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Paula Owens

Adnodd Addysgu Daearyddiaeth
Cyfnod Allweddol 2

http://digimapforschools.edina.ac.uk
Adnoddau Daearyddiaeth Digimap for Schools
Canllaw ar gyfer athrawon yw’r adnoddau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth i’r dosbarth cyfan neu
fyfyrwyr unigol yn uniongyrchol fel y bo’n briodol. Gallwch addasu’r llu o syniadau sydd ym mhob
gweithgaredd fel eu bod yn gweddu eich dosbarth a’ch disgyblion. Mae rhai adnoddau’n cynnwys
dalenni gwaith i’w rhoi i’r disgyblion yn uniongyrchol.
Teitl: Mapiau artistig
Lefel

Cyd-destun

Lleoliad

Cyfnod
Allweddol 2

Patrymau ar fapiau

Unrhyw le

Gwybodaeth

Adnabod nodweddion a phatrymau yn y dirwedd/defnyddio
mapiau graddfeydd gwahanol/ychwanegu labeli/defnyddio
cyfeirnodau grid

Cysylltiadau Cwricwlwm (Lloegr) Defnyddio mapiau i ddisgrifio a deall agweddau allweddol
Cysylltiadau â Chelfyddyd: dysgu nodweddion dynol a ffisegol
am artistiaid pwysig
Cysylltiadau Cwricwlwm (Cymru)

Amlygu a disgrifio patrymau gofodol (dosbarthiadau) lleoedd ac
amgylcheddau; defnyddio mapiau, delweddau a TGCh i ddod o
hyd i wybodaeth leoliadol a’i chyflwyno

Cwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban

Canlyniadau Astudiaethau Cymdeithasol: Pobl, Lleoedd a’r
Amgylchedd: 2-13a, 2-14a

Gweithgaredd
Mae angen i ddisgyblion ymchwilio i’r patrymau y mae nodweddion yn eu gwneud ar fapiau mewn
lleoliadau penodol a dewis rhai lleoliadau eu hunain. Mae angen iddynt ddewis llun map fel
ysbrydoliaeth ar gyfer paentiad neu brint, a’i labelu gyda chyfeirnod grid er mwyn cysylltu’r paentiad
â’r lle penodol hwn.
Cyflwyniad
Mae mapiau graddfeydd gwahanol yn dangos y patrymau cyfoethog y mae nodweddion gwneud a
nodweddion naturiol yn eu gwneud trwy eu dehongliadau o realiti. Mae Digimap for Schools yn
caniatáu i chi archwilio’r patrymau hyn ac ysgogi dychymyg y disgyblion. P’un ai eu bod yn edrych ar
y patrymau a wneir gan dai a strydoedd ar lefel MasterMap® yr Arolwg Ordnans neu linellau a lliwiau
ffyrdd a threfi ar raddfa lai, mae’r cysylltiad â chelfyddyd haniaethol yn amlwg. Defnyddiwch y
symbolau a’r llinellau hyn mewn ffordd fydd yn helpu disgyblion i gofio lleoedd mewn ffyrdd gwahanol.
Yr artistiaid a ddefnyddir fel ysbrydoliaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn yw Piet Mondrian, a oedd yn
defnyddio lliwiau sylfaenol, du a gwyn, a ffurfiau ochr syth; Paul Klee, y peintiwr ac artist graffig a
aned yn y Swistir, a’r artist o Rwsia, Wassily Kandinsky, sef un o greawdwyr cynnar celfyddyd bur,
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haniaethol. Mae’r cyflwyniad PowerPoint sy’n cyd-fynd â’r gweithgaredd hwn yn cymharu rhai lluniau
mapiau gyda delweddau o waith yr artistiaid hyn. Gallech ymchwilio i’ch paentiadau a’ch artistiaid eich
hun hefyd.
Yn olaf, mae angen iddynt ddewis y map y maent eisiau ei ddefnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer eu
paentiad neu brint bloc a chreu eu darn o gelfyddyd unigol eu hunain.
Prif weithgarwch
1.

Dangoswch y cyflwyniad PowerPoint i’r dosbarth ac amlygwch y prif elfennau o ran lliw, siâp a
phatrwm a ddangosir yn y celfwaith, a sut mae’r rhain yn debyg i’r mapiau.

2.

Pa batrymau y gall disgyblion ddod o hyd iddynt eu hunain yn y dirwedd? Efallai y byddwch
eisiau canolbwyntio chwiliad patrwm, er enghraifft, prifddinasoedd, trefi, ffyrdd a thraffyrdd, tai,
ardaloedd gwledig. Neu gallech ei adael yn ddewis rhydd.



Agorwch Digimap for Schools. Teipiwch enw’r ddinas neu’r dref i’w harchwilio.



Awgrymwch eu bod nhw’n symud a chlosio’r map hyd nes iddyn nhw ddod o hyd i’r ddelwedd y
maen nhw’n ei hoffi. Os oes unrhyw un yn cael trafferthion, gellir defnyddio’r chwiliadau canlynol i
roi ysbrydoliaeth:
 Milton Keynes (patrwm grid canol dinas)
 Kings Sedge Moor (lefelau patrwm draeniad)
 Bargod Taf (llacio 2 lefel i weld patrymau ffyrdd dyffryn)
 Eday (llacio 2 lefel i weld ynysoedd gwasgar)
 Stirling (Stirling) (i weld toeon afon niferus)
 Grangemouth (closio i’r burfa olew)



Gofynnwch i ddisgyblion ychwanegu marciwr rhywle yn agos at ganol eu map trwy agor yr
Annotation Toolbar (bar offer anodi) a dewis ‘Place marker’ (gosod marciwr). Cliciwch unrhyw le
yn agos at ganol y map i ychwanegu’r marciwr. Caewch y bar offer.
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Cliciwch ar y ‘Grid Reference Tool’ (offeryn cyfeirnod grid)
Bydd cyfeirnod grid yn ymddangos. Amlygwch hwn a’i gopïo.



Agorwch yr Annotation Toolbar (bar offer anodi) eto. Dewiswch ‘Add Label’ (ychwanegu label) o’r
adran ‘Modify’ (addasu) a chliciwch ar eich marciwr. Bydd blwch testun yn ymddangos. Pastiwch
y cyfeirnod grid ac yna ei gadw.



Cyfarwyddwch y disgyblion i roi teitl i’w map ac yna ei gadw/argraffu. Gallan nhw ddefnyddio’r
map hwn i ddylunio darn o gelfyddyd haniaethol. Gallai fod yn ddefnyddiol gwneud dau neu dri
map yn dangos patrymau gwahanol er mwyn iddyn nhw allu dewis pa un y maen nhw eisiau
gweithio arno. Dylid arddangos y celfwaith gorffenedig ar bwys y map a wnaeth ei ysbrydoli.

a chliciwch ar ganol eich marciwr.

Mynd gam ymhellach


Archwilio patrymau ar raddfeydd gwahanol



Creu celfwaith yn seiliedig ar batrymau gwledig a threfol



Creu mapiau collage o hen ddeunyddiau



Ymchwilio i Paintmap.com i ddod o hyd i sut mae tirweddau wedi ysbrydoli peintwyr.

Dolenni ar y we
Mynediad at baentiadau Mondrian www.ibiblio.org/wm/paint/auth/mondrian/
Mynediad at baentiadau Klee http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/klee/
http://paintmap.com/
http://www.paintingsalley.com/
The Museum of Modern Art (Amgueddfa’r Celfyddydau Modern) www.moma.org
Creu eich pen Picasso eich hun www.picassohead.com
NGA Kids Artzone (Parth Celfyddydau Plant yr Oriel Gelf Genedlaethol) www.nga.gov/kids/kids.htm
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