
Adnoddau 

Rhyfel Crimea 



Lliwiwch neu tynnwch lun eich milwr 
Prydeinig o’r Crimea eich hun. 



System gaer neu caer yw “redoubt” sydd fel arfer yn 

cynnwys strwythur amddiffynnol caeedig y tu allan I’r 

caer fwy. Gwrthgloddiau ydyn nhw fel arfer, er bod rhai 

wedi'u hadeiladu o gerrig neu frics. 

Beth yw  “redoubt”? 



Cynlluniwch “redoubt” 
eich hun. 



Nid oedd dim byd arbennig o newydd am y problemau a gafodd y Fyddin yn y 

Crimea. Roedd bron pob alldaith dramor Brydeinig mewn hanes wedi dioddef 

problemau tebyg. Ond Rhyfel y Crimea oedd yr ymgyrch gyntaf i ohebydd 

rhyfel adrodd arni.  Mae gohebydd rhyfel yn newyddiadurwr sy'n adrodd strae-

on yn uniongyrchol o faes rhyfel 

Roedd William Howard Russell o ‘The Times’ yn ohebydd rhyfel ac anfonodd 
hanesion brawychus o ddiffygion y Fyddin 
adref. Arweiniodd y brotest a ddilynodd at 
gwymp llywodraeth Arglwydd Aberdeen. 

Mae disgrifiad graffig di-ben-draw Russell o 
ddioddefiadau milwyr Prydain i’w weld yn glir 
yn y dyfyniad o’i adroddiad ar ‘The Siege of 
Sebastopol’ a gyhoeddwyd yn y Times  12 
Chwefror 1855. 

 

 

William Howard   Rus   
sell gohebydd  rimea 
dros 'The Times', 1855 

Adrodd y Rhyfel 

Gwarchae Sevastopol – paratoi trên i’r ffosydd’ gan Jo-

seph Crowe, cyhoeddwyd yn ‘The Illustrated London 

News’, 4 Tachwedd 1854 



Fedrwch chi greu tudalen flaen ar gyfer papur newydd ar gyfer cyfnod Rhyfel y Cri-

mea. Dychmygwch eich bod chi yno yn adrodd yn ôl ar yr hyn a welwch i'r bobl gartref. 

Adrodd y Rhyfel 



Anfonwyd nid yn unig newyddiadurwyr ond artistiaid hefyd i faes y gad ar ran       
papurau newydd i gyflwyno cofnod digynsail o’r gwrthdaro wrth iddo ddatblygu. 

 

Adrodd y rhyfel 

Tudalennau o'r wasg ddarluniadol yn addurno muriau cwt yn y Crimea, 1855 



Gwnewch fraslun o olygfa frwydr yn y 

Crimea 



Dyma lun o'r Capten Frederick Sayer 

yn sefyll yn wynebu’n rhannol o'r 

chwith.  Mae ei fraich chwith y tu ôl i'w 

gefn ac mae'n dal cap yn ei law dde 

yn ogystal â dal ar gefn cadair.  Mae'n 

gwisgo cot ffrog a medal. 

 

Gwasanaethodd y Capten Frederick 

Sayer gyda’r 23ain Gatrawd Traed 

(Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig) yn 

Rhyfel y Crimea a chafodd ei glwyfo’n 

ddrwg ym Mrwydr Alma. 

Beth am ail-greu'r llun hwn fel hunlun? 

Taro'r ystum! 

Copïwch y llun hwn 



Florence Nigtingale 



Cenhadaeth Trugaredd: Florence Nightingale yn derbyn y clwyfedig yn Scutari, 

gan Jerry Barrett. 1857. © Oriel Bortreadau Genedlaethol, Llundain 

Pan gyrhaeddodd Florence Nightingale Scutari 

yn ystod Rhyfel y Crimea, roedd ysbyty'r fyddin 

yn fudr ac yn llawn llygod mawr, ac ymhlith y 

2,000 a glwyfwyd yno roedd y marwolaethau 

yn hanner cant y cant. Ar ôl iddi ad-drefnu'r 

wardiau a mynnu glanweithdra llwyr, 

gostyngodd marwolaethau i ychydig dros un y 

cant. 

 
Gwnaeth yr arlunydd fraslun o 'The Mission of 

Mercy: Gwnaed y braslun hwn er mwyn eglu-

ro'r llun i'r Frenhines ac fe'i gosodwyd wrth ei 

ochr ym Mhalas Buckingham. Allwch chi gwblhau'r llun ar y dudalen nesaf? 

Scutari 



Scutari 



Llusern bapur a      
ddefnyddiwyd gan 
Florence Nightingale, 
1855 

Roedd Florence Nightingale (1820-1910) yn enwog 

am ei gwaith yn Ysbyty Milwrol Scutari yn Nhwrci yn 

ystod Rhyfel y Crimea (1854-1856). Yn ystod ei 

rowndiau yno fe ddefnyddiodd y llusern papur hwn. 

Enillodd Florence y llysenw 'The Lady with the Lamp' yn ystod ei gwaith yn Scutari. Dywedodd 'The 

Times' y byddai hi'n cerdded ymhlith y gwelyau gyda'r nos, gan wirio'r dynion clwyfedig a oedd yn 

dal golau yn ei llaw. 

Daliodd y ddelwedd o 'Y Fonesig gyda'r Lamp' ddychymyg y cyhoedd a buan iawn y daeth Flor-

ence yn enwog. 

 
Dychmygwch eich bod yn filwr clwyfedig a'ch bod yn ysgrifennu adref i ddweud wrth eich teulu am 

y “Lady with the Lamp”. Beth fyddech chi'n ei ddweud wrthyn nhw? Oeddech chi'n falch ei bod hi 

yno? Beth yw eich teimladau am fenywod mewn parth rhyfel? Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n 

haeddu medal? 

Arglwyddes y lamp 



Creu llustern bapur 

Gwnewch eich llusernau eich 

hun. Gallwch ymchwilio i sut i 

wneud un ar y rhyngrwyd neu 

ddilyn y cyfarwyddiadau syml 

hyn. 

Neu gwyliwch y ffilm yma: 

Make Florence Nightingale's 

lamp - YouTube  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTqNDxE-8QM
https://www.youtube.com/watch?v=lTqNDxE-8QM


Dyma lun o Betsi Cadwaladr  

gan Anna Todd (g.1964). 

Delwedd o Elizabeth (Betsi) Cadwaladr o Hunangofiant 
Elizabeth Davis, Nyrs Balaclafa. Llyfrgell Brydeinig 

Betsi Cadwaladr 



Llun o Betsi Cadwaladr yn cynnwys ffotograffau o nyrsys modern o Gymru, sy'n ffurfio canolbwynt y 
glydlun hwn a grëwyd gan yr artist Nathan Wyburn ac a gomisiynwyd gan RCN Cymru i nodi     
Blwyddyn Ryngwladol Nyrsys a Bydwragedd. Allwch chi wneud gludlun o Betsi? 

Betsi Cadwaladr 



Medalau 

Trefn Teilyngdod, Florence Nightingale, 
1907  

Derbyniodd Florence Nightingale wobrau ac addurniadau yn ystod ei hoes i gydnabod ei gwaith. 

Nid oedd Florence yn hoffi'r cyhoeddusrwydd, ac yn hytrach roedd yn dymuno gwneud gwaith 

da. Serch hynny, daeth yn eicon cenedlaethol, gan dderbyn y Groes Goch Frenhinol yn 

1883, Arglwyddes Gras Urdd Sant Ioan  ym 1904, ac Urdd Teilyngdod yn 1907.                           

Florence Nightingale oedd y fenyw gyntaf i dderbyn yr Urdd o Teilyngdod.  

Crëwyd Medal Florence Nightingale i nyrsys ym 1912  gan 

Bwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch. Dyma’r clod 

rhyngwladol uchaf y gall nyrs ei gyflawni ac fe’i dyfernir i 

nyrsys neu gynorthwywyr nyrsio am “ddewrder ac 

ymroddiad eithriadol i’r clwyfedig, sâl neu anabl neu i 

ddioddefwyr sifil o wrthdaro neu drychineb” neu 

“wasanaethau rhagorol neu wasanaeth creadigol ac      

arloesol ysbryd ym meysydd iechyd y cyhoedd neu        

addysg nyrsio“.  



Medals 

Medal ymgyrch oedd Medal y Crimea a roddwyd i swyddogion 

a gwŷr Prydain a ymladdodd yn Rhyfel Crimea 1854–56 yn 

erbyn Rwsia. 

Mae'r fedal yn cynnwys clasps anarferol o addurn. Mae pob 

un ar ffurf deilen dderw gyda mesen ar bob pen, arddull na 

ddefnyddir ar unrhyw fedal Brydeinig arall. Dyfarnwyd clapiau 

am ymladd mewn brwydrau arbennig. Alma - ar gyfer brwydr 

20 Medi 1854. Balaklava - ar gyfer brwydr 25 Hydref 1854. In-

kerman - ar gyfer brwydr 5 Tachwedd 1854. Sebastopol – am 

y gwarchae a barhaodd rhwng 11 Medi 1854 a 9 Medi 1855. 

Dyfarnwyd y clasp hwn 

hefyd i unrhyw un a  

dderbyniodd y claspau 

Balaklava neu Inkerman.  

Dyluniwch medal Crimea eich hun 



Medals 

Croeso i’r Ystafell Medalau yn Amgueddfa’r Ffowsilwyr Brenhinol Cymreig. 

Yma fe welwch dros 2,500 o fedalau o bob cyfnod o Ryfeloedd Napoleon hyd 

at y cyfnod diweddar. Mae pob medal yn dweud stori. 

 Yn yr Amgueddfa fe welwch hefyd Groesau Fictoria a ddyfarnwyd yn Rhyfel y 

Crimea.  

Capten Edward William Derrington Bell, Rhyfel Crimea (20 Medi 1854) 

Rhingyll-Lliw Luke O'Connor, Rhyfel Crimea (20 Medi 1854)  

Croes Victoria (VC) yw gwobr uchaf a mwyaf 

mawreddog system anrhydeddau Prydain. 

Fe'i dyfernir am werth "yn presenoldeb y    

gelyn" i aelodau'r Lluoedd Arfog Prydeinig.  

Pe gallech chi, i bwy 

fyddech chi'n dyfarnu 

Croes Fictoria?         

Aelod o'r teulu?     

Arwr chwaraeon?  

Person enwog?  



Luke O’Connor 
Roedd Luke O'Connor yn un o 62 o gyn-filwyr 

Rhyfel y Crimea a oedd, ar y 26ain. Mehefin 

1857, cafodd Croes Fictoria gan y  Frenhines 

Fictoria yn yr arwisgiad cyntaf o'r fath.  

Mae ei fedal yn awr yn ein hamgueddfa—y 

Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell 

Caernarfon. Ceisiwch ddychmygu bod yr hen 

ŵr hwnnw yn adrodd hanes ei fywyd. Beth 

fyddech chi'n ei ysgrifennu?  

Fe'i ganed ar 20/01/1831 yn Kilroy ger Elphin, 

Iwerddon. Roedd y teulu'n dlawd iawn, a chafodd 

yr O'Connor's eu troi allan o'u fferm deuluol am 

beidio â thalu'r rhent, a phenderfynwyd ymfudo i 

Ogledd America yn 1839, pan oedd Luke yn 8 oed. 

Yn drist, bu trychineb, oherwydd bu farw ei dad ar 

y môr ar y fordaith, a bu farw ei fam a'i frawd bach 

o'r colera yn fuan ar ôl cyrraedd Quebec. 

Dychwelodd Luke i Iwerddon er bod rhai o'i frodyr 

a chwiorydd wedi aros yng Ngogledd America. 

Penderfynodd Luke ymuno â'r Fyddin yn 1847. 

Ymladdodd yn y Crimea ac India. Cafodd reolaeth 

2il Fataliwn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, ac yn 

1886, fe'i dyrchafwyd i reng Cyrnol. Bu farw yn 

Llundain ar 1 Chwefror 1915 yn 84 oed.  




