
 
CYNLLUN GWERS PEN-BRE YN Y RHYFEL 

Pwnc Uned  Gwers Cyfnod 

allweddol  

Hanes 3 Archwilio’r olion ym Mharc Gwledig Pen-bre a’u 

hegluro 

CA2/3 

Pwnc: Pen-bre yn y rhyfel. 

Amcanion: Erbyn diwedd y wers hon:   

 Bydd rhai disgyblion yn cymharu ac yn cyferbynnu'r safle fel ag yr oedd ac fel y 

mae heddiw.    

 Bydd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn gallu (wrth weithio mewn grwpiau) adnabod 

ble mae’r adeiladau ar y map drwy adnabod nodweddion eraill (h.y. y traeth)   

 Bydd pob disgybl yn deall pwrpas yr adeiladau a archwilir yn ystod y wers. 

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

Cyflwyniad/ISM: Llun adeilad ym mharc gwledig Pen-bre - meddyliau 

cychwynnol ar ffurf diagram corryn ar y bwrdd gwyn.  Beth ydyw? Ac ar 

gyfer beth y byddai’n cael ei ddefnyddio?  Bydd siŵr o fod gan ddisgyblion 

lleol wybodaeth o flaen llaw ei fod wedi ei ddefnyddio yn ystod y rhyfel. 

Gofynnwch i’r dosbarth os oes unrhyw un wedi ymweld â’r safle o’r blaen ac 

wedi bod yn unrhyw un o’r adeiladau (gall disgyblion sydd wedi ymweld 

rannu eu profiadau gyda’r dosbarth).    

Dangoswch y llun a dynnwyd yn y 1940au –ychwanegwch unrhyw sylwadau 

newydd i’r diagram corryn.  

Amer 

  

 

10 mun 

 

Gweithgaredd un – Darllen map 

Argraffwch fapiau mawr o’r ffatri arfau rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf 

a’r Ail Rhyfel Byd – Dylai’r disgyblion geisio adnabod ble mae’r adeiladau ar 

y map ac egluro ymhellach ynglŷn â’r defnydd a wnaed ohonynt.   Ar ôl 5-10 

munud, dylai’r disgyblion gael map OS ychwanegol i weld os yw hynny’n 

help i adnabod yr adeiladau.   

 

Trafodaeth ddosbarth ynglŷn ag os yw’r disgyblion wedi adnabod yr aeiladau 

yn gywir neu beidio (gweler map yr athrawon ar gyfer cywirdeb)  

 

1. Beth ydych chi wedi ei ddysgu am ffatri Arfau Pen-bre wrth 

archwilio’r mapiau? 

 

Nawr, archwiliwch y llun o’r adeilad yn cael ei adeiladu ac astudiwch gynllun 

yr adeilad ac ateb y cwestiynau canlynol naill ai mewn gwerslyfrau neu mewn 

trafodaeth ddosbarth. 

 

2. Pam oedd to’r adeilad wedi ei orchuddio gyda thywod a gwair? 

3. Pam yr oedd platfform uchel yn arwain i’r ystafelloedd unigol? 

4. Beth yw pwrpas y twnnel cul sy’n arwain y tu ôl i’r ystafelloedd? 

 

Amser 

  

 

 20 

mun 

 

 

 

 

5 mun  

 

 

5-10 

mun 

 

 

 

5-10 

mun  

Sesiwn lawn: Gorffen gyda’r hyn oedd pwrpas yr arfdai a sut yr oeddent yn cael eu 

defnyddio er mwyn ategu dealltwriaeth y disgyblion.  Dylai’r disgyblion wneud 

nodiadau ar unrhyw wybodaeth y gallen nhw fod wedi ei cholli tra’n ateb y cwestiynau.   

Gwaith ychwanegol  

Gwahaniaethu:  Darperir ffrâm ysgrifennu i helpu disgyblion sydd ag anghenion dysgu 

ychwanegol, gyda chwestiynau. Dylid rhoi anogaeth ychwanegol yn ystod trafodaeth 

ddosbarth. Gallai’r rhai sydd yn fwy galluog a thalentog archwilio’r mapiau mewn mwy 

o fanylder gan adnabod nodweddion y maen nhw’n credu sydd wedi goroesi o’r Rhyfel 



Byd Cyntaf tan yr Ail Ryfel Byd. 

 

Asesiad:  Trwy drafodaeth ddosbarth a marcio gwaith dosbarth  

Adnoddau: Pwerbwynt, fframiau ysgrifennu ar gyfer cwestiynau’r rhai sydd ag 

anghenion dysgu ychwanegol, 2 fap A3 o Ben-bre.  

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 mewn ymateb i safbwyntiau  

 Dewis y prif bwyntiau o destunau ac adnabod sut y gall gwybodaeth a 

thystiolaeth gael eu defnyddio i’w hategu. 

 Ysgrifennu cofnod cyfansawdd ar bwnc gan gyflwyno gwybodaeth, prosesau a 

syniadau yn glir ac yn bwrpasol. 

 

 


