
CYFNODAU  
ALLWEDDOL 2-4

Pynciau
• gwaddodion
• glo a llechi
• erydu
• amser

Mae’r adnodd hwn yn bwrw golwg ar gerdd newydd o’r 
enw ‘Gwaddodion’ gan Grug Muse. Mae’r gerdd yn dilyn 
taith carreg sydd wedi ei golchi i’r lan, yn ôl trwy ei hanes 
dros filiynau o flynyddoedd.

NI  YW GWADDODION
Mae’r adnodd hwn wedi ei gynhyrchu ar gyfer Amdanom Ni yn rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU. 

Mae’r adnodd amlddisgyblaethol yma yn uno ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth a 
gwyddoniaeth: gall athrawon ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth i archwilio technegau 
llenyddol mewn cyd-destunau gwyddonol ac i archwilio’r creadigrwydd sy’n sail i themâu 
gwyddonol. Gall myfyrwyr hŷn ddefnyddio’r adnodd yn eu hamser ei hunain i hybu eu 
darllen a chreu syniadau ar gyfer cerddi eu hunain.

Os ydych chi’n 4-18 ac wedi’ch ysbrydoli i ysgrifennu cerdd ar y themâu a drafodir 
yma, cyflwynwch hi i’r gystadleuaeth farddoniaeth Amdanom Ni erbyn 23:59 GMT 
ar 9 Ionawr 2022 am gyfle i ennill gwobrau gwych. Gallwch hefyd ymgeisio yn y 
gystadleuaeth codio ar yr un thema trwy gyflwyno prosiect Scratch. Dysgwch fwy ac 
ymgeisio ar-lein ar amdanomni.com.

AMDANOM
NI



GWADDODION

Roedd y garreg yma’n goedwig, unwaith. 

Gwranda’n ddistaw bach, a falle clywi hi’n breuddwydio  
am yr adar yn ei gwallt.

Ac mae hi’n cofio ei hymgreigio, yn cofio  
cael ei chario gyda’r afon at y môr  
a dod i orwedd ar ei waelod. Mae  
golau dydd yn ymbellhau. 

Ac mae’n teimlo’r gwasgu, y pwysau mawr a’r amser maith 
yn ei throi’n beth oer a chaled. Mae hi’n dechrau  
colli nabod ar ei hun, yn anghofio be ‘di sŵn y glaw ac 
ogla’ gwynt. Mae’n teimlo’i hun yn syrthio’i 
gysgu, nes un diwrnod, mae hi’n sylwi  
fod grymoedd dwfn yn gwthio’i hasgwrn cefn 
a’i bod yn codi, nôl uwchben yr wyneb, i fod yn dir 
dan draed y beirdd a’r ‘sgwarnogod brith. 

Ond mae’r môr o hyd llawn hiraeth. 
Mae o’n dod bob dydd i lyfu bodiau’i thraed,  
i’w hawlio nôl fesul carreg fach  

nes ei bod hi’n friwsion eto ar ei lan. 

Un dydd, mae’n cael ei chanfod, yn llyfn a chrwn, a’i chodi 
i’w chynhesu mewn dwrn meddal,  

cyn cael ei thaflu 
nôl i’r môr. 



TERMIADUR
Gair Saesneg Esboniad

‘gwaddodion’ Sediments darnau bach o lwch neu mwd neu friwsion 
eraill sy’n dod i orwedd ar waelod dwr – gall 
ffurfio ar waelod cwpan, gwaelod bath, neu 
gwaelod llyn. 

‘hymgreigio’ - Gair wedi gwneud i fyny gan y bardd, gan 
ddefnyddio’r rhagddodiad ‘ym-’ a’r ferf 
‘creigio’, sy’n golygu ‘troi i mewn i graig’.

‘ymbellhau’ to distance oneself 
from..

Pellhau oddi wrth rywbeth.

‘grymoedd’ forces Nerth neu gryfder.

‘sgwarnogod’ hares Anifail tebyg i gwningen efo coesau a chlustiau 
hir, sy’n medru rhedeg yn gyflym iawn. 

YMATEBION CYNTAF
Beth yw eich ymateb cyntaf chi i’r gerdd? Ydych chi yn ei hoffi? Cerdd am beth yw hi? 
Ceisiwch feddwl am dri gair allai ddisgrifio rhywbeth sy’n cael ei ddweud yn y gerdd. Neu 
falle ceisiwch ddisgrifio’r gerdd mewn brawddeg.

Efallai hoffech chi ei darllen eto, naill ai yn eich pen, neu glywed rhywun yn ei darllen yn 
uchel. Oes yna unrhyw eirfa anghyfarwydd? Hoffech chi drafod rhywbeth yn y gerdd sy’n 
eich gwneud yn ansicr?

Ydych chi’n casglu cerrig weithiau? Fyddwch chi’n mynd i’r traeth, neu i’r mynydd, neu at 
afonydd lle mae modd dod o hyd i gerrig? Wnaethoch chi erioed feddwl am hanes carreg 
fel hyn o’r blaen? Ydi o wedi newid y ffordd yr ydych chi’n meddwl am gerrig?



CYFLWYNIAD
Fy enw i ydi Grug Muse, a dwi’n fardd o Ddyffryn Nantlle, ardal yng ngogledd orllewin 
Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r môr. 

Sbardyn y gerdd yma oedd sefyll ar draeth Dinas Dinlle, sy’n draeth caregog ddim yn bell o 
lle gwnes i dyfy fyny, ac edrych ar y cerrig o dan fy nhraed. Dwi’n hoffi casglu cerrig, rhai efo 
ymylon llyfn, rhai yn batrymog, efo stribedi gwyn o gwarts yn rhedeg trwyddyn nhw, neu sêr 
bach o fica, neu olion ffosil.

Mae’r cerrig yma i gyd yn cynnwys cliwiau i’w hanes nhw, a sut ddaru nhw ddod i fod 
yn gorwedd ar draeth yng Nghymru. Ar yr achlysur yma, roeddwn i’n meddwl am gerrig 
gwaddodol yn benodol, sef cerrig sy’n cael eu creu wrth i ronynnau bach gasglu, a ffurfion 
haenau llonydd. Dros amser, bydd yr haenau yma’n cael eu trawsffurfio o ronynnau mân, i 
graig fawr. 

Ond o le mae’r gronynnau’n dod? Maen nhw wedi bod ar daith yn barod, rhai ohonyn nhw yn 
ronynnau o fineralau, neu gerrig eraill; a rhai ohonyn nhw wedi bod yn blanhigion, neu anifeiliaid, 
neu bethau byw eraill sydd wedi marw a phydru a chael eu torri lawr yn ronynnau mân.

Mae dau o gerrig pwysicaf Cymru yn gerrig gwaddodol, sef glo, a llechi. Mae llechi wedi eu 
ffurfio trwy gael eu gwasgu, ar waelod gwely’r mor, tra fod glo yn arfer bod yn blanhigion, 
ddaeth yn fath o fawnog, cyn cael ei wasgu mewn gwres uchel a’i droi yn graig. Yng 
ngogledd orllewin Cymru, mae’r chwareli llechi yn ran pwysig o’n hanes ni, ac yn yr un modd 
yn ne a dwyrain y wlad, mae’r 
pyllau glo wedi chwarae rhan 
mawr yn siapio sut le ydi Cymru 
heddiw, trwy ei chymunedau 
a’i diwylliannau. Tybed beth yw 
cysylltiad eich cymuned chi efo’r 
tirlun o’ch cwmpas chi? Beth am 
geisio mapio eich hardal, gan 
feddwl am unrhyw afonydd, 
bryniau, neu ardaloedd gwyrdd 
(maen nhw i’w cael mewn 
dinasoedd a threfi yn ogystal â 
chefn gwlad, er falle eu bod nhw 
yn fwy cuddiedig weithiau!). Tybed 
beth oedd eu rôl yn hanes eich 
cymuned? 

Elfen o hanes y creigiau hyn sydd 
yn y gerdd, hanes y gronynnau 
a’r grymoedd sydd wedi eu 
trawsffurfio nhw yn greigiau mawr, 
ac yna’r broses o erydu, sy’n achosi 
i greigiau mawr ddod yn gerrig 
mân ar lan y môr.

Be amdanoch chi? Pa fath o 
gerrig sy’n gyffredin yn eich ardal 
chi? Oes yna chwareli yn yr ardal? 
Beth am lefydd fel traethau 
neu fynyddoedd lle gallwch chi 
weld cerrig? Neu beth am hen 
adeiladau yn eich ardal chi - o 
beth maen nhw wedi cael eu 
hadeiladu?



AM Y GERDD
O ran mesur y gerdd, a’r ffordd mae hi wedi cael ei gosod ar y dudalen, mae hi’n gerdd yn 
y mesur penrhydd. Mae hyn yn golygu nad ydi hi’n dilyn patrwm neu strwythur sydd wedi 
cael ei osod gan rywun arall – mae hi’n dilyn ei strwythur ei hun. Ydych chi’n meddwl fod 
strwythur rhydd fel hyn yn bwysig i gynnwys y gerdd? Ystyriwch y ffordd mae’r garreg yn 
teithio. 

Yn achos y gerdd yma, mae’r strwythur yn eithaf syml: mae hi’n dechrau gyda brawddeg 
ddatganiadol, lle mae’r adroddwr yn nodi fod y garreg wedi bod yn goedwig unwaith. 
Mae’n sylw annisgwyl, ac mae gweddill y gerdd yn esbonio sut gall hyn fod yn wir. Mae’r 
gerdd hefyd yn dechrau yn y gorffennol pell, pell, pell, ac erbyn diwedd y gerdd rydym ni yn 
ôl yn y presennol, efo’r adroddwr ar y traeth. 

Dyna un o’r pethau gwych am farddoniaeth, ydi’r ffordd nad ydi cerdd yn gorfod dilyn 
amser mewn llinell syth - gall neidio nôl a blaen, neu droi amser ar ben i lawr, neu ei grynhoi 
nes bo miliynau o flynyddoedd yn mynd heibio mewn dim. Meddyliwch am sut mae amser 
yn symud yn y gerdd yma. Sut bydde chi yn cyfleu’r un symudiad gan ddefnyddio llun? 
Ceisiwch ddychmygu sut bydde chi yn tynnu llun o’r gerdd, a sut bydde chi yn ceisio cyfleu 
amser. Cymharwch sut mae modd cyfleu hyn mewn cerdd, i gymharu â llun.  

Wedi’r datganiad cychwynnol, mae’r gerdd yn disgrifio taith y graig, ac mae hyn yn cael 
ei wneud trwy bersonoli’r graig. Mae’r gerdd yn dychmygu sut byddai’r graig wedi profi y 
prosesau daearegol mawr wnaeth achosi iddi droi o ddeunydd byw, organig, i graig. Mae’n 
cyfeirio’n aml at y synhwyrau – sawl enghraifft o’r synhwyrau allwch chi eu canfod yn y 
gerdd?

Meddyliwch pa eiriau fyddwch chi’n eu defnyddio i ddisgrifio cerrig – ansoddeiriau 
fel ‘caled’ neu ‘llonydd’ falle? Mae llawer o’r geiriau yn y gerdd yn rai na fyddwn ni’n eu 
defnyddio i ddisgrifio cerrig fel arfer – ceisiwch ddod o hyn i’r geiriau hynny sydd ychydig 
bach yn annisgwyl. 

Sylwch hefyd sut mae’r gerdd wedi ei gosod ar y dudalen. Mae rhan gyntaf ac olaf y gerdd 
ar ochor dde’r dudalen, a’r rhan ganol yn aros ar yr ochor chwith. Mae hyn yn creu rhyw 
fath o fwlch rhwng yr adrannau hyn. Beth yw effaith bwlch fel hyn mewn cerdd? Pam 
gwahanu’r tair rhan yma? Beth ydi perthynas y bylchau yma efo’r ffordd mae amser yn cael 
ei bortreadu yn y gerdd?



YSGRIFENNA DY GERDD DY HUN 
1 .  Dewisia wrthrych. Gall fod yn unrhyw beth sydd o dy gwmpas di, rhywbeth naturiol, neu 
wedi ei greu gan ddyn.  Dechreua trwy ateb rhai cwestiynau amdano:

• Sut mae o’n teimlo yn dy law di?

• Oes ganddo arogl?

• Ydi o’n drwm? Pwysau tebyg i be sydd ganddo?

• O ble mae wedi dod heddiw?

• Ble oedd o cyn hynny?

• Meddwl am dri gair sy’n gysylltiedig efo’r gwrthrych, sy’n odli. 

• Disgrifia sut mae’n edrych.

• Tase ganddo lais, sut lais bydde hwnnw?

• Meddwl am dri gair sy’n dechrau efo ‘d’ sy’n gysylltiedig efo’r gwrthrych.

• Beth yw’r peth rhyfedda mae’r gwrthrych yma wedi ei weld?

Dyna rai cwestiynau, galli ychwanegu rhai dy hun hefyd os wyt ti’n medru meddwl am rai.

2.  Ar ôl i ti feddwl am atebion i’r cwestiynau yma, ceisia ysgrifennu cerdd yn defnyddio’r 
gwrthrych. Mi alli di ddilyn strwythur tebyg i’r gerdd uchod, lle ti’n adrodd hanes y gwrthrych 
mewn ffordd wahanol. Neu, mi alli di sgwennu cerdd am pam fod y gwrthrych yn bwysig i ti, 
neu dy hanes di a’r gwrthrych. Defnyddia’r rhestr uchod o syniadau i dy helpu.

3.  Pan fydd gen ti ddrafft o’r gerdd wyt ti’n hapus efo hi, teipia hi allan ar y cyfrifiadur, ond 
sgwenna hi fel paragraff, nid fel cerdd efo llinellau a phenillion. Arbrofa wedyn efo sut wyt ti 
eisiau ei gosod hi ar y dudalen. Yn yr adnodd yma ryda ni wedi edrych ar sut gall strwythur 
cerdd, a’r ffordd mae hi’n cael ei gosod ar ofod y dudalen gael ei ddefnyddio mewn ffyrdd 
annisgwyl, a sut mae hynny’n effeithio’r ffordd yr ydym ni’n darllen y gerdd. Beth am i chi 
geisio canfod ffyrdd annisgwyl i strwythuro eich cerddi, er mwyn chwarae efo’r darllenydd. 
Dyma ambell syniad i ddechrau o sut gallwch chi amrywio ar strwythur eich cerdd - ewch 
amdani, a pheidiwch â bod ofn arbrofi!



Syniad: Enghraifft:

Ysgrifenna’r gerdd fel para-
graff:

Roedd y garreg yma’n goedwig, unwaith. Gwranda’n 
ddistaw bach, a falle clywi hi’n breuddwydio am yr 
adar yn ei gwallt. Ac mae hi’n cofio ei hymgreigio, yn 
cofio cael ei chario 

Rho fylchau o wahanol fein-
tiau rhwng y geiriau, mewn 
llefydd annisgwyl:

Roedd y garreg        yma’n goedwig, unwaith. Gwran-
da’n           ddistaw       bach, a falle clywi      hi’n breud-
dwydio    am yr adar      yn ei gwallt.          Ac mae hi’n 
cofio ei hymgreigio, yn cofio       cael ei chario 

Dechreua linell newydd bob 13 
llythyren

Roedd y garreg y  
ma’n goedwig, unw  
aith. Gwranda’n d 
distaw bach, a fa 
lle clywi hi’n br 
euddwydio am yr 
adar yn ei gwallt. 

Rho fwlch cyn bob gair sy’n 
dechrau efo g, b a d

Roedd y         garreg yma’n         goedwig, unwaith.       
Gwranda’n ddistaw           bach, a falle clywi hi’n            
breuddwydio am yr adar yn ei         gwallt. Ac mae hi’n 
cofio ei hymgreigio, yn cofio cael ei chario 

Arbrofa efo rheolau neu batrymau eraill, i weld be sy’n gweithio, ac mewn pa fath o ffyrdd 
wyt ti’n medru gosod cerdd ar y dudalen!
 



TASG BELLACH
Ydych chi wedi clywed am farddoniaeth Oulipo?

Datblygodd y math yma o farddoniaeth yn Ffrainc yn y 1960au. Roedd beirdd Oulipo 
yn ysgrifennu cerddi gan ddilyn cyfres o reolau llym, bron fel fformiwlâu mathemategol. 
Wrth ddilyn y rheolau hyn, caed pob math o gerddi – rhai yn wirion, neu ddim yn gwneud 
synnwyr, a rhai yn llawn delweddau annisgwyl a ffres. 

Enghraifft o fath o reol yw’r rheol Caseg Eira, lle mae cerdd yn dechrau gydag un gair yn y 
llinell gyntaf, yna dau air yn y llinell nesaf, yn 3 gair yn y nesaf, ac yn y blaen. Neu, lle mae pob 
gair yn y gerdd yn gorfod bod un llythyren yn hirach na’r gair diwethaf:

y  
tŷ  
bach  
wedi  
nodio

i 
mi 
mae  
toes 
tatws 

Fel gwelwch chi, mae un llythyren yn y llinell gyntaf, dwy yn yr ail, tri yn y drydedd, ac yn y 
blaen (cofiwch yn y Gymraeg mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, a th)

Ewch i chwilio am fwy o reolau Oulipo, neu feddwl am rai eich hun, a chael tro yn chwarae 
efo geiriau. Cofiwch nad synnwyr yw’r peth pwysicaf efo’r math yma o gerddi, ond arbrofi a 
chreu pethau newydd.
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Mae Grug Muse yn fardd, golygydd, perfformwraig ac addysgwraig. Mae’n un o sylfaenwyr 
a golygyddion cylchgrawn Y Stamp ac fe gyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf, Ar Ddisberod, gyda 
Barddas yn 2017. Mae hi’n un o breswylwyr Ulysses Shelter 2020, ac yn ddeilydd Ysgoloriaeth 
Awdur Llenyddiaeth Cymru 2020. Mae ei gwaith wedi ei gyhoeddi mewn cyhoeddiadau yn 
cynnwys O’r Pedwar Gwynt, Barddas, Poetry Wales, Panorama: the journal of intelligent travel 
ac eraill. Roedd yn un o Awduron wrth eu gwaith Gŵyl y Gelli 2018-19, ac fe ennillodd y gadair 
yn eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn 2013, a chadair yr eisteddfod ryng-golegol yn 2019.

‘Gwaddodion’ © Grug Muse.

CAMAU NESAF
Unwaith y byddwch wedi ysgrifennu cerdd, ystyriwch ei chyflwyno yng nghystadleuaeth 
Amdanom Ni. Mae’r gystadleuaeth am ddim ac yn agored i bobl ifanc sy’n byw yn y Deyrnas 
Unedig a rhwng 4-18 oed ar y dyddiad cau o ddydd Sul 9 Ionawr 2022. Ni ddylai cerddi fod 
yn fwy na 20 llinell o hyd. Os byddwch yn fuddugol, gallai’ch cerdd gael ei chynnwys mewn 
sioe fyw fawr fydd yn teithio’r DU yn ystod gwanwyn 2022. Bydd enillwyr hefyd yn derbyn 
llawer o bethau eraill, a chyfleoedd datblygu. Ymgeisiwch ar-lein ar amdanomni.com.

Mae Amdanom Ni yn sioe epig newydd i bawb sydd erioed wedi edrych i fyny tua’r awyr yn y 
nos a phendroni am ein cysylltiad â’r bydysawd mawr. Wedi ei ddatblygu ar y cyd â beirdd a 
gwyddonwyr ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig, bydd Amdanom Ni yn adrodd hanes 
y ffyrdd niferus rydym wedi ein cysylltu i’r bydysawd, y byd naturiol a’n gilydd.

Mae Amdanom Ni yn gydweithrediad am y tro cyntaf rhwng 59 Productions – y stiwdio 
ddylunio arobryn a chwmni cynhyrchu a greodd y cynllun fideo syfrdanol ar gyfer Seremoni 
Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012; Stemettes – y fenter gymdeithasol arobryn 
sy’n gweithio ar draws y DU ac Iwerddon i ddenu menywod ifanc a phobl ifanc anneuaidd i 
yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM); a The Poetry 
Society – un o sefydliadau celfyddydol mwyaf dynamig Prydain yn hyrwyddo barddoniaeth 
i bob oed.


