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Cyfnod Allweddol 4: Taflen Waith Hanes 

Gadewch i ni wneud i’n stori gyfrif! 
Rydych chi’n mynd i adrodd stori leol sy’n dangos patrymau newid  
oherwydd themâu hanesyddol. 

Lluniwch gwestiynau i’w gofyn i un neu fwy o bobl. Dylai eich cwestiynau ganolbwyntio  
ar newidiadau dros amser. Er enghraifft, gallech ofyn i rywun gymharu bywyd cyn neu ar  
ôl digwyddiad, neu ar ddwy adeg wahanol. Gallai’r newidiadau rydych chi’n eu nodi fod  
yn gysylltiedig ag ymfudo, cyflogaeth, tai ac anheddiad, neu newidiadau diwylliannol. 

01. Dewiswch newid hanesyddol cymdeithasol neu economaidd y byddech yn hoffi 
ymchwilio iddo drwy stori bersonol un neu fwy o bobl yn eich cymuned chi. 

Gallai fod yn aelod o’r teulu neu’n rhywun arall rydych yn ei adnabod.

02. Datblygwch rai cwestiynau cyfweliad a all eich helpu chi i ymchwilio i’r newid  
hwn drwy eu straeon personol, neu rai eu teuluoedd. 

Gwnewch yn siŵr bod eich cwestiynau yn berthnasol i’ch pwnc hanesyddol ac yn helpu i ddangos 
pa newidiadau a ddigwyddodd.
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03. Eglurwch sut y bydd eich cyfweliad yn cysylltu stori’r person hwnnw â newid 
cymdeithasol neu economaidd pwysig. 

04. Eglurwch pa wybodaeth o’r cyfrifiad a allai helpu i ddangos patrymau’r  
newidiadau hyn. 

05. Nodwch pa ffynonellau gwybodaeth cynradd neu eilaidd eraill y gallai’r person  
hwn eu rhannu â chi, neu eich helpu i ddod o hyd iddyn nhw.

Meddyliwch am y ffynonellau dibynadwy a all helpu i gadarnhau eich stori neu ychwanegu mwy o fanylion.

Cynlluniwch sut y gallwch chi ddod â’ch stori’n fyw. Defnyddiwch un o’r syniadau 
hyn, neu meddyliwch am eich syniad eich hun.

• Ysgrifennwch erthygl sy’n cynnwys y 
cwestiynau a’r atebion o’ch cyfweliad. 

• Recordiwch neu ffilmiwch y person  
yn siarad. 

• Gwnewch boster neu stribed comig  
yn dangos eich stori. 

• Gwnewch gyflwyniad sy’n cynnwys 
testun, lluniau a ffynonellau eraill.


