
 
CYNLLUN GWERS PEN-BRE YN Y RHYFEL 

Pwnc Uned  Gwers Cyfnod 

Allweddol  

Hanes 4 Pen-bre drwy’r canrifoedd CA2/3 

Pwnc: Pen-bre yn y rhyfel   

Amcanion: Erbyn diwedd y wers hon:   

 Bydd y disgyblion wedi meithrin dealltwriaeth gyffredinol o ddigwyddiadau ym 

Mhen-bre 

 Bydd y disgyblion yn gallu adnabod llinellau amser a gosod trefn ar ddigwyddiadau 

hanesyddol. 

 Bydd y disgyblion wedi dysgu sut i drefnu a dehongli ffynonellau. 

Geiriau allweddol: Llinell amser, degawd, blwyddyn, Pen-bre, arfau rhyfel, 

ffatrïoedd.  

Cyflwyniad/ISM:  

Cyflwyniad i’r cysyniad o linellau amser.  Dechreuwch drwy dynnu llinell hir 

lorweddol ar y bwrdd ac yna ewch drwy weithgareddau boreol un o’r 

disgyblion. H.y. 7am; deffro, 7.10am; cael cawod, 7.30am; brwsio dannedd, 

8am; bwyta brecwast, 8.20am; Dal y bws i’r ysgol. 

Amser 

  

5-10 

mun 

 

Ar gyfer y wers hon, bydd angen darn o bapur A3, siswrn a glud. 

 

Dylai’r disgyblion dynnu llinell lorweddol drwy ganol y papur. Does dim 

angen unrhyw wybodaeth flaenorol am Ben-bre ar gyfer y wers hon.   

 

Gwahoddir y disgyblion i dorri’r ffynonellau i gyd yn eu pecynnau ffynhonnell 

a’u gosod mewn trefn ar y llinell lorweddol gan roi dyddiad dechrau 1882 ar 

ochr chwith y llinell a gorffen gyda 2016 ar ddiwedd y llinell ar y dde.    

 

Dylai’r disgyblion ddefnyddio pecyn ffynhonnell 1. Dylai’r rhai hynny sydd ag 

anghenion dysgu ychwanegol ddefnyddio Pecyn ffynhonnell 2. Os bydd y 

disgyblion yn gorffen y dasg yn gynnar gellir dosbarthu pecyn 3 er mwyn 

ychwanegu mwy o fanylder i’r llinellau amser.     

 

Gorffennwch gyda thrafodaeth dosbarth gan wneud yn siŵr fod pob disgybl 

wedi rhoi’r digwyddiadau yn y drefn gywir yn dilyn y cyflwyniad Pwerbwynt. 

Amser 

  

5 mun 

 

 

 

25-30 

mun 

 

 

 

  

5-10 

mun 

Sesiwn lawn: Dylid gorffen y wers trwy drafodaeth dosbarth er mwyn gwneud yn siŵr 

nod pob disgybl wedi deall trefn y digwyddiadau. 

 

Gwaith ychwanegol; Gall y disgyblion osod eu hunain ar linell amser. Gan weithio 

gyda’i gilydd, fe allai grwpiau benderfynu ar ddyddiad gosod eu hunain mewn trefn er 

mwyn creu llinell amser disgyblion.  Dylai pob grŵp nodi dyddiad eu digwyddiad a beth 

yw’r digwyddiad.   

Gwahaniaethu: Dylai disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ddefnyddio 

Pecyn ffynhonnell 2 ac efallai y bydd angen help ychwanegol arnyn nhw i roi’r 

digwyddiadau mewn trefn.  Dylai disgyblion Mwy Galluog a Thalentog gael Pecyn 

ffynhonnell 1 a 3.    

Asesiad:  Trwy drafodaeth dosbarth a marcio gwaith dosbarth.   

Adnoddau: Pwerbwynt, Pecynnau ffynhonnell i ddisgyblion. Cyflwyniad Pwerbwynt.  

Papur A3, siswrn a glud.     

Cysylltiadau â llythrennedd/rhifedd: 

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

 Amseru digwyddiadau a threfnu’r canlyniadau 

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

 Cyfrannu tuag at drafodaeth grŵp 



 Dewis y prif bwyntiau o’r testunau ac adnabod sut y defnyddir gwybodaeth a 

thystiolaeth i’w hategu. 

 

 


