
C
rew

y
r C

adw
: A

rts A
w

ard
Llyfr B

raslu
n

iau
 D

arg
an

fod A
rts A

w
ard 

#
crew

yrcadw

Mae dyfarniad Darganfod Arts Award Discover yn ffordd wych 
o archwilio’r celfyddydau a diwylliant a dod i wybod beth sydd yn 
eich diddori . Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gweithio’ch 
ffordd drwy’r llyfr brasluniau arbennig hwn a llenwi pob un o’r 
tudalennau. Byddwch mor greadigol ag yr hoffech chi: tynnwch 
luniau, ysgrifennu, gwneud rhwbiadau o’r gweadau, neu gasglu 
deunydd naturiol. Gallwch hefyd ychwanegu tudalennau os 
ydych am wneud hynny. 

Gellir gwneud popeth yn ystod diwrnod eich ymweliad. Os 
ydych am ei orffen fel gwaith cartref, gofynnwch i’ch cynghorwr 
Arts Award am help.

Darganfod Arts Award Discover
Ymweliad â:                                                                        
Enw:                                                                                              

cadw.llyw.cymruDarganfod Arts Award Discover



Ydych chi’n gwybod sut gafodd yr adeilad neu’r gwrthrychau y daethoch ar eu traws eu gwneud?

Pa fath o grefftwr neu artist a’u gwnaeth?

Efallai bod y gwrthrychau neu’r adeiladau’n hen erbyn hyn, ond roedden nhw’n newydd sbon ar un adeg.

Dyma rai ffurflenni celf y gallech eu darganfod ar eich ymweliad. Ticiwch neu rhowch  
gylch o gwmpas y ffurfiau celf rydych yn eu darganfod.

Wnewch chi ddim dod o hyd i’r rhain i gyd ar eich ymweliad, ond efallai y byddwch yn  
synnu ar beth rydych yn ei ddadorchuddio!

Wnaethoch chi ddod o hyd i unrhyw ffurfiau celf eraill?

 < Cerddoriaeth

 < Perfformiad

 < Peintio neu dynnu llun

 < Tecstilau

 < Dawns

 < Pensaernïaeth

 < Gwaith saer maen

 < Creu gwydr

 < Ffilm

 < Cerflun

 < Ysgrifennu stori

 < Barddoniaeth

 < Cerfio pren

 < Dyluniad digidol

 < Darluniad

 < Celf weledol

 < Celf sain

 < Canu

 < Curadu (gwneud 
arddangosiadau)

 < Garddio tirluniol

 < Gosodiad celf fodern

 < Creu basgedi

 < Gwaith metel

 < Artist comics

 < Dylunydd gemau
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Mae gan y safle Cadw yr ydych yn ymweld 
ag ef lawer o ffurflenni celf a chrefft i’w 
darganfod. Wrth dreulio amser yno, 
edrychwch o gwmpas a meddyliwch 
am beth rydych yn ei weld a’i glywed.

Darganfod



Tynnu llun – Ysgrifennu – Creu 

Yn y gwagle isod, tynnwch lun neu ysgrifennwch gerdd fer am 
rywbeth diddorol weloch chi ar eich ymweliad hyd yma. Gallai 
hwn gael ei ysbrydoli gan ran o’r adeilad hanesyddol, cerflun, 
cymeriad, neu ddarn arall o gelf neu grefft.

Mae’n bosibl y bydd yn well gennych wneud llun o ddeunyddiau 
naturiol y byddwch yn dod o hyd iddynt ar eich ymweliad. 
Gallech ysgrifennu amdanynt neu wneud llun ar y dudalen hon.

Tynnu llun    Ysgrifennu    Creu 
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Mae gan y safle Cadw yr ydych yn ymweld 
ag ef lawer o ffurflenni celf a chrefft i’w 
darganfod. Wrth dreulio amser yno, 
edrychwch o gwmpas a meddyliwch 
am beth rydych yn ei weld a’i glywed.

Darganfod



Tip: gallech chi ddefnyddio gwybodaeth ymwelwyr, llyfrau  
neu’r we ar gyfer eich ymchwil, neu gallech siarad gyda 
churadur neu arweinydd.

Ydych chi wedi darganfod artist neu grefftwr ar eich taith y mae 
gennych ddiddordeb arbennig ynddo?
Beth yw ei gelfyddyd neu grefft?

Sut wnaethoch chi holi amdanynt?
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Mae artist neu grefftwr yn rhywun sy’n 
gwneud gweithgareddau creadigol ac yn 
gwneud pethau (er enghraifft crochenwaith, 
peintio, cerddoriaeth a chanu), dylunio 
adeiladau a gerddi, perfformio, ysgrifennu 
straeon neu gerddi, neu ddylunio 
apiau neu gemau digidol.

Dod i wybod 



Tynnu llun – Ysgrifennu – Perfformio 

Nawr, tynnwch lun, ysgrifennwch am neu wneud perfformiad o’r 
artist neu’r crefftwr wrth iddo greu. Defnyddiwch y gwagle hwn 
i ysgrifennu neu dynnu llun o’r hyn rydych yn ei wneud.
Meddyliwch am yr offer a’r deunyddiau y gallai fod yn gweithio 
gyda nhw, neu’r mynegiant ar ei wyneb.

Ydy’r artist neu’r crefftwr yn gweithio ar ei ben ei hun neu fel 
rhan o dîm?

Efallai yr hoffech greu perfformiad gyda grŵp o ffrindiau. 

Tynnu llun    Ysgrifennu   Perfformio
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Gyda phwy ydych chi’n rhannu’r gwaith celf?

Beth ddwedoch chi wrthyn nhw am eich gwaith celf?
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Rhan o fod yn artist neu’n grefftwr yw 
rhannu’r hyn rydych wedi ei wneud  
gydag eraill. Eich tro chi yw e nawr i  
rannu eich gwaith celf. Gallai hyn olygu 
rhannu eich gwaith gyda’r bobl sydd  
gyda chi ar eich ymweliad.

Rhannu 



Rhan o fod yn artist neu’n grefftwr yw 
rhannu’r hyn rydych wedi ei wneud  
gydag eraill. Eich tro chi yw e nawr i  
rannu eich gwaith celf. Gallai hyn olygu 
rhannu eich gwaith gyda’r bobl sydd  
gyda chi ar eich ymweliad.

Beth wnaethoch ei fwynhau’n arbennig am eich ymweliad heddiw?
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Rhannu 



Er mwyn cael tystysgrif Darganfod Arts Award Discover, bydd angen i chi gwblhau 
pob adran o’r llyfr brasluniau hwn gan dynnu llun, gwneud brasluniau, collage neu 
ysgrifennu am eich taith greadigol.

Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad yma i dderbyn tystysgrif Darganfod Arts Award 
Discover drwy’r post. 

Enw:                                                                                                                                                        

Cyfeiriad:                                                                                                                                                  

Cod Post:                                                         

Bydd eich prosiect Darganfod Arts Award yn cael ei asesu gan gynghorydd Arts Award 
a fydd yna’n trefnu i’ch tystysgrif gael ei danfon atoch.

Gan eich bod wedi llwyddo i gael tystysgrif Darganfod Arts Award Discover, beth 
am feddwl am raglen Archwilio Arts Award Explore? Os wnaethoch chi fwynhau’r 
prosiect hwn efallai yr hoffech wneud hyn gyda safle Cadw hefyd?

Mae llyfr brasluniau Darganfod Arts Award Discover wedi cael ei ddylunio gan Cadw 
gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

www.cadw.llyw.cymru/dysgu
@cadwcymru
#crewyrcadw


