
Crefft Ciwb Castell Cyfarthfa
Tri o gymeriadau Merthyr y Gorffennol ar ffurf ciwb
Isod, ceir tri o gymeriadau Merthyr y gorffennol. Darllenwch ragor amdanynt o dan eu lluniau. Yna

dewiswch ba un rydych am ei greu a dilyn y manylion ar y tudalennau templed.

Richard Crawshay oedd y Crawshay
cyntaf ym Merthyr Tudful. Fe oedd
Meistr Haearn neu reolwr Cyfarthfa.
Roedd y gwaith yr oedd yn ei reoli
mor llwyddiannus, pan fu farw yn

1810 roedd ganddo ffortiwn
werth 1.5 miliwn o bunnoedd!

Roedd llawer o wragedd yn gweithio yn y
gwaith haearn o gwmpas Merthyr.

Doedden nhw ddim yn cael gwneud llawer
o swyddi. Roedden nhw’n gwneud llawer
o’r swyddi mwy anodd heb sgiliau. Roedd
Merched Tip yn cario’r gwastraff o’r

ffwrneisi i’r tipiau cols o gwmpas y dref.
Yn aml, roedden nhw’n cario’r gwastraff

ar eu pennau.

Y Pwdler oedd un o’r gweithwyr â’r
mwyaf o sgil. Roedden nhw’n troi’r

haearn tawdd mewn ffwrneisi anferthol.
Pan oedd e’n barod bydden nhw’n
symud yr haearn o gwmpas nes iddo
ffurfio pêl fawr a fyddai’n cael ei
chymryd a’i morthwylio i siâp.

Gallwch ddod o hyd i’r tri thempled o’r cymeriadau ar y
tudalennau canlynol, gyda chyfarwyddiadau a chanllawiau lliw.



*Plygwch y cerdyn
ychydig a’i dorri ar
hyd y llinellau hyn.
Bydd y corff, coesau
a breichiau’n slotio tu

fewn iddynt.

Torrwch
yn llorweddol ar
hyd y llinell hon
nes i chi gyrraedd
llinell fertigol.

Lliwiwch eich
cymeriad.

Torrwch o gwmpas
bob un o’r siapau hyn.

Plygwch y fflapiau i
mewn a’u gosod mewn
lle gan roi glud ar y
fflapiau ble mae’n

dweud glud.

Mae rhai darnau o’r
corff yn slotio at ei
gilydd. Plygwch y
cerdyn yn ysgafn ar

hyd y llinellau gyda *
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*
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Ceir rhai rhannau anodd
eu torri allan a’u gludo. I
osgoi problemau adeiladu

dylai tîm oedolyn a
phlentyn gwblhau’r
gweithgaredd hwn.

Sylwer!

Dechrau Arni

Crefftiwch gyda ni!
Gwnewch bethau’n
haws drwy wylio ein
tiwtorial crefftio gyda

ni.
Gallwch ddod o hyd i
hwn ar ein sianel You
Tube. Chwiliwch am...
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Richard Crawshay
y Meistr Haearn

Torrwch
yn llorweddol
ar hyd y

llinell hon nes
i chi gyrraedd
llinell fertigol.

Roedd yn ffasiynol i’r
cyfoethogion wisgo wig ar
adeg Richard. Byddai hwn
wedi bod yn wyn neu’n

llwyd. Byddai ei ddillad wedi
bod yn goch llachar mewn
mannau gyda botymau aur.

Wellbeing Merthyr
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Blodwen Harris
Merch Tip

Torrwch
yn llorweddol ar
hyd y llinell hon

nes i chi
gyrraedd llinell

fertigol.

Roedd boned Merch Tip wedi
ei gwneud o wellt du, gyda
thop gwastad, i’w helpu i

gario pethau. Byddai ei dillad
wedi bod yn ddu, brown, coch

tywyll neu glas.

Lliwiwch eich
cymeriad.

Torrwch o gwmpas
bob un o’r siapau hyn.

Plygwch y fflapiau i
mewn a’u gosod mewn
lle gan roi glud ar y
fflapiau ble mae’n

dweud glud.

Mae rhai darnau o’r
corff yn slotio at ei
gilydd. Plygwch y
cerdyn yn ysgafn ar

hyd y llinellau gyda *

Ceir rhai rhannau anodd
eu torri allan a’u gludo. I
osgoi problemau adeiladu

dylai tîm oedolyn a
phlentyn gwblhau’r
gweithgaredd hwn.

Sylwer!

Dechrau Arni

Crefftiwch gyda ni!
Gwnewch bethau’n
haws drwy wylio ein
tiwtorial crefftio gyda

ni.
Gallwch ddod o hyd i
hwn ar ein sianel You
Tube. Chwiliwch am...
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William Williams
Y Pydlwr

Torrwch
yn llorweddol ar
hyd y llinell
hon nes i chi
gyrraedd llinell

fertigol.

Roedd dillad syml gan
y pydlwr. Siaced,

wasgod a chap ‘Dai’.
Byddai ei ddillad wedi
bod yn ddu, brown,
coch tywyll neu glas.

Lliwiwch eich
cymeriad.

Torrwch o gwmpas
bob un o’r siapau hyn.

Plygwch y fflapiau i
mewn a’u gosod mewn
lle gan roi glud ar y
fflapiau ble mae’n

dweud glud.

Mae rhai darnau o’r
corff yn slotio at ei
gilydd. Plygwch y
cerdyn yn ysgafn ar

hyd y llinellau gyda *

Ceir rhai rhannau anodd
eu torri allan a’u gludo. I
osgoi problemau adeiladu

dylai tîm oedolyn a
phlentyn gwblhau’r
gweithgaredd hwn.

Sylwer!

Dechrau Arni

Crefftiwch gyda ni!
Gwnewch bethau’n
haws drwy wylio ein
tiwtorial crefftio gyda

ni.
Gallwch ddod o hyd i
hwn ar ein sianel You
Tube. Chwiliwch am...
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