
9. Gwaith Diwrnod

Y gwir am weithio yn y Gymru 
ddiwydiannol.

10. Rhwydweithiau

Dysgwch sut y cafodd 
rhwydweithiau trafnidiaeth  
eu hadeiladu a’u rheoli.     

15
w

w
w

.m
u

seu
m

w
ales.ac.u

k 0300 111 2 333 
300 years of Welsh Industry and Innovation

FR

EE ENTRY
FREE ENTRY

Yr Orielau
Dewch i fwynhau 15 oriel â 
thema sy’n cynnwys ffilmiau, 
modelau a pheiriannau.

 1. Ynni

Dewch i weld sut y 
defnyddiodd pobl ynni i  
newid eu bywydau.

2. Tirwedd

Mae pobl wedi byw yng 
Nghwm Tawe ers miloedd o 
flynyddoedd. Dewch i ddysgu 
am effaith eu hadeiladau a’u 
gweithgarwch ar y dirwedd.

Cewch weld Anemoni 
Fôr Blaschka sef model 
gwydr manwl a wnaed gan  
Leopold Blaschka (1822–
1895) a’i fab Rudolf (1857–
1929) sy’n dangos bywyd 
morol Bae Abertawe.

3. Pobl 

Dewch ar daith rithwir yn ôl i 
Abertawe 1851 a darganfod 
sut y creodd diwydiant Cymru 
gymdeithas drefol gymhleth. 

Amgueddfa Genedlaethol 
y Glannau 
Ffordd Ystumllwynarth 
Abertawe SA1 3RD

(029) 2057 3600 neu   
0300 111 2 333 (cyfradd leol)

glannau@amgueddfacymru.ac.uk  
www.amgueddfacymru.ac.uk  

Ble ydyn ni?
Dafliad carreg o arfordir  
arbennig Bae Abertawe, 
a phum munud ar droed o  
ganol y ddinas, mae’r  
Amgueddfa yn yr Ardal  
Forwrol sy’n llawn atyniadau 
diddorol a hanesyddol. 

ß ar y bws ewch i www.
cymraeg.traveline-cymru.info 
am amserlenni ac arosfannau.

‹ ar y ffordd o’r tu allan i 
Abertawe, gadewch yr M4  
wrth gyffordd 42 a dilyn yr 
arwyddion brown. O’r tu 

Ble ydyn ni?
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Manylion yn gywir wrth fynd i’r wasg, 
Cysylltwch â’r Amgueddfa cyn teithio’n 
unswydd. Dylunio gilladvertising.com

Mynediad AM DDIM diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru

mewn i Abertawe, mae’r 
Amgueddfa ar Ffordd 
Ystumllwynarth, drws nesaf i 
Ganolfan Hamdden Abertawe 
(LC). Ar gyfer teclyn llywio â 
lloeren, defnyddiwch y cod  
post SA1 3ST.

S ar y trên Mae Abertawe 
ar brif lein Paddington  
Llundain. Mae cysylltiadau 
gwych hefyd i Gaerfyrddin  
a’r gorllewin, ac i orsafoedd  
y canolbarth ar lein  
Calon Cymru.

Mae gan Amgueddfa Cymru  
saith amgueddfa genedlaethol  
ar draws Cymru: 

•  Amgueddfa Genedlaethol  
Caerdydd

•  Sain Ffagan Amgueddfa Werin 
Cymru

•  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, 
Caerllion

•   Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, 
Blaenafon

•  Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach
•  Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
•  Amgueddfa Genedlaethol y 

Glannau, Abertawe 

I lawrlwytho Llwybr y 
Marina a dechrau 
cynllunio’ch diwrnod, ewch i  
www.amgueddfacymru.ac.uk

Cofrestrwch!
Cadwch mewn cysylltiad â ni  
trwy gofrestru ar gyfer  
cylchlythyr yr Amgueddfa ar  
www.amgueddfacymru.ac.uk 
sy’n llawn gwybodaeth am 
ddigwyddiadau ac arddangosfeydd 
ar draws Amgueddfa Cymru.

Mae mwy ar-lein:   
  

    

 facebook/waterfrontmuseum

@the_waterfront 

Cyfleusterau 
•  Siop roddion

•  Caffi a man chwarae i 
blant

•  Cyfleusterau newid cewyn

•  Croesewir bwydo ar y fron

•  Mynediad a pharcio i’r 
anabl

•  Cadeiriau olwyn ar gael 
drwy ofyn

•  Tŷ bach i’r anabl a 
chyfleusterau Lleoedd 
Newid 

•  Dolen sain ar gael

•  Loceri

•  WiFi am ddim

•  Maes parcio talu ac 
arddangos (ar bwys LC, 
Ffordd Ystumllwynarth)

Cyfrannu at ein gwaith
Mae mynediad am ddim. Mae pob ceiniog 
a roddir yn ein blychau rhoddion yn mynd 
tuag at hyn. Bydd unrhyw rodd, boed yn 
fawr neu’n fach, yn gwneud gwahaniaeth.

Caffi’r Glannau 
Bob dydd rhwng 10am a 4.30pm, 
dewch i ymlacio mewn seddi 
bistro cyfforddus yn y gofod 
agored braf. Mae brechdanau 
ffres, cacennau, diodydd poeth  
ac oer a phrydau cartref ar gael,  
yn ogystal â bwydlenni plant. 

Mae Amgueddfa Cymru yn 
ymroi i roi gwir flas ar Gymru 
gan ddefnyddio cynnyrch a 
chynhwysion lleol lle bynnag y 
bo’n bosibl.

Ymweliadau Grŵp
Diwrnod delfrydol ar gyfer 
grwpiau. 

Archebwch ymlaen llaw i gael:

• Taith dywys am ddim

•  Gostyngiad o 10% yn y caffi
(o wario o leiaf £5 y pen)

•  Gostyngiad o 10% yn y siop
(o wario o leiaf £5 y pen)

•  Lluniaeth am ddim i  
yrwyr bysiau

Taith  
dywys am 

ddim

Gwrthrych y Mis

11. Newid y byd

Dysgwch sut roedd Cymru yn 
enwog am gynhyrchu copr, 
haearn a dur a fu’n gyrru 
mentrau mawr ym Mhrydain  
a phedwar ban byd. 

Dysgwch am y felin rholio 
tunplat oedd ar waith 
rhwng 1911 a 1957 yng 
Ngweithfeydd Tunplat 
Melingruffydd, Caerdydd.

12. Y Tir

Darganfyddwch sut mae 
adnoddau naturiol Cymru 
wedi bod yn hanfodol i’r 
economi a’i datblygiad. 

13. Glo

Dysgwch am ddiwydiant glo 
Cymru i ddarganfod pam 
mai hon oedd y ffynhonnell 
bŵer orau yn yr oes stêm.

1829/0514

National Waterfront 
Museum
Get your hands
onto the fascinating 
Industrial and Maritime 
History of Wales!

14. Metelau

Dysgwch sut roedd Cymru 
yn un o wledydd mwyaf 
blaenllaw’r byd o ran 
cynhyrchu metelau gydol y 
Chwyldro Diwydiannol. 

   Dewch i weld sut oedd 
menywod oedd yn gweithio 
yn y diwydiant tunplat yn 
defnyddio cleddyfau!

15.  Gwnaed yng  
Nghymru

Cyfle i hel atgofion am y 
nwyddau gafodd eu cynhyrchu 
yng Nghymru ers y 1930au 
a rhyfeddu at y cyfoeth o 
nwyddau arloesol Cymreig 
sydd ar gael heddiw. 

Cofiwch hefyd wylio’n ffilm 
gyflwyno fer fydd yn rhoi 
cipolwg i chi ar eich taith o 
amgylch yr Amgueddfa.

7. Arloeswyr  
Cyfle i gyfarfod â rhai  
o’r dynion a’r menywod  
eithriadol sydd wedi  
siapio’r Gymru fodern.

8. Arian

Cyfle i ymweld â phedair siop 
rithwir wahanol o’r oes a fu. 

Cewch ddarganfod sut y 
byddai pobl yn benthyg arian 
gan ddefnyddio gwrthrychau 
personol yn ernes – hyd yn 
oed dannedd gosod!

Dewch i weld Robin Goch, 
un o awyrennau cyntaf y 
DU.

 

4. Y Môr

Cipolwg rhyfeddol ar hanes 
diwydiant morwrol Cymru. 

   Cewch weld yr MA James, 
model wych o sgwner lechi 
o Borthmadog a adeiladwyd 
ym 1900.

5. Cymunedau

Dyma gyfle i archwilio 
gwrthrychau bob dydd yn 
ddigidol a darganfod eu 
straeon a’u hystyr. 

6. Sefydliadau

Cewch weld sut y daeth 
gwahanol sefydliadau i fod 
ganol y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg wrth i bobl symud i 
drefi a dinasoedd. 

Yr unig beiriant pwyso cychod 
camlas i oroesi ym Mhrydain gafodd 
ei adeiladu ym Mhontypridd ym  
1834. Gallai bwyso cychod hyd at  
40 tunnell er mwyn cyfrifo trethi.

I’w weld yng Ngardd y Libart.

 Ein hychwanegiad  
diweddaraf 

Diolch  
yn fawr 

Dewch i weld a chlywed dros 
300 mlynedd o ddiwydiant 
ac arloesi yng Nghymru yn 
Amgueddfa Genedlaethol  
y Glannau.

Digwyddiadau
Cynhelir digwyddiadau ac 
arddangosfeydd cyffrous yma 
drwy gydol y flwyddyn. Ewch i 
www.amgueddfacymru.ac.uk
i lawrlwytho copi o’n llyfryn 
Digwyddiadau neu ffoniwch  
(029) 2057 3600.

Ar agor  bob dydd 10am-5pm

Gyda thechnoleg ryngweithiol 
fodern ar flaenau’ch bysedd, 
chi fydd wrth y llyw ar eich 
taith i’r gorffennol.

Yn ei chartref ar y cei ym 
Marina Abertawe – sef Doc y 
De, 1859 yn wreiddiol – saif 
yr Amgueddfa yng nghalon 
hen ardal fasnachol un o 
drefi diwydiannol amlycaf 
Cymru.

Ar un adeg, dalennau copr 
a wnaed yn Abertawe oedd 
yn gorchuddio cyrff llongau’r 
Llynges Frenhinol ac mae’r 

term Saesneg copper-
bottomed yn dal i awgrymu 
ansawdd a dibynadwyedd.

15 oriel â thema 

Mae pob un ohonynt yn 
mynd ar drywydd agwedd 
wahanol ar y cyfnod 
hollbwysig hwn yn hanes 
Cymru gan ddefnyddio 
cymysgedd o dechnoleg sgrin 
gyffwrdd a gwrthrychau go 
iawn. Caiff yr ymwelydd 
fynd ar ei daith ei hun trwy 
hanes diddorol – a pharhaus – 
diwydiant Cymru.

Cofiwch gael cip ar Wrthrych y Mis, bydd gwrthrych 
gwahanol ac anarferol newydd ar eich cyfer  
bob mis. Er enghraifft, byddai Sbectol y
Toddwr Dur yn gwarchod y llygaid 
rhag golau tanbaid y dur tawdd.

Yn oriel Trawsnewid 

Gwybodaeth i  
Ymwelwyr

⁄ Z Ω w Q

Dewch i fyd artistiaid, 
beirdd ac awduron 
gafodd eu hysbrydoli gan 
y cymunedau diwydiannol 
o’u cwmpas.

Gwyliwch dair ffilm fer am 
newidiadau ym mywydau 
gweithwyr diwydiant Cymru 
dros y ganrif ddiwethaf. 


