
Melin Bompren (melin flawd), 
adeiladwyd yn Sir Gaerfyrddin tua 1852 
yn wreiddiol. 

Fermdy Llwyn yr Eos Adeiladwyd 
yn Sain Ffagan ym 1820 a daeth yn 
rhan o'r Amgueddfa ym 1989. 

Bwythyn Nantwallter Adeiladwyd â 
llaw yn Sir Gaerfyrddin tua 1770, gan 
ddefnyddio deunyddiau lleol megis 
mwd, cerrig a phlanhigion. 

Nod: Archwilio gwahanol adeiladau Sain Ffagan er mwyn darganfod sut 

oedd pobl yn adeiladu cartrefi, coginio bwyd a chadw’n gynnes yn y 

gorffennol. Trafodwch sut a pham mae angen i ni arbed ynni a chwilio am 

gyflenwadau ynni cynaliadwy yn y dyfodol. 

Taith dan arweiniad athro (1 awr) 
Rhaid archebu ymlaen llaw. Ffoniwch: (029) 2057 3424 
Addas i fyfyrwyr sy’n astudio Datblygu Cynaliadwy a 

Dinasyddiaeth Fyd-eang fel rhan o Fagloriaeth Cymru. 

Canllawiau 

Athrawon 

Tŷ o’ch dewis chi... 
Dewiswch dŷ i ymweld ag ef a 
chasglu eich tystiolaeth eich hun. 



Mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn casglu, symud ac 
ailgodi adeiladau o ddiddordeb hanesyddol o Fôn i Fynwy, er mwyn 
dangos arferion byw, gŵyl a gwaith y Cymry ar hyd y canrifoedd. Dyma 
un o’r atyniadau treftadaeth mwyaf poblogaidd yng Nghymru bellach. 
 

Trefnu’ch ymweliad: 
 
 
• Trafod ymlaen llaw Edrychwch ar luniau’r tai a thrafodwch beth i’w 

ddisgwyl cyn cychwyn crwydro. Er enghraifft, pa dŷ ddylai fod fwyaf 
cynaliadwy, a pha un sy’n defnyddio mwy o drydan neu ddŵr. Tra-
fodwch dermau fel ‘cynaliadwyedd’, ‘effeithlonrwydd’ ac ‘ynni ad-
newyddadwy’. 

 
• Taith dan arweiniad athro (1 awr). Defnyddiwch y llyfryn byw’n 

gynaliadwy wrth archwilio’r tai a gweld sut mae pob tŷ yn defnyddio 
ynni ac adnoddau. Dylai disgyblion weithio fesul dau neu mewn 
grwpiau bach, gyda chopi bob un o’r daith.  Gofynnir i’r disgyblion 
dynnu ffotograffau ar gyfer gweithgareddau yn ôl yn yr ysgol. 

 
• Tŷ o’ch dewis chi... Ar ôl ymweld â'r tri thŷ, gofynnwch i’ch 

myfyrwyr i ddewis tŷ i ymweld ag ef a chasglu tystiolaeth yn 
seiliedig ar eu profiadau yn y tai eraill. 

 
• Ôl-drafodaeth: Pa dŷ yw’r un mwyaf cynaliadwy? Ym mha dŷ yr 

hoffech chi fyw ynddo a pham? A oedd yn debyg i’r hyn roeddech 
chi wedi’i ddisgwyl? Sut gall Sain Ffagan fod yn fwy cynaliadwy? 

 
• Gweithgareddau dilynol: Ewch ati i gynnal archwiliad ynni yn eich 

cartref neu’r ysgol. Chwiliwch am yr enghreifftiau diweddaraf o 
adeiladau cynaliadwy yng Nghymru. Defnyddiwch syniadau hen a 
newydd i gynllunio’ch ecogartref delfrydol. Pa newidiadau syml 
allech chi eu gwneud yn eich bywyd er mwyn lleihau llygredd? 

 
 
 



Mae cynaliadwyedd yn golygu taro’r 

cydbwysedd cywir rhwng diwallu anghenion 

pobl a’r blaned heb dalu’n ddrud. 

Trafodwch a chymharwch y tri thŷ y buoch chi’n eu 
hastudio. 
 
Llwyn yr Eos, Nantwallter a thŷ o’ch dewis chi. 
 
• Pa dŷ fyddech chi’n fwyaf cyfforddus yn byw 

ynddo a pham? 
 
• Pa dŷ sy’n defnyddio’r mwyaf o adnoddau? 
 
• Pa dŷ sy’n achosi llai o lygredd a pham? 
 
• Meddyliwch am y modd mae pob tŷ’n 

defnyddio deunyddiau, tanwydd, dŵr a bwyd. 
A oes enghreifftiau da o’r gorffennol y gallem 
eu defnyddio heddiw? 

 
• Ydych chi’n credu mai technoleg yw’r ateb i 

fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd neu a 
ddylem ni newid ein ffordd o fyw? 

Mae'r drafodaeth hon yn ymddangos ar dudalen 15 o'r 
Llyfryn disgyblion. Dylid trafod ar ôl ymweld â'r holl dai, 
yn ôl yn yr ysgol neu ar ddiwedd eich ymweliad. 



 

 
 
Defnyddiwch syniadau hen a newydd i gynllunio’ch ecogartref perffaith. Beth am 
ddefnyddio rhai o’r enghreifftiau diweddaraf o adeiladau cynaliadwy yng Nghymru fel 
ysbrydoliaeth e.e. 
 
• Y Gweithfeydd, Glynebwy – datblygiad di-garbon. 

www.theworksebbwvale.co.uk/ 
 
• Canolfan y Dechnoleg Amgen www.cat.org.uk/ 
 
• Eco-bentref Lammas yn Sir Benfro 
 www.lammas.org.uk/ecovillage/index.htm 
 
• Tŷ Gwyrdd – canolfan addysg 
 www.amgueddfacymru.ac.uk/tygwyrdd 
 
• Llenwch restr wirio arbed ynni i weld faint o arian allwch chi ei arbed bob 

blwyddyn trwy ddefnyddio bylbiau arbed ynni neu drwy inswleiddio’ch llofft. 
Daw’r holl wybodaeth gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Am fersiwn 
manylach, ewch i www.energysavingtrust.org.uk/calculator/checklist 

 
• Pa newidiadau syml allwch chi eu gwneud yn eich bywyd er mwyn lleihau 

llygredd? Defnyddiwch y carboniadur i gyfri’ch ôl troed carbon go iawn 
 www.energysavingtrust.org.uk/calculator/start 

 
• Dechrau arni. Deg ffordd i arbed ynni, arian ac atal newid yn yr hinsawdd 

 www.energysavingtrust.org.uk 
 
• Aelwyd Arbed Ynni 

www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements- and-products/ Online-tools/
The-Energy-Saving-House 

 
• Edrychwch ar yr offer a’r cyfarpar yn eich cartref a’ch ysgol chi. Beth fyddai’r 

manteision ariannol a’r costau o gael rhai yn eu lle? 
 
• Mae pob adeilad cyhoeddus yn gorfod dangos 

‘Tystysgrif Ynni’ bellach. Mae adeiladau gwahanol 
yn cael sgorau ynni, yn union fel offer arbed ynni. 
Beth yw sgôr ynni’ch ysgol chi? Cymharwch ef â 
sgôr ysgol debyg arall. Ewch i 
www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/3067 i weld beth 
mae Amgueddfa Cymru yn ei wneud i fod yn fwy 
cynaliadwy. 

 



Eich enw:__________________________________________ 
 

Oedran eich cartref: ________________________________ 

 
Math o garttef: Fflat /byngalo/ tŷ teras / tŷ pâr / tŷ âr wahan 
 
Faint o bobl sy’n byw yn eich catref:  
 

Tân llosgi coed  

Tân / gwres nwy  

Tân / gwres trydan  

Paneli solar  

Pwmp gwres o’r ddaear 

Ynni gwynt  

Pa fath o wres sydd yn eich 
cartref? 

A yw’ch croglofft wedi’i inswleiddio?  Y/N 

Faint o ffenestri sydd yn eich cartref?  

Faint o ffenestri gwydr dwbl sydd yno?  
 

Ydych chi’n cau’r llenni yn y nos? Y/N 

Yn ystod y 

dydd, mae’r tŷ: 

Wedi’i oleuo’n dda 

Wedi’i oleuo’n wael 

Yn dywyll iawn 

Faint o fylbiau 

golau sydd yn 

eich cartref chi? 

 

Faint o fylbiau 

golau arbed 

ynni sydd yno? 

 

Cofiwch osod bylbiau arbed 
ynni – byddan nhw’n talu’u 
ffordd ymhen ryw 6 mis. 

Gallwch arbed £80 y flwyddyn wrth osod ffenestri gwydr dwbl. 



Math o welliant Angen 
gwneud? 
(P / O) 

Arbed 
(£/y 
flwyddyn) 

Arbedion CO2 
(kgCO2/y 
flwyddyn) 

Inswleiddio’r groglofft hyd at 270mm  £ 130 705 kg 

Gosod ffenestri gwydr dwbl  £80 424kg 

Gosod offer atal drafft  £20 106kg 

Gosod boeler cyddwyso  £140 728kg 

Gosod gorchudd tanc dŵr poeth  £40 192kg 

Inswleiddio eich prif bibellau  £10 62kg 

  Arbedion blynyddol posib i’m cartref: 

Offer Angen 
gwneud? 
(P / O) 

Arbed 
(£/y 
flwyddyn) 

Arbedion CO2 
(kgCO2/y flwyddyn) 

Rhewgell ac oergell mewn un £40 138kg 

Rhewgell/Rhewgist  £20 82kg 

Oergell  £10 47kg 

Peiriant golchi llestri  £10 48kg 

Teledu digidol  £10 23kg 

  Arbedion blynyddol posib i’m cartref: 

Offer Angen 
gwneud? 
(P / O) 

Arbed 
(£/y 
flwyddyn) 

Arbedion CO2 
(kgCO2/y flwyddyn) 

Troi’r thermostat i lawr 1
o
C  £30 143kg 

Diffodd pob offer gan gynnwys 
y botwm ‘standby’ 

 £30 126kg 

Dim ond berwi’r hyn o ddŵr 
sydd ei angen arnoch 

 £10 28kg 

Diffodd goleuadau wrth adael 
yr ystafell 

 £10 24kg 

Arbedion blynyddol posib i’m cartref:   


