Ni Lwyddir Heb Lafur

Uned: Cestyll

Cynnwys yr uned
Byddwch yn dysgu am y mathau o gestyll adeiladwyd yng Nghymru a Lloegr a dadansoddi’r effaith ar y ddwy wlad.
Sgiliau, dealltwriaeth a gwybodaeth i’w datblygu yn yr uned hon
Disgrifio, egluro a dadansoddi pam adeiladwyd cestyll, o le death y syniad i’w hadeiladu, ac beth oedd y canlyniad.
Gweithgareddau – byddwch yn:


Cwblhau amrywiaeth o dasgau yn y dosbarth yn ogystal a gwneud cyflwyniadau a phrofion ar Microsoft Teams.
SGILIAU

ASESU/GWAITH CARTREF

Gwers 1 - Cefndir
Byddwch yn datblygu gwybodaeth am gefndir cestyll yng Nghymru, faint o gestyll sydd yn y wlad a’r math o
gestyll adeiladwyd yn ystod yr Oesoedd Canol.
Bydd gofyn i chi ddadansoddi pam ei fod hi’n bwysig ein bod ni’n dysgu am gestyll.

Llythrennedd:
Ysgrifennu,
darllen
Meddwl
GED

Gwers 2 – Cestyll Mwnt a Beili
Disgrifiwch beth oedd prif nodweddion y cestyll yma a beth oedd eu cryfderau a’u gwendidau.
Bydd gofyn i chi ddod at farn am beth sy’n ddiddorol am gestyll mwnt a beili.

Llythrennedd:
Ysgrifennu,
llafar
Digidol
Meddwl:
MAD
Llythrennedd:
Darllen a deall

Paratoi cyflwyniad yn
seiliedig ar gastell mwnt a
beili yn Sir y Fflint

Gwers 4 – Castell Consentrig
Disgrifiwch beth oedd prif nodweddion y cestyll a pham roeddent mor effeithiol yn erbyn ymosodwyr.
Nodwch beth sy’n debyg a gwahanol i gymharu gyda cestyll cerrig a mwnt a beili.
Bydd gofyn i chi ddod at farn am effeithiolrwydd cestyll consentrig wrth reoli Cymru.

Llythrennedd:
Ysgrifennu
Digidol

Paratoi cyflwyniad yn
seiliedig ar gastell carreg
neu consentrig yn y
gogledd

Gwers 5 – Pwrpas cestyll yng Nghymru
Disgrifiwch a dadansoddwch beth oedd pwrpas cestyll yng Nghymru. Byddwch yn cymharu dulliau rheoli’r
wlad heddiw gyda dulliau’r Oesoedd Canol. Bydd angen i chi ddod at farn am beth oedd prif pwrpas cestyll

Llythrennedd
Darllen a deall

Gwers 6 - Y Drefn Ffiwdal
Disgrifiwch beth oedd y Drefn Ffiwdal ac sut ddefnyddwyd i reoli Cymru a Lloegr.
Bydd gofyn i chi ddatrys y drefn cywir ar gyfer y Drefn Ffiwdal ac egluro pam eich bod chi wedi dod at y
penderfyniad yna.

Llythrennedd:
Darllen a Deall,
Llafar
Meddwl:
Tabl Gosod

Gwers 3 – Castell Carreg
Disgrifiwch beth oedd prif nodweddion y cestyll yma a datblygiad rhain i gymharu gyda cestyll mwnt a beili.
Bydd gofyn i chi ddod at farn am beth oedd prif cryfderau a gwendidau’r cestyll yma.

Gwers 7 – Cefndir ymosodiad y Normaniaid ar Loegr yn 1066

Gwers 8 – Pam adeiladwyd cestyll?
Disgrifiwch y safbwyntiau gwahanol am y rhesymau pam adeiladwyd cestyll.
Bydd gofyn i chi ddadansoddi dibynadwyedd y safbwyntiau yma ac dod at farn am pham adeiladwyd cestyll.

Gwers 9

Gwers 10

Gwers 11

Gwers 12 – Tasg Asesu

Llythrennedd
Darllen a deall
Meddwl
Tabl
safbwyntiau

Prawf Geirfa ar Teams

