
 
CYNLLUN GWERS PEN-BRE YN Y RHYFEL 

Pwnc  Uned  Gwers  Cyfnod Allweddol  

Hanes 5 Marchnata Treftadaeth CA4 

Pwnc: Marchnata Parc Treftadaeth Pen-bre fel atyniad treftadaeth 

Amcanion: Erbyn diwedd y wers hon:   

 Bydd y disgyblion wedi deall anawsterau marchnata atyniad treftadaeth 

 Bydd y disgyblion yn deall arwyddocad hanesyddol y safle. 

 Bydd y disgyblion yn datblygu cynllun ar gyfer y datblygiad fel man treftadaeth gan gynnwys 

graddfeydd amser, costau a’r manteision a’r risgiau o wneud adnewyddiad. 

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

Cyflwyniad/ISM (llun o Barc Gwledig Pen-bre heddiw ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd.) 

“Beth ydw i’n ei wybod am Barc Gwledig Pen-bre?”  ‘Beth ydych chi’n credu digwyddodd 

yno?’  Y disgyblion i greu diagram corryn /map meddwl yn nodi popeth y maen nhw’n ei 

wybod am Barc Gwledig Pen-bre (os ydych wedi cwblhau gwersi eraill yn y gyfres hon, 

dylai’r disgyblion allu cyflwyno map meddwl eithaf manwl). Trafodaeth dosbarth. 

 

Mae’r wers hon wedi cael ei datblygu i gwrdd â gofynion OCR ar gyfer TGAU Hanes 

Cymhwysol Uned 7 (B957): Rheoli Treftadaeth neu farchnata treftadaeth.  Fe ellir cynnwys 

ymweliad â’r safle yn yr uned hon os ydych yn lleol i’r safle; fodd bynnag, nid yw hyn yn 

angenrheidiol i amcanion a nodau’r wers.  Cynhwysir gwybodaeth ymweld â’r safle a 

chyngor ar asesiad risg yn y pecyn addysgu. Dylid cwblhau’r uned hon dros gyfres o wersi - 

arweiniad yn unig yw’r amseriadau.   

 

Nodwch fod taflen yn marchnata treftadaeth Parc Gwledig Pen-bre - Cynhwysir y daflen 

hon yn y pecyn er gwybodaeth i chi.   

Amser 

  

10-15 

mun 

Edrychwch ar y catalog gwerthiant o 1926 – pwy fyddai’n prynu’r ardal a phaham?  

Trafodaeth dosbarth. Gwerthwyd y ffatri a’r safle yng Ngwesty’r Metropole, Abertawe.  

Cafodd ei werthu fel sgrap am £30,000. 

 

Caewyd y safle yn y pendraw ym 1964 ac ail agor fel Parc Gwledig ym 1980.  

 

Cwestiwn 1; O edrych ar y delweddau o’r llyfryn gwerthu, pam ydych chi’n credu iddo gael 

ei werthu fel sgrap? 

Cwestiwn 2; O feddwl am y parc heddiw, sut mae’n cael ei farchnata?   

 

Marchnata Treftadaeth.  Nawr, symudwn ymlaen at farchnata’r safle fel atyniad 

treftadaeth. Dylai’r disgyblion edrych ar sut mae safleoedd treftadaeth eraill yn cael eu 

marchnata.  Fe allan nhw ddefnyddio cyfrifiaduron i wneud hyn neu feddwl am leoedd y 

maen nhw wedi ymweld â nhw o’r blaen. Byddai gweld taflenni sydd mewn gwasanaethau 

traffordd yn ffordd ddefnyddiol o weld sut maen nhw’n cael eu marchnata. 

 

Wedyn, dylai’r disgyblion ddechrau cynllunio sut gallan nhw farchnata Parc Gwledig Pen-

bre. Dylai’r disgyblion ystyried 

 Y gynulleidfa darged 

 Y costau sydd ynghlwm â marchnata 

 Sut byddan nhw’n marchnata (h.y. taflenni, teithiau, hysbysebu yn y papur, gwefan, 

posteri, gwefannau cymdeithasol)  

 Pa agweddau y byddant yn marchnata 

 Sut byddan nhw’n gwneud i’r rhain edrych yn gyffrous ac yn ddeniadol 

 Oes angen ychwanegu unrhyw beth i wneud eich cais yn fwy llwyddiannus  

 

Dylai’r disgyblion gael cyfle i ddefnyddio ystod eang o gyfryngau i gyflwyno eu gwaith a 

defnyddio amrywiaeth o ffynonellau yn eu cyflwyniad. 

Amser 
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Sesiwn lawn: Gall y disgyblion gyflwyno eu syniadau i’r dosbarth ar ddiwedd yr uned a rhannu eu 

syniadau. Dylai eu cyd-ddisgyblion gynnig syniadau ar gyflwyniadau cyn i’r gwaith gael ei orffen a’i 

gyflwyno.   

Gwahaniaethu:  Dylid cynnig cymorth ychwanegol i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ar 

strwythuro a chwblhau eu cynllun marchnata. 

Asesu:  Mae hon yn uned gaiff ei hasesu gan athrawon.     

Adnoddau: Pwerbwynt,  llyfryn gwerthu 1926, mynediad i’r we, taflenni ar atyniadau treftadaeth lleol,  

papur A3 ar gyfer mapio meddwl. 

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, ymateb i safbwyntiau. 

 Dewis y prif bwyntiau o destunau ac adnabod sut y defnyddir gwybodaeth a thystiolaeth i’w 

hategu. 

 Ysgrifennu cofnod cynhwysfawr ar bwnc gan gyflwyno gwybodaeth, prosesau a syniadau yn glir 

ac yn briodol at y diben. 

 

 


