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Pecyn Gweithgareddau Hanes 

 

Mae Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn wedi 
gweithio’n agos ac Ysgol Pendorlan i ddatblygu'r 
Pecyn Gweithgareddau Hanes yma. 
Mae’n cyd fynd a Thaith Gerdded y Grŵp a’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol. 
 
Gellir lawrlwytho’r clipiau sain ar gyfer 
tudalennau 7 ac 8 o wefan y Grŵp yn 
http://colwynbayheritage.org.uk/?lang=cy. 
 
Gellir hefyd lawrlwytho’r Daith Gerdded o’r wefan neu 
mae copïau ar gael o Lyfrgell Bae Colwyn. 
 
Am wybodaeth bellach am waith Grŵp Treftadaeth 
Bae Colwyn edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â 
Chymunedau yn Gyntaf ar 01492 531996 neu 
Lyfrgell Bae Colwyn ar 01492 577510. 
  
 

http://colwynbayheritage.org.uk/?lang=cy


       Ysgol Rydal, Adeilad Costain a’r Neuadd Goffa. 

         Fedri di ddarganfod pa adeiladau eraill ym Mae Colwyn a 
ddyluniwyd gan Sidney Colwyn Foulkes? Un ai gwna lun ohonynt neu 

argraffa gopi a rho’r lluniau yn y lle gwag isod – cofia eu labelu! 

         Mae Adeilad Costain a'r Neuadd Goffa wedi eu dylunio gan y 
pensaer enwog lleol Sidney Colwyn Foulkes. Mae'n adnabyddus am 

ddylunio llawer o'r adeiladau ym Mae Colwyn.  



 Adeilad ‘Mayfair’  

             Mae’r adeilad hwn wedi chwarae 
rhan bwysig iawn yn sut newidiodd ac y 

datblygodd Bae Colwyn rhwng 1800 a 1900. 

                 Fedri di ddarganfod pam fod yr 
adeilad hwn yn bwysig?  
 

Mae yna gliw ar flaen 
yr adeilad yn rhywle!  
 

 

Edrycha i weld os  
medri di ddod o hyd 
 i’r cliw hwn, gwna  
lun ohono isod ac yna  
chwilia i edrych os medri di ddod o hyd i  
beth sy’n ei gysylltu â’r dyn yma      
Syr David Erskine 1792-1841 



Hen Westy’r Metropole 

Hen Westy’r Colwyn Bay 
 (Fflatiau Princess Court rŵan) 

Ysgol Rydal, Adeilad Costain a’r 
Neuadd Goffa. 

        Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, chwaraeodd Bae Colwyn ran bwysig, pan 
symudodd adran bwysig iawn o'r llywodraeth yma o Lundain a chymryd 

drosodd yr adeiladau uchod (a nifer o rai eraill).  

         Fedri di ddarganfod pa adran bwysig o’r llywodraeth a gymrodd y 
dref drosodd ac sy’n cysylltu’r adeiladau uchod? 

Yr adran o’r Llywodraeth a gymrodd drosodd ddarn mawr o Fae  
Colwyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd oedd_________________________ 

Dyma oedd ei logo… 



Wetherspoons – Hen Sinema’r Princess 

         Roedd yr adeilad hwn yn sinema o’r amser y cafodd ei adeiladu ym  
1914 nes daeth yn dafarn Wetherspoons ym 1999. Mae steil tu fewn yr 

adeilad o fath Art Deco – mae’r rhan fwyaf ohono dal o gwmpas heddiw. 

            Gwna ychydig o ymchwil am nodweddion y steil Art Deco ac yna 
dylunia dy Sinema Art Deco dy hun. Fe allet un ai wneud dyluniad 2D ar 

bapur a/ neu adeiladu un gan ddefnyddio bocs esgidiau neu rywbeth 
tebyg fel sylfaen. Fel rhan o dy ymchwil, fe allet ddarganfod os oes yna 

unrhyw adeiladau Art Deco eraill yn yr ardal leol – trafoda pwy a allai dy 
helpu gyda’r wybodaeth yma. 

http://heritage.elettra.co.uk/artdeco/intro.php 
 

http://www.bbc.co.uk/homes/design/period_artdeco.shtml  

Fe allai’r gwefannau hyn dy helpu – os doi di o hyd i eraill, noda 
eu cyfeiriadau yma ar gyfer y dyfodol… 

http://heritage.elettra.co.uk/artdeco/intro.php
http://www.bbc.co.uk/homes/design/period_artdeco.shtml
http://www.bbc.co.uk/homes/design/period_artdeco.shtml


Wetherspoons – Hen Sinema’r Princess. 
         Roedd yr adeilad hwn yn sinema o ban gafodd ei adeiladu yn 1914  
nes daeth yn dafarn Wetherspoons ym 1999. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd roedd 

tair sinema ym Mae Colwyn; y Cosy ar Ffordd Abergele,  
y Princess a’r Arcadia ar Rodfa’r Tywysog. 

         Gwranda ar ffeil glywedol 28 (Siop Nwyddau Matthews)a gwranda 
ar atgofion y siaradwr o’r sinema  ‘Cosy’. Tria ddod o hyd i rywun sy’n 

cofio un o’r sinemâu ym Mae Colwyn a gofynna iddynt os cei di roi 
cyfweliad iddyn nhw.  

Fe fedri di baratoi rhai cwestiynau isod ac yna recordio dy gyfweliad.  
Beth wyt ti’n feddwl sy’n gwneud cyfweliad/ cyfwelydd da?  

Er enghraifft, wyt ti’n gwybod beth yw cwestiwn penagored?  



Gorsaf Rheilffordd 

         Agorodd y llinell rhwng Caer a Bangor i deithwyr ym 1848 ac roedd 
yr orsaf wreiddiol ar gyfer y dref yn Hen Golwyn. Agorodd gorsaf 

bresennol Bae Colwyn fel Pwllycrochan Halt. 

         Fedri di ddarganfod pam fod yr orsaf newydd wedi cael ei hadeiladu 
ble’r oedd a pham y cafodd ei galw’n Pwllycrochan Halt? Gallai gwrando 
ar ffeil glywedol 19 (Gorsaf Drenau) dy helpu. Pan ddoi di o hyd i’r ateb, 

defnyddia’r wybodaeth yma i dynnu neu baentio llun o’r olygfa yn 
Pwllycrochan Halt, gyda’r unigolyn pwysig y byddi wedi dysgu amdanynt 

wrth ddarganfod dy ateb. 

Ysgrifenna nodiadau ar beth/ pwy rwyt angen eu cynnwys yn dy 
lun… 



         Gan mlynedd ar ôl i’r orsaf rheilffordd agor, roedd yn fan prysur 
gyda phedwar platfform a oedd eu hangen i ymdopi gyda’r miloedd o 

ymwelwyr a ddaeth i Fae Colwyn ar wyliau. Flynyddoedd yn 
ddiweddarach dim ond dau blatfform sydd yna ac mae llai o bobl yn 

ymweld â Bae Colwyn ar wyliau nag oedd yna yn y 1940’au a’r 1950’au.  

Fedri di feddwl am resymau am y newidiadau uchod? 

Gorsaf 
Rheilffordd 

 

Gorsaf Bae Colwyn 

gyda phedwar 

platfform ac yn 

gwasanaethu miloedd 

o ymwelwyr. 
 

Gorsaf Bae Colwyn 

gyda dau blatfform ac 

yn gwasanaethu 

llawer llai o ymwelwyr. 



Ffordd yr Orsaf 

         Wedi ei gosod allan fel prif stryd siopa’r dref ym 1887, Ffordd yr 
Orsaf oedd y lle i ddod i siopa tan y 1960’au. Daeth pobl o bob cwr i 

ymweld â’r siopau ar y ffordd yma. Gallwch weld nodweddion gwreiddiol 
llawer o’r adeiladau os edrychwch i fyny, dros y blaen siopau, i’r lloriau 

uwch. Roedd siopau Ffordd yr Orsaf yn adnabyddus am canopïau haearn 
bwrw a gwydrog, a mynedfeydd rhwng ffenestri siop crwm.  



     Cyrhaeddodd Daniel Allen ym Mae Colwyn ym 1879 o Leek yn 
Swydd Stafford i agor ei siop ar Ffordd yr Orsaf. Caeodd y siop ym 1971 
oherwydd, yn ôl Edgar, mab Mr Allen, “…roedd gwaith crefft gwael yn 

bygwth enw da’r cwmni a gafodd ei adeiladu dros 100 mlynedd.” Mae’r 
adeilad bellach yn siop ffatri.  

 
Dychmyga mai chdi ydi Mr Daniel Allen, yn edrych ar gyflwr ei siop 
rŵan – beth wyt ti’n ei feddwl y byddai’n ddweud neu’n ei deimlo? 



Cloc Coffa Andrew Fraser 

       Mae’n debyg dy fod wedi cerdded 
heibio’r cloc yma gannoedd o weithiau – 
ond wyt ti’n gwybod pam ei fod o yna? 

Cafodd ei adeiladu fel cofeb i ddyn o’r enw 
Andrew Fraser a gafodd ei eni ym Mae 

Colwyn, oddi wrth ei rieni. 

            Fedri di ddod o hyd i’r plac ar y 
cloc a chopïo’r arysgrif?  

Ydi o’n rhoi cliw i ti pam y dewisodd ei 
rieni gloc fel cofeb? Mae yna hefyd blac 

arall ar y cloc – pa stori drist mae 
hwnnw’n ddweud? 



Pier Victoria 



                 Agorodd y pier cyntaf ym 1900 ac roedd gan Bafiliwn Fictoria 
(yr adeilad ar y pier) le i 2,500 o bobl! Yn wreiddiol, roedd y pier 12 metr 

o led a 96 metr o hyd, ond cafodd ei ymestyn yn ddiweddarach i 320 
metr. Ym 1922, llosgodd y pafiliwn yn ulw ac fe losgodd yr ail un ym 
1933. Agorodd y trydydd pafiliwn, yr un presennol ym 1934 ac fe’i 

adeiladwyd o ddeunyddiau gwrth-dân! Roedd y pier yn parhau i fod yn 
boblogaidd tan yr 1980’au ac yn anffodus mae’i gyflwr wedi dirywio. 

            Tynna linell amser i ddangos hanes lliwgar Pier Victoria. Gwna 
hi’n ddiddorol trwy ddefnyddio lluniau creadigol a lliwiau a gwna’n siŵr 
bod y dyddiadau a darnau eraill o wybodaeth hefyd yn gywir. Dylai dy 

ysgrifen/ labelu fod yn glir hefyd. 



              Agorodd y pier cyntaf ym 1900 ac roedd gan Bafiliwn 
   Fictoria (yr adeilad ar y pier) le i 2,500 o bobl! Yn wreiddiol, roedd y 

pier 12 metr o led a 96 metr o hyd, ond cafodd ei ymestyn yn 
ddiweddarach i 320 metr. Ym 1922, llosgodd y pafiliwn yn ulw ac fe 

losgodd yr ail un ym 1933. Agorodd y trydydd pafiliwn, yr un presennol 
ym 1934 ac fe’i adeiladwyd o ddeunyddiau gwrth-dân! Roedd y pier yn 
parhau i fod yn boblogaidd tan yr 1980’au ac yn anffodus mae’i gyflwr 

wedi dirywio. 

 Beth sy’n cysylltu’r arwydd stryd hwn efo Pier Victoria Pier?  
Defnyddia dy lyfrau a’r rhyngrwyd i weld os medri di ddarganfod.  

Edrycha’n ofalus ar y ffotograff o flaen y Pafiliwn. Dylai’r ffaith bod 
collnod yn enw’r rhodfa roi cliw i ti hefyd! Noda dy ganfyddiadau yn y 

gofod isod. 



       Edrycha ar y pier yn y 1900’au ac fel y mae rŵan. Mae yna lawer o 
drafod ynglŷn â beth ddylai ddigwydd i’r pier. Mae rhai eisiau ei adfer 
i’w harddwch blaenorol tra bo eraill yn credu y dylid ei ddymchwel.  

Fedri di feddwl am y dadleuon o blaid y naill ddewis? 
 Defnyddia ‘Think, Pair, Share’ yn eich grwpiau ar gyfer y weithgaredd 

yma. 

Dymchwel y Pier Adfer/Ailadeiladu’r Pier 



       Dyma’r pier heddiw. 
beth wyt TI’N feddwl ddylai 

ddigwydd iddo? 
Gwna ddyluniad ar gyfer 

pafiliwn newydd ar y pier ar 
y pier isod. Cofia anodi 

(labelu ac egluro) dy 
ddyluniad. 


