
Ceir adeiladau, cofebau a gwaith celf anhygoel yng nghanol tref Merthyr Tudful. Mae yno lawer o
nodweddion diddorol ac anarferol, o greaduriaid mytholegol ac anifeiliaid ffyrnig i wynebau enwogion a

digon o straeon o’r gorffennol a’r presennol.
 

Dilynwch y daith gerdded hon a chael hwyl wrth ddarganfod llawer o ffeithiau diddorol am Ferthyr Tudful
yn y gorffennol a’r presennol. Mae rhywbeth i’w wneud ym mhob un o’r pedwar arosfan: pos i’w ddatrys,
ffotograff o arteffact neu gwestiynau i’w hateb. Bydd y nodiadau cefndir defnyddiol ar Daflen Wybodaeth

y Daith o gymorth i chi
 

Mynnwch bensil, ac i ffwrdd â chi!!
 

#merthyrtowntrails 
welovemerthyr.net
@welovemerthyr
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Taith Gerdded i’r Teulu drwy Dref Merthyr

CEWCH RAGOR O WYBODAETH AM BOB MAN DROS Y DUDALEN... 
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Rydych yn sefyll ar safle Terfysg Merthyr, ddiwedd Mai -
dechrau Mehefin 1831. Yma ymgasglodd gweithwyr

anfodlon a dig, y rhan fwyaf ohonynt yn weithwyr haearn
a ddiswyddwyd o’u cyflogaeth gan y meistri haearn lleol.

Y mwyaf nodedig ohonynt oedd Guest a Crawshay.
 

Gwnaeth y gweithwyr ymgynnull o flaen Gwesty’r
Castell, ble’r oedd y meistri haearn yn cynnal cyfarfod y
tu mewn. Roedd y dorf y tu allan yn protestio yn erbyn

amodau byw a gwaith gwael.
 

Cafodd y sgwâr agored hwn ei enwi ar ôl Dic Penderyn
(sef Richard Lewis). Cafodd ei grogi yng Ngharchar

Caerdydd ym mis Awst 1831 am ei ran yn y brotest ym
Merthyr Tudful a drodd yn dorf ddi-drefn a bygythiol.

Taniwyd gynnau at y dorf gan filwyr a oedd yn gwarchod
y cyfarfod yn y Gwesty.

 
Mae’r gwesty wedi hen ddiflannu, ac roedd Sinema’r

Castell ar y safle o 1929 tan yn ddiweddar, a bellach mae
ardal laswelltog a chalon haearn ar y safle.

 
Ar un adeg roedd traffig ddwy ffordd yn pasio hebio’r fan

hon gan droi i lawr Stryd y Castell tuag at Afon Taf.
Roedd Wetherpoons yn siop neu’n emporiwm ar un

adeg, o’r enw Manchester House..

Sgwâr Un: Sgwâr Penderyn Sgwâr Dau:
Woodfired

Diolch i’r hanesydd lleol, Huw Williams am lunio’r geiriau i’ch tywys ar hyd y daith gerdded hon.

3

Mae Capel y Bedyddwyr ar y Stryd
Fawr yn dyddio o’r 1800au. Cafodd

ei adnewyddu’n ddiweddar gyda
grant Cronfa Treftadaeth y Loteri a

dyma un o’r ychydig addoldai
anghydffurfiol sydd ar ôl yn y dref.
Cynhelir llawer o gyngherddau a

chyfarfodydd yma.
 

Roedd Howfield’s yn siop fara a
chacennau adnabyddus ym Merthyr
Tudful a oedd yn cael ei rhedeg gan

deulu o’r un enw. Roedd y gatiau
haearn yn darparu mynediad i’r
warws y tu cefn i’r siop gyda’r

teulu’n byw uwch ben.
 

Roedd traffig ddwy ffordd ar hyd y
rhan hon o’r Stryd Fawr tan yn

gymharol ddiweddar – sef y brif
stryd drwy ganol y dref ble y safai
llawer mwy o dafarndai a siopau o

bob math.

Sgwâr Tri:
Howfield’s

4

Rydych yn dod at Ardal Gaffis y dref ar ben gwaelod y
Stryd Fawr, ond does dim gymaint o gaffis ar ôl yma

nawr!
 

Mae eglwys y plwyf wedi ei chysegru i Santes Tudful,
a honnir mai dyma darddiad y dref. Yn agos at y lle
hwn cafodd Tudful ei lladd, tua 480, gan ddyfod yn
Santes Gristnogol Geltaidd gynnar a rhoi ei henw i’r

dref gan ei bod hi’n ‘Ferthyr’.
 

Cafodd y Sgwâr neu’r ‘Plas’ ei enwi ar ôl Janice
Rowlands, sef gwraig Aelod Seneddol y dref bryd

hynny, yr Arglwydd Ted Rowlands.
 

Mae ffynnon addurniadol ar y safle, a godwyd er cof
am ddau arloeswr a sefydlodd y diwydiant glo lleol,

Lucy a Robert Thomas.

Sgwâr Pedwar: Llys Janice
Rowlands

Hyd at y 19 ganrif, roedd adeiladau i’w
gweld ar y rhan hon o’r Stryd Fawr,

ond pan agorwyd yr orsaf drenau yn y
rhan hon o Ferthyr Tudful ym 1953,

cafodd bwlch ei greu er mwyn galluogi
pobl i ddod i’r fynedfa flaen. Mae’r

fynedfa hon bellach yn ardal lwytho ar
gyfer archfarchnad Tesco.

 
Welwch chi gaffi Eidalaidd Viazzani fan
hyn? Caffi’r Orsaf, sef un o’r hynaf yn y

dref ac un o’r ychydig o gaffis sy’n
parhau sy’n cael ei rhedeg gan

Eidalwyr.
 

Ar un adeg roedd y New Inn ar y safle
hwn, gan ddarparu llety i deithwyr a

oedd yn cyrraedd y dref; erbyn heddiw
mae bwyty’r Woodfired Pizza yma.



 
 

Mae gan ganol tref Merthyr Tudful nifer o adeiladau anhygoel,
cofebion a gwaith celf sydd â nodweddion diddorol ac

anghyffredin. Maent yn cynnwys creaduriaid mytholegol,
anifeiliaid gwyllt ac wynebau cyfarwydd. Mae yma ddigon o

straeon o’r gorffennol i’r presennol.
 

Dilynwch y LLWYBR SBRI hwn a dewch o hyd i nifer o ffeithiau
diddorol ynghylch Merthyr, o’r gorffennol i’r presennol. Mae gan

bob arhosiad – PEDWAR i gyd, un ar gyfer pob SGWÂR - rhywbeth
i CHI ei wneud: pos i’w ddatrys, arteffact i dynnu llun ohono neu

gwestiwn i’w ateb. Bydd y Nodiadau Cefndirol Defnyddiol ar
Daflen Gwybodaeth y Daith yn gymorth i chi.

Have your APP ready, a pen/pencil, a brain in gear!
 

Defyddiwch eich APP, pen/pensil a’ch ymenydd! Ydych chi’n
barod? Gadewch i ni FYND!

 

 
TAFLEN WAITH SYDD YN LLAWER O SBRI I’R TEULU CYFAN

TAITH GERDDED CARUTAITH GERDDED CARU
MERTHYR I’R TEULUMERTHYR I’R TEULU

CYFAN:CYFAN:

Enw: _____________________________________

Oed: __________

Rhif Cyswllt: _______________________________
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SGWÂR UN - Plas Penderyn:
 

TASG 1: Wrth i chi ddod allan o REDHOUSE, ydych chi erioed wedi
meddwl pam ‘COCH’? Mae nifer o esboniadau.

ATEB:__________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_

 
TASG 2: Edrychwch ar y MOSAIC yn y fynedfa. Efallai eich bod wedi

cerdded drosto, heb i chi ei sylwi. Gallwch weld y DDRAIG GOCH? Dyma
symbol cenedlaethol Cymru ond ymhle mae cynllun tebyg arall yn y

cyntedd?
 

CLIW: Nid yw’n bell. Edrychwch uwch ein pen a THYNNWCH LUN
ohono! Lan-lwythwch ac anfonwch y llun at Caru Merthyr gan nodi’ch

enw. 
 

Gofynnwch am gymorth yn y Dderbynfa os oes angen!
 

TASG 3: Oes gennych BEN/PENSIL? Ynghyd â’r dreigiau, mae yna WYTH
creadur mytholegol i ddod o hyd iddynt yn y chwilair. POB LWC!

 
N W E O W O L F C D
D R D N X I W S I R

D M O N T Y U A G R
W R B C N V M R G X

A A A P I R Y U O U
F L E G E N Z A B W
X Y T M O G U T L D
J K X G M N Q N I Y
M I R R M H Z E N N
Q E V L K P J C B D

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
 



 
TASG 4: Gwnewch eich ffordd at y galon enfawr yng nghornel Sgwâr

Penderyn. Er ei bod yn lliw brown, rhydlyd, mae wedi cael ei gwneud o
ddur corten. Mae motiff y galon wedi ei gymryd o Bont Haearn enwog y
dref a oedd ar un adeg yn croesi Afon Taf. Mae’r cynllun hwn yn dathlu
ysbryd a balchder y dref yn ei gorffennol a’i diwydiant haearn a chroeso
twymgalon y presennol. Sywlch ar y DDWY GERDD: un yn y Gymraeg a’r

llall yn y Saesneg.
 

Copïwch UN LLINELL o bob cerdd:
 

ATEB:___________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
Tynnwch hun-lun ohonoch CHI yn y galon! Lan-lwythwch gan nodi’ch

enw ac anofnwch ef at CARU MERTHYR!
 

TASG 5: Ar hyd y palmentydd sydd yn arwain o Redhouse tuaf at
Bontmorlais, mae CYFRES O DDISGIAU METEL ar y llawr. Oes gennych chi

unrhyw syniadau beth ydynt a beth y maent yn eu cynrychioli? 
 

ATEB:___________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
TYNNWCH LUN o un ohonynt ac anfonwch hwy, gan nodi’ch enw at 

CARU MERTHYR.
 

TASG 6: Wrth i chi fynd i lawr y Stryd Fawr, byddwch yn pasio Llyfrgell
Ganolog Merthyr Tudful. a) Cerflun pwy sydd y tu allan, b) beth yw ei enw,
c) ei ddyddiad geni a ch) y dyddiad y cafodd y cerflun ei godi CLIW: Mae’r

dasg ddiwethaf yn Lladin!!!!!
 

ATEBION:________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
TASG 7: Sylwch ar y plac ar y llyfrgell sydd yn adrodd hanes DIC



PENDERYN. O’r plac hwn, nodwch Y FLWYDDYN Y CAFODD EI ENI a’r
FLWYDDYN Y BU FARW:

 
ATEBION:_______________________________________________

 
SGWÂR DAU - WOODFIRED

 
Rydym yn awr wedi ymgynnull y tu allan i far gwin Hardie’s a gerllaw

Woodfired Pizza felly dyma rhagor o dasgau i CHI eu datrys
 

TASG 1: Pwy yn union oedd “HARDIE,” fel sydd wedi ei gynnwys yn
enw’r bar? Pa siop oedd yma am nifer o flynyddoedd cyn y datblygiad

newydd hwn?
 

ATEBION:_______________________________________________
_______________________________________

 
TASG 2: Arferai Woddfired fod yn New Inn a oedd yn gweini’r orsaf

drennau y drws nesaf (Tesco yn awr.) Mae’r adeilad wedi newid dwylo
dair gwaith ers hynny ond beth oedd ei ddefnydd diwethaf, cyn i

Woodfired symud yno?
 

CLIW: Symbol y fasnachfraint yw’r bwâu aur! Ar gyfer pwyntiau bonws,
enwch y ddwy fasnachfraint arall!!

 
ATEBION:_______________________________________________

_______________________________________

 
TASG 3: Pigwch UN Fainc o’r nifer sydd wedi eu lleoli yn yr ardal hon o’r
dref a gwnewch nodyn o’r AWDUR a’r LLINELL naill ai yn y Gymraeg neu

yn y Saesneg sydd â’u lluniau ar y meinciau. EICH DEWIS CHI!
 

ATEB:__________________________________________________
______________________________________________

 
TASG 4: EDRYCHWCH I FYNY OND CERDDWCH YN OFALUS! Beth yw
pwrpas y rhwyd a’r pigau sydd ar frig ac ar nifer o ffenestri uchaf nifer o
adeiladau wrth i chi fynd i lawr y Stryd fawr am gyfeiriad y Sgwâr nesaf?

 
 



ATEB:__________________________________________________
__________________________________________________

 
SGWÂR TRI - HOWFIELDS:

 
Nid ‘Sgwâr’ mohono ond lle cyfleus i stopiO ar y LLWYBR SBRI, ond

arhoswch gyda ni!
 

TASG 1: CYMRWCH LUN o’r GÂT HAEARN wych wrth ochr beth arferai
fod yn siop fara a chacennau Howfields ac anfonwch ef, gan nodi’ch

enw at CARU MERTHYR.
 

TASG 2: Copïwch DDYDDIAD SYLFAENI Capel Bedyddwyr Saesneg y
Stryd Fawr, gyferbyn â Howfields.

 
ATEB: ___________________________________________

 
Howfields. TASG 3: Wrth i chi agosáu at y gyffordd â’r Stryd Fawr Isaf, i’r
CHWITH mae’r STRYD MASONAIDD. I’r DDE mae STRYD ALARCH. PAM

i’r strydoedd hyn gael eu henwi felly?
 

CLIW: Enwyd hwy ar ôl adeiladau sydd wedi hen ddiflannu o’r ardal
erbyn hyn!

 
ATEBION:_______________________________________________
______________________________________________________

 
TASG 4: Wrth i chi gerdded ar hyd yr hyn a elwir yn ARDAL GAFFIS,

nodwch DDAU DDYDDIAD ar adeiladau yn yr ardal. Mae un ohonynt ar y
llaw DDE, yn uchel i fyny ac mae’r llall yn is ar y CHWITH.

 
ATEBION: _______________________________________

 
SGWÂR PEDWAR - LLYS JANICE ROWLANDS:

 
Mae’r gair ‘llys’ fel arfer yn golygu plasty neu adeilad crand felly dyma i
chi sgwâr crand a enwyd ar ôl gwraig hyfryd a oedd yn uchel ei pharch,

Mrs Janice Rowlands!



TASG 1: EDRYCHWCH I LAWR ac EDRYCHWCH am gymaint o gynlluniau,
symbolau a motiffs ag y gallwch sydd wedi eu gosod yn y Sgwâr.

DISGRIFIWCH UN OHONYNT, yna TYNNWCH LUN o‘ch ffefryn a lan-
lwythwch y llun a’ch enw i CARU MERTHYR.

 
ATEB: ___________________

 
TASG 2: Wrth y ffynnon ddŵr, TYNNWCH LUN o un o gynlluniau canopi’r
to, lan-lwythwch y llun a’ch enw a’i anfon at CARU MERTHYR. Beth oedd

DEFNYDD GWREIDDIOL y ffynnon, ydych chi’n ei gredu?
 

ATEB: _________________________________
 

TASG 3: Tynnwch HUN-LUN oddi fewn i ganopi’r Ffynnon ac anfonwch ef
at eich cysylltiadau a pheidiwch ag anghofio i anfon un at CARU MERTHYR

hefyd!
 

YN OLAF: WEDI I CHI GWBLHAU’CH TAFLEN WAITH, EWCH Â HI I
REDHOUSE AC ANFONWCH LUNIAU ATOM. AR RAN CARU MERTHYR,

DIOLCH O GALON I CHI A LLONGYFARCHIADAU AM GWBLHAU’R
LLWYBR SBRI A’R TASGAU! CADWCH YN DDIOGEL!

 



Dyddiadau ar gyferDyddiadau ar gyfer  

Eich Dyddiadur:Eich Dyddiadur:

 

Ewch i dudalen Facebook We Love Merthyr i gael y wybodaeth

ddiweddaraf am amseroedd a gwybodaeth bellach.

 

 

Dydd Sadwrn 21 Awst - O Sgwâr i Sgwâr - Llwybr Teuluol

Dydd Mercher 15 Medi - Geiriau Cymraeg

Dydd Mercher 6 Hydref - Ar Drywydd Menywod

Dydd Sadwrn 23 Hydref - O Sgwâr i Sgwâr - Llwybr Teuluol

 

merthyrgiftcard.commerthyrgiftcard.com

Yr Anrheg BerffaithYr Anrheg Berffaith

ar gyfer pob Achlysurar gyfer pob Achlysur


