
  CYNLLUN GWERS PEN-BRE YN Y RHYFEL  

Pwnc Uned Gwers Cyfnod 

Allweddol 

Hanes 2 Beth oedd arwyddocâd y merched yn ffatri 

arfau Pen-bre? 

CA2/3 

Pwnc: Pen-bre yn y rhyfel.  

Amcanion: Erbyn diwedd y wers hon:   

 Bydd rhai disgyblion yn meddwl am yr effaith hirdymor mae rôl merched yn ystod y 

rhyfel wedi ei chael ar gydraddoldeb yn y degawdau oedd i ddilyn.   

 Bydd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn deall bod hyn wedi cael effaith ar hawliau 

merched. 

 Bydd pob disgybl yn deall bod merched wedi gorfod llenwi swyddi dynion oedd 

wedi eu gadael yn wag pan aeth y dynion i’r rhyfel. 

 

Geiriau allweddol: Rhyfel Byd, Merched, ffatri arfau rhyfel, swyddi, Pen-bre. 

Cyflwyniad/ISM: Llun angladd – Beth sy’n digwydd yn y llun hwn?   

Cwestiynau i’w gofyn – Pwy sy’n cerdded bob ochr i’r ceffyl a’r cerbyd? 

Beth maen nhw’n ei wisgo? Mae’r merched yn gwisgo eu dillad gwaith. Pam 

maen nhw’n gwisgo’r wisg hon? Maen nhw’n gwisgo’r dillad gwaith i 

ddangos parch tuag at y merched a fu farw mewn ffrwydrad yn ystod eu 

gwasanaeth yn ffatri arfau Pen-bre.  

 

Amser 

  

 

5 mun 

 

Ai rôl y ferch yw bod gartref? 

Beth oedd rôl merched cyn y Rhyfeloedd Byd?  Beth oedd yn cael ei ddisgwyl 

ganddynt? 

Trafodwch mewn grwpiau; Sut ydych chi’n meddwl y newidiodd hyn pan 

ddechreuodd y rhyfel?  Adroddwch yn ôl i’r dosbarth. 

 

O’r Pwerbwynt  - trafodwch Barc Gwledig Pen-bre– Sut mae’n edrych heddiw 

a sut le oedd e pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd dros 3000 o 

ferched yn gweithio ar y safle.   

 

1. Pam oedd gymaint o ferched yn gweithio ym Mhen-bre? 

 

Gweithgaredd: Dychmygwch eich bod yn ferch yn ymgeisio am swydd yn 

ffatri arfau Pen-bre ar ddechrau’r Rhyfel Byd cyntaf. 

Sut byddech chi’n argyhoeddi rheolwyr y ffatri mai chi yw’r person gorau ar 

gyfer swydd sydd yn draddodiadol yn cael ei chyflawni gan ddyn?  

 

Yn dilyn y rhyfel, aeth llawer o ferched yn ôl i’w gwaith yn y cartref wrth i’r 

dynion ddychwelyd o’r rhyfel a chael eu swyddi yn ôl.  

  

 

2. Pa broblem oedd cyflogwyr ym Mhrydain yn ei wynebu pan 

ddechreuodd yr Ail Ryfel Byd? 

3. Beth mae’r poster hwn yn ei ddweud wrthym am rôl y ferch? 

 

O ystyried yr amgylchiadau yn y ffatri (ar ôl darllen detholiadau o ddyddiadur 

Gabrielle West)  

 

4. Pam fyddai’r merched yn dal eisiau gweithio mewn lle fel hyn? 

O ystyried y llun a ddefnyddiwyd fel ISM, trafodwch fanylion y ffrwydrad ym 

Mhen-bre a pham yr oedd yn arwyddocaol. 

5. Pam yr oedd marwolaeth y ddwy ferch yma yn arwyddocaol? 

Amser 

  

 

5-10 

mun 

 

 

 

 

 

 

5 mun 

 

 

15-20 

mun 

 

 

 

 

10 mun 

 

 

 

 

5 mun 

 

 

5 mun  



 
 

Sesiwn lawn:  
I gloi, soniwch am bwysigrwydd merched yn ystod y rhyfel a’r newid mewn 

cydraddoldeb a ddaeth yn ei sgil. 

Gwaith ychwanegol  

1. Beth ydych chi’n meddwl ddigwyddodd nesaf i’r merched Prydeinig yma oedd 

yn gweithio? 

2. Ydych chi’n credu bod y Rhyfeloedd Byd wedi cael effaith ar gydraddoldeb i 

ferched? 

 

Gwahaniaethu:  Darperir ffrâm ysgrifennu ar gyfer disgyblion ADY. 

 

Asesiad:  Trwy drafod yn y dosbarth a marcio gwaith dosbarth.   

Adnoddau: Pwerbwynt, Taflen wybodaeth cais am swydd a fframiau ysgrifennu ar 

gyfer cwestiynau ADY. 

Cysylltiadau â llythrennedd/rhifedd: 

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

 Amseru digwyddiadau a threfnu canlyniadau.  

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

 Cyfrannu at drafodaeth grŵp 

 Gwrando ar eraill, gofyn cwestiynau gan ymateb i safbwyntiau  

 Dethol y prif bwyntiau o destunau ac adnabod sut y defnyddir gwybodaeth a 

thystiolaeth i’w hategu. 

 Ysgrifennu cofnod cynhwysfawr am bwnc gan gyflwyno gwybodaeth, prosesau a 

syniadau yn glir ac yn bwrpasol at y diben. 

 


