
 
CYNLLUN GWERS PEN-BRE YN Y RHYFEL 

Pwnc Uned  Gwers Cyfnod allweddol  

Hanes 1 Gorffennol Ffrwydrol Parc Gwledig Pen-

bre 

CA2/3 

Pwnc : Pen-bre yn y rhyfel. 

Amcanion: Erbyn diwedd y wers hon dylai’r disgyblion fod wedi dysgu:   

 Fod Parc Gwledig Pen-bre arfer bod yn ffatri Arfau Rhyfel lle’r oedd miloedd o 

bobl yn gweithio.  

 Am rôl Gabrielle West ym Mhen-bre a pham yr oedd gymaint o ferched yn gweithio 

ym Mhen-bre 

 Dechrau gwneud cysylltiadau rhwng Pen-bre fel y mae heddiw a sut yr oedd bryd 

hynny 

Geiriau allweddol: Dyddiadur, Rhyfel, Pen-bre, arfau rhyfel, amodau gwaith.  

Cyflwyniad/ISM: Cyflwyniad byr i’r wers, yn dilyn Pwerbwynt, gan ddechrau 

gyda gwybodaeth gyfyngedig am Barc Gwledig Pen-bre.    

Dangos lluniau o Barc Gwledig Pen-bre fel y mae heddiw gan gynnwys rhai 

o’r nodweddion y gallai’r disgyblion fod yn gyfarwydd â nhw yn barod (h.y. y 

byncers). Efallai fod y disgyblion yn gwybod yn barod mai ffatri arfau rhyfel 

oedd y safle ond yn annhebygol o wybod pa mor fawr oedd y lle.  Dyma 

gyflwyniad i orffennol ffrwydrol Parc Gwledig Pen-bre.   

Amser 

  

 

5 mun 

 

Rhannwch y dosbarth yn 6 grŵp (isafswm o 3 mewn grŵp), rhowch rif i bob 

grŵp.  Dosbarthwch becynnau adnoddau a thaflen A3.  

 

Cwestiynau i ddisgyblion eu hystyried 

 Beth oedd yn digwydd ym Mharc Gwledig Pen-bre a pham? 

 Pwy oedd Gabrielle West? 

 Pwy oedd yn gweithio ym Mhen-bre? 

 Sut beth oedd yr amodau? Fyddech chi’n gweithio yno?  

 

Mae gan y disgyblion 5 munud yn unig i ddarllen y ffynonellau a gwneud 

nodiadau am brif bwyntiau’r ffynonellau. 

 

Gan symud ymlaen yn gyflym, rhaid i bob grŵp ddewis dau o bobl i symud 

ymlaen at grŵp arall er mwyn dod o hyd i ragor o wybodaeth. Bydd un aelod 

yn mynd at grŵp o’u dewis a’r llall yn ymweld â grŵp gwahanol. Bydd gan y 

ddau ddisgybl sydd wedi eu dewis 5 munud i ddod o hyd i gymaint o 

wybodaeth ag y gallant gan y grŵp y maent wedi ymweld â nhw, heb edrych 

ar ffynonellau na phapur A3 y grŵp hwnnw.  Mae’n rhaid i’r aelodau sydd ar 

ôl yn y grwpiau rannu gwybodaeth gyda disgyblion sy’n ymweld o grwpiau 

eraill.   

 

Bydd aelodau’r grwpiau yn dychwelyd i’w grwpiau ac yn rhannu’r wybodaeth 

y maent wedi ei dysgu er mwyn ychwanegu pwyntiau allweddol i’w taflen A3. 

Nawr, mae gan bob grŵp 10 munud i gasglu’r wybodaeth a pharatoi i roi 

cyflwyniad byr 3-5 munud (gan ddibynnu ar nifer y grwpiau a nifer aelodau’r 

grwpiau) o flaen y dosbarth am yr hyn oedd yn digwydd ym Mharc Gwledig 

Pen-bre. Yn ystod y cyflwyniadau, gall y grwpiau ychwanegu gwybodaeth y 

gallan nhw fod wedi ei cholli at eu taflenni.  

 

Cyflwyniadau dosbarth. Gall pob grŵp ddefnyddio eu ffynonellau a thaflen A3 

i siarad am Ben-bre. 

Amser 

  

 

5-10 

mun 

 

 

 

 

 

 

5 mun 

 

 

15-20 

mun 

 

 

 

 

10 mun  

 

 

 

 

5 mun 

 

 

5 mun  

Sesiwn lawn: Crynhoi beth oedd yn digwydd ym Mharc Gwledig Pen-bre  a phwy oedd 



yn gweithio yno.    

Gwaith ychwanegol:  Darllen dyddiadur Gabrielle West ymhellach.  

 

Gwahaniaethu:  Gan mai gwaith grŵp yw hwn, dylai disgyblion sydd ag anghenion 

dysgu ychwanegol dderbyn cefnogaeth a chael eu hannog i gyfrannu at y drafodaeth.   

 

Asesiad:  Ar ffurf cyflwyniadau gan y grwpiau, gan ddod i’w casgliadau eu hunain am 

Pen-bre.   

Adnoddau: Pwerbwynt, Pecyn ffynhonnell i bob grŵp. Cyflwyniad Pwerbwynt. Papur  

A3.   

Cysylltiadau â llythrennedd/rhifedd: 

Llythrennedd – Gall y wers hon gysylltu â llythrennedd yn y ffyrdd canlynol: 

 Gofynnir i’r disgyblion siarad yn glir gan ddefnyddio iaith addas 

 Cyfrannu at drafodaeth grŵp. 

 Gwrando ac ymateb i eraill. 

 Casglu a threfnu gwybodaeth o ffynonellau amrywiol. 

 Casglu a chrynhoi gwybodaeth berthnasol 

 Ehangu ar syniadau trwy ddefnyddio rhesymau ategol. 

Rhifedd – Gall y wers hon gysylltu â rhifedd yn y ffyrdd canlynol: 

 Amseru digwyddiadau a threfnu canlyniadau.  

 

 


