
Ffyrdd o edrych ar Waith Celf. Cwestiynau i’ch arwain wrth edrych ar waith celf. Mae’r ddogfen yn cynnwys 4 gwahanol ffordd o edrych ar Gelf. Nid ydynt mewn unrhyw drefn benodol ac 

efallai y dewiswch gymysgu a chyfuno gwahanol gwestiynau o wahanol ffyrdd o edrych ar waith celf.   

Synhwyrau A yw’r gwaith yn apelio at unrhyw synhwyrau eraill 

heblaw gweld? A yw’n gwneud sŵn? Allwch ei gyffwrdd? 

Gweledol Beth yw eich ymateb cyntaf i’r gwaith celf? Beth yw’r gair cyntaf a 

feddylioch amdano pan welsoch y gwaith? Beth sylwoch arno gyntaf? A yw rhai 

darnau yn tynnu eich sylw mwy nag eraill? Pam? 

Atgof / Profiad A yw’r gwaith yn eich atgoffa o unrhyw beth? 

Pam? A ydych wedi gweld neu brofi rhywbeth tebyg o’r blaen? 

Gallwch ddisgrifio pryd neu ble? (ymlaen, adref neu ar y we.) 

Emosiynol A yw’r gwaith yn gwneud i chi deimlo mewn ffordd 

arbennig? Gallwch ddisgrifio pam neu sut mae’n gwneud i chi 

deimlo neu feddwl fel yna? 

Gwerth / Barn  

A ydych yn ei hoffi neu beidio? Ar ba sail ydych chi’n penderfynu os 

yw gwaith celf o werth i chi neu beidio? E.e. sgiliau, syniadau, 

gwreiddioldeb, ystyr, perthnasedd, gwahaniaeth. Ar ôl dysgu mwy 

amdano, ydych chi’n teimlo’r un peth? 

YMATEBION PERSONOL 

BETH YDYCH CHI’N EI GYFRANNU 

I’R GWAITH CELF?  

GWRTHRYCH – BETH ALLWCH EI WELD?  

Lliw Allwch chi ddisgrifio sut mae’r artist wedi defnyddio lliw? 

(yn ddisgrifiadol neu’n deimladol) Pa effaith mae’n ei greu? 
these materials Deunyddiau ac ystyr Allwch chi weld o beth 

mae’r gwaith wedi’i wneud? Pam ydych chi’n meddwl i’r 

artist ddewis y deunyddiau hyn? 

Lle A oes ymdeimlad o le yn y gwaith? A yw’n wir 

neu’n dwyll? 

Graddfa  Pa mor fawr yw’r gwaith? A yw hyn yn bwysig? Pa 

effaith mae maint y gwaith celf yn ei gael arnoch? A fyddai’n cael yr un 

effaith pe byddai’n llai neu’n fwy? 

Siapiau a Phatrymau Allwch chi ddarganfod siapiau neu 

batrymau yn y gwaith celf? A ydynt yn creu rhythm? A ydynt yn addurniadol, 

disgrifiadol neu’n symbolaidd? Allwch eu disgrifio? E.e. a ydyn nhw’n onglog 

neu’n geometrig? 

Beth yw e? A yw’n baentiad, cerflun ayb? 

Arwyneb a Gwead Sut  arwyneb sydd gan y 

gwaith celf? E.e. garw, llyfn, amrywiol. A yw’r gwead wedi’i 

greu gan ddeunydd y gwaith celf ei hun neu gan rith wedi’i 

baentio?  

Creu marciau Allwch chi weld tystiolaeth o law’r 

artist – megis strociau brwsh? A ydynt yn effeithio’r gwaith 

e.e. a ydynt yn fynegiannol, egnïol neu’n lleddfol? 

 Proses Sut cafodd ei greu? Pa sgiliau neu brosesau 

allwch eu gweld? 

Cyfansoddiad Sut mae’r gwaith wedi’i drefnu? Sut 

mae’r gwahanol ddarnau o’r gwaith yn perthyn i’w gilydd? A yw 

ar hap neu wedi’i drefnu? A yw’r drefn yn gwneud synnwyr? 
  



Thema Ydych chi’n meddwl bod gan y gwaith thema? E.e. 

rhyfel y ddinas, perthnasau, teulu? 

Pwnc ac Ystyr  

Teitl Oes gan y gwaith deitl? A yw hyn yn effeithio’r ffordd 

yr ydych yn ei weld? 

Math I ba genre ydych chi’n meddwl mae’r gwaith celf yn 

perthyn? E.e. portread, tirwedd, bywyd llonydd.  A yw’n ffitio 

i fwy nag un math neu a yw’n amhosibl i’w roi mewn un math 

o gelf?  

Cynnwys a Syniadau A yw’r gwaith am bwnc? Beth 

ydych chi’n meddwl y mae’r artist yn ceisio ei ddweud neu ei 

gynrychioli? All y gwaith gael ystyr foesol neu symbolaidd? 

Naratif A oes gan y gwaith celf naratif? Beth ydych chi’n 

meddwl sy’n digwydd?  Ble mae’r weithred wedi’i leoli? O ble 

ydych chi’n meddwl fod y stori’n dod? Gallwch ddychmygu 

beth oedd yn digwydd cyn neu ar ôl yr olygfa wedi’i greu gan 

yr artist? 

Naratif A oes gan y gwaith celf naratif? Beth ydych chi’n 

meddwl sy’n digwydd?  Ble mae’n digwydd? O ble ydych chi’n 

meddwl mae’r stori’n dod? Allwch ddychmygu beth oedd yn 

digwydd cyn neu ar ôl yr olygfa a grëwyd gan yr artist? 

CELF MEWN CYD-DESTUN.  

Dylanwadau sy’n siapio’r creu a’r 

darlleniad o waith 

Gan bwy? Pwy wnaeth y gwaith celf? Ydych chi’n meddwl y gall 

cefndir yr artist roi gwybod inni sut a pham y cafodd ei greu, neu am be y 

gallai fod? 

CELF Sut mae’n cysylltu â chelf o’r un cyfnod? E.e. llenyddiaeth, ffilm, 

cerddoriaeth, ffasiwn, dylunio, theatr.  

I bwy? I bwy gafodd y gwaith ei wneud? Noddwr/ffrind/yr artist. A 

yw’n cynnwys y gwyliwr? Ym mha ffordd? 

HANES  Sut mae’r gwaith celf yn cysylltu â hanes cymdeithasol, 

diwylliannol neu wleidyddol y cyfnod? Ydych chi’n meddwl bod yr 

amgylchiadau yma wedi dylanwadu sut cafodd ei greu? A yw’n adlewyrchu 

syniadau neu werthoedd y cyfnod?  



Gweledol Beth yw eich ymateb cyntaf i’r gwaith celf? Beth yw’r gair cyntaf a 

feddylioch amdano pan welsoch y gwaith? Beth sylwoch arno gyntaf? A yw rhai 

darnau yn tynnu eich sylw mwy nag eraill? Pam? 

 

Eich meddyliau….. 

Emosiynol A yw’r gwaith yn gwneud i chi deimlo mewn ffordd 

arbennig? Allwch chi ddisgrifio pam neu sut mae’n gwneud i chi 

deimlo neu feddwl fel yna? 

SUT MAE’N GWNEUD I CHI DEIMLO………………………………. 

Gan bwy? Pwy wnaeth y gwaith celf? Ydych chi’n meddwl y gall 

cefndir yr artist roi gwybod inni sut a pham y cafodd ei greu, neu am be y 

gallai fod?  

HANES  Sut mae’r gwaith celf yn cysylltu â hanes cymdeithasol, 

diwylliannol neu wleidyddol y cyfnod? Ydych chi’n meddwl bod yr 

amgylchiadau yma wedi dylanwadu sut cafodd ei greu? A yw’n adlewyrchu 

syniadau neu werthoedd y cyfnod?  

Math I ba genre ydych chi’n meddwl mae’r gwaith celf yn 

perthyn? E.e. portread, tirwedd, bywyd llonydd.  A yw’n ffitio 

i fwy nag un math neu a yw’n amhosibl i’w roi mewn un math 

o gelf?  

Cynnwys a Syniadau A yw’r gwaith am bwnc? 

Beth ydych chi’n meddwl y mae’r artist yn ceisio ei ddweud 

neu ei gynrychioli?  

All y gwaith gael ystyr foesol neu symbolaidd? 


