod o staff yr ysgol 

oruchwylio pob grŵp o blant bob amser a sicrhau bod ymddygiad da drwy gydol y diwrnod. Yn benodol, 

rhaid i athrawon: Sicrhau bod ganddynt oruchwyliaeth staff briodol gan ddefnyddio’r cymarebau a 

bennwyd gan eu sefydliad. (0-2 oed = 1 oedolyn i bob 3 o blant, 2-3 oed = 1 oedolyn i bob 4 o blant, 3

-7 oed =1 oedolyn i bob 8 o blant, 7 oed += 2 oedolyn (yn ddelfrydol, un o bob rhyw), hyd at 20 o 

blant. Ychwanegwch un aelod ychwanegol o staff ar gyfer pob 10 o blant ychwanegol). 

Os bydd damwain neu blentyn yn mynd ar goll, cysylltwch ag aelod o staff yr amgueddfa ar unwaith. 

Rhaid iddynt ddilyn gweithdrefnau’r amgueddfa.  

Sicrhewch fod yr arweinwyr grŵp priodol yn cario’r feddyginiaeth angenrheidiol gyda nhw ar bob adeg, 

gyda chaniatâd rhieni/gwarchodwyr. 

Peidiwch â meddu ar ddiodydd alcoholig na’u hyfed yn yr amgueddfa, a pheidiwch â cham-drin plentyn/

unigolyn ifanc ar lafar neu’n gorfforol. 

Dywedwch wrth y grŵp am y disgwyliadau o ran ymddygiad pan fyddant yn y Ganolfan Eifftaidd neu’r 

Ganolfan o Hen Eitemau Eifftaidd. 

Ni ddylai arweinwyr grŵp ganiatáu i aelodau o’u grwpiau: Wneud sylwadau sectyddol, hiliol, rhywiaethol 

neu sarhaus  tuag at unigolyn neu grŵp, fandaleiddio eiddo’r amgueddfa neu adael sbwriel yn yr 

amgueddfa/ar safle’r Brifysgol.  

Bydd yr ysgol yn talu £3 fesul plentyn a 50c am unrhyw becynnau gwaith na chânt eu defnyddio 

oherwydd absenoldeb plant. Ar gyfer ymweliadau â’r amgueddfa a arweinir gan athrawon, bydd yr 

ysgol yn talu £2 fesul plentyn. (Sieciau'n daladwy i Prifysgol Abertawe.) Os oes gan yr ysgol unrhyw 

bryder, dywedwch wrth aelod o staff. 

Cyfeillion y Ganolfan Eifftaidd 

Ar gyfer ymweliad a arweinir gan yr amgueddfa, byddwn yn darparu arweinwyr gweithgareddau 

cymwys i weithio gyda’r grwpiau o blant. Mae’r holl staff sy’n gweithio gyda’ch plant wedi cael 

gwiriad GDG manwl. Ni ddisgwylir i arweinwyr gweithgareddau oruchwylio na disgyblu eich plant. 

Cyfrifoldeb athrawon yr ysgol yw hwn. 

Byddwn yn ymdrechu i ddarparu cynifer o’r gweithgareddau a ddewisir gan yr ysgol yn ystod yr 

amser sydd ar gael. Os, am ba reswm bynnag, y bydd parti’r ysgol yn cyrraedd yn hwyr, gall fod yn 

angenrheidiol byrhau’r gweithgareddau neu hepgor gweithgaredd yn gyfan gwbl. Byddwn yn 

darparu’r holl ddeunyddiau a’r cyfarpar angenrheidiol ar gyfer pob gweithgaredd. Byddwn hefyd yn 

rhoi clipfwrdd, pensil a phecyn gwaith i bob plentyn eu defnyddio yn ystod yr ymweliad, pan fo’n 

briodol. Ar gyfer ymweliadau yn ystod y dydd, gallwn ddarparu ardal ddiogel i’r plant fwyta cinio yn 

agos i gyfleusterau toiled sy’n agos i’r amgueddfa. Rydym yn croesawu adborth gan ysgolion a 

rhoddir holiadur i bob ysgol i’w ddychwelyd i’r amgueddfa. 
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Cynllun yr Oriel Ty Bywyd  
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Cynllun yr Oriel Ty Marwolaeth 
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Ffurflen Archebu Enghreifftiol
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Gweithgareddau tu allan i'r ysgol 
Gweithdai Eifftolegwyr Ifanc 

 Ein nod yw gwella llythrennedd a rhifedd ac, yn bwysicaf oll, fagu 

hyder a hunan-barch! Bob mis yn ystod y tymor, mae un ysgol yn 

dewis 14 o blant i fynychu gweithdai ar ddau ddydd Sadwrn yn 

olynol.Rhoddir amrywiaeth o weithgareddau hwyl i’r plant eu gwneud 

ac er mwyn iddynt greu rhywbeth y gallant fynd ag ef adref â nhw. 

Ar ddiwedd y 2 ddiwrnod, rydym yn cynnal seremoni gyflwyno. Caiff 

athrawon a theuluoedd y plant eu gwahodd i weld y plant ar ben eu 

digon wrth iddynt dderbyn y tystysgrifau maent yn llwyr eu haeddu!

Mae’r gweithdai hyn am ddim, gan gynnwys cinio a chludiant, ac maent 

ar gyfer y rhai hynny y mae angen ychydig o gymorth ychwanegol arnynt.  Yn 

addas i blant 6-11 oed. Am ragor o wybodaeth neu i gymryd rhan, cysylltwch â’n 

Swyddog Addysg, Hannah Sweetapple drwy ffonio 01792 602668 neu e-bostio 

h.e.sweetapple@abertawe.ac.uk 

Gweithdai yn ystod gwyliau ysgol 

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn cynnal gweithdai undydd yn ystod gwyliau 

hanner tymor a gwyliau’r Pasg, yn ogystal â gweithdai deuddydd yn 

ystod gwyliau’r haf. Mae gan bob gweithdy thema wahanol, o’r broses 

fymïo a hud i hieroglyffau a fforwyr. Mae plant yn cael y cyfle i ddysgu 

am yr Hen Aifft drwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol wrth 

iddynt archwilio’r orielau a chymryd rhan mewn sesiynau celf a chrefft 

llawn hwyl, gan ddatblygu eu gallu creadigol a chael y cyfle i wneud 

rhywbeth y gallant fynd ag ef adref!  

Cost y gweithdai hyn yw £20 fesul plentyn fesul diwrnod.  

10 am—3pm.  

Yn addas i blant 6-10 oed  

Mae cadw lle yn hanfodol am mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael 

Siop Anrhegion  

Mae croeso i grwpiau ddefnyddio'r siop anrhegion yn ystod eu hymweliad â'r amgueddfa. Mae 

llawer o eitemau sy’n addas i blant ysgol, ac am bris fforddiadwy iawn (mae eitemau’n costio o 

50c)  

Os hoffech chi gael amser yn siop anrhegion yr amgueddfa, rhowch wybod inni fel y gallwch 

glustnodi digon o amser y tu hwnt i’r gweithgareddau. Yn aml, gwneir hyn yn ystod yr egwyl 

ginio, lle gall plant ddod mewn grwpiau bach.  

Gwasanaeth bag rhoddion 

Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth ‘bag rhoddion’ y gellir ei baratoi o flaen llaw. Gall hyn wneud 

yr ymweliad yn haws i ysgolion, yn enwedig ar gyfer grwpiau mwy, os yw amser yn brin ichi. 

mailto:h.e.sweetapple@swansea.ac.uk
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Ar agor: 

 

Dydd Mawrth—Dydd Sadwrn 10.00am — 4.00pm 

 

Y Ganolfan Efftaidd, 

Prifysgol Abertawe 

Parc Singleton                        

Abertawe 

SA2 8PP   

 

01792 295 960 

www.egypt.swan.ac.uk 

Cysylltiadau Defnyddiol 

Prif Swyddfa 

egyptcentre@swansea.ac.uk 

01792 295660 

 

Swyddog Addysg 

Hannah Sweetapple 

h.e.sweetapple@swansea.ac.uk 

01792 602668 


