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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 ffantasi
Lefel

Cyd-destun

Lleoliad

Cyfnod Allweddol 2

Mapio dychmygol: nodweddion ac
allweddi

Gall fod yn gysylltiedig ag unrhyw le a
gall dynnu ar wahanol fathau o
nodweddion tirwedd.

Gwybodaeth/Sgiliau

Defnyddio allweddol/darllen a dehongli mapiau/defnyddio’r
offeryn Graddfa

Cysylltiadau Cwricwlwm (Lloegr)

Defnyddio mapiau a mapio digidol/cyfrifiadurol i ddisgrifio’r
nodweddion a astudiwyd

Cysylltiadau Cwricwlwm (Cymru)

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: 2-10a, 2-14a

Gweithgaredd
Defnyddio gwybodaeth am nodweddion tirwedd a chonfensiynau mapio, fel symbolau’r Arolwg
Ordnans, i greu map o le dychmygol.
Cyflwyniad
Mae creu map o le dychmygol yn helpu disgyblion i gymhwyso ychydig o’u gwybodaeth am fapiau.
Mae gennym ni oll ein hoff fathau o leoedd a thirweddau ac, ar gyfer plant, gall fod yn barc thema,
canolfan siopa brysur, sw, traeth tywodlyd, rheilffordd mynydd, ac yn y blaen.
Yn y gweithgaredd hwn, mae’n rhaid i blant ailedrych ar sut mae mathau gwahanol o nodweddion
tirwedd yn cael eu cynrychioli a chael ysbrydoliaeth oddi wrth Digimap for Schools i dynnu llun a
chreu eu map eu hunain gan ddefnyddio symbolau Arolwg Ordnans eu hunain.
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Prif weithgaredd
Petai eich disgyblion yn gallu creu eu lle ffantasi, sut olwg fyddai ar y lle? A fyddai’n drefol neu’n
wledig? Neu a fyddai’n cynnwys y ddau? Pa fath o nodweddion tirwedd fyddai’n eu cynnwys? A
fyddai’n agos at y môr neu afon? A fyddai coetir neu gors? A fyddai mynyddoedd neu gaeau? A
fyddai’n dangos goleudy neu gastell? Beth fyddai enw’r nodweddion ar y map? Sut bydden nhw’n
dangos nodweddion gwahanol mewn allwedd?
Efallai yr hoffech gael rhai delweddau o fathau gwahanol o nodweddion tirwedd a lleoedd ar gael, a
chael amrywiaeth o allweddi map ar gael (mae’n syniad da eu hargraffu a’u lamineiddio) i ddisgyblion
eu defnyddio wrth ddylunio.
Dangoswch bob un neu rai o’r rhanfapiau yn y PowerPoint. Mae’r rhain yn dangos gwahanol fathau o
dirweddau a nodweddion a allai gael eu cynnwys ar fap wedi’i ddylunio. Mae enghraifft o ‘fap ffantasi’
hefyd’.
Mynd gam ymhellach


Yn Digimap for Schools gallwch ddod o hyd i leoedd yn y mynegai daearyddol sy’n anghyffredin, od ac
weithiau’n rhyfedd. Gall y rhain fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer llunio mapiau. Er enghraifft, mae’r
lleoedd canlynol i gyd yn lleoedd go iawn, sydd ag enwau sy’n tanio’r dychymyg. Lluniwch eich rhestr eich
hun o enwau lleoedd anarferol a mapio eu lleoliad:


Slippery stones



Wet Car Wood



Deadman’s Cove



Baby’s Hill



Sockenholes Fm



Cat Castle



Shark’s Fin



Pricklegate



Chimney Hill



Scarlett Point



Gwnewch fodelau 3D o’ch lle ffantasi.



Lluniwch fap arall i ddangos sut olwg gallai fod ar y lle ymhen pum mlynedd.



Pleidleisiwch dros y lle ffantasi gorau yn y dosbarth. Rhowch funud i bawb ei ddisgrifio a dweud pam y
byddai’n lle da i ymweld ag ef.



Ystyriwch sut gallech wneud eich lle yn fwy cyfeillgar yn amgylcheddol. Beth ellid ei ychwanegu? Beth allai
fod angen ei dynnu oddi yno?

Dolenni ar y we


Mapiau a Straeon fel mannau cychwyn ar gyfer mapio tirweddau

www.geography.org.uk/projects/primaryhandbook/mapsandstories/8-11
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Mapiau Ffantasi
1

Agorwch Digimap for Schools ac edrychwch am leoedd lle’r ydych chi wedi bod yno ac yr oeddech yn eu
hoffi, efallai rhywle yr aethoch ar wyliau? Neu dewch o hyd i rywle rydych wedi’i weld ar y teledu neu wedi
darllen amdano. Closiwch i weld sut olwg sydd ar y lle ar fap. Defnyddiwch y blwch Search (chwilio) a’r
bar offer Scale (graddfa) i’ch helpu chi.

2

Nodwch unrhyw enwau diddorol rydych yn eu darganfod y gallech eu defnyddio. Os ydych yn dod o hyd i
ran o fap sy’n rhoi llawer o syniadau i chi, gallech ei gadw a’i argraffu.

3

Tynnwch lun eich map ffantasi. Defnyddiwch yr allweddi map o Digimap for Schools i’ch helpu i dynnu
llun a marcio nodweddion. Rhowch allwedd ar eich map. Meddyliwch am enwau lleoedd diddorol ar gyfer
rhai o’ch nodweddion map.

4

Disgrifiwch eich lle ffantasi a pham yr hoffech fod yno.
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