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Mae 14-18 NOW yn credu yng ngrym trawsnewidiol y celfyddydau i ddod â’r Rhyfel Byd 
Cyntaf yn fyw i genhedlaeth newydd, ac mae’n gweithgaredd dysgu ni’n dangos sut gall y 
celfyddydau fod yn ffordd rymus o sbarduno meddyliau beirniadol pobl ifanc a’u diddordeb 
a’u brwdfrydedd emosiynol a moesegol yn y byd.

Er mwyn cefnogi Pages of the Sea gan Daniel Boyle, a’r cyfle hwn i fyfyrio ledled gwledydd 
Prydain, mae 14-18 NOW yn estyn gwahoddiad i ysgolion cynradd ledled y DU greu eu 
digwyddiadau eu hunain i gofio’r canmlwyddiant a datblygu ffyrdd o nodi diwedd y Rhyfel 
Byd Cyntaf gyda’u disgyblion, gan ddefnyddio ymateb artistig Danny Boyle fel ysbrydoliaeth.

Mae’r pecyn grymus, cyfoethog hwn, yn hybu sgiliau meddwl ac ymholi ar y cyd ac yn 
canolbwyntio ar bwysigrwydd llais a datblygiad iaith y disgyblion er mwyn mynegi barn 
am bynciau cymhleth a chyfoes sy’n ymwneud â chofio a choffadwriaeth.

Mae ein hadnoddau yn rhoi cyfle i ddisgyblion ehangu eu dealltwriaeth o effaith y Rhyfel Mawr 
a’i effaith ddofn ar gymunedau trwy gyfres o gynlluniau gwersi sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm.

Jenny Waldman 
Cyfarwyddwr 14-18 NOW

CYFLWYNIAD
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“Ar 11 Tachwedd 2018, byddaf yn estyn gwahoddiad i’r DU ddod ynghyd 
i nodi 100 mlynedd ers y Cadoediad a diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ymunwch â ni cyn y digwyddiad hwn, a chynlluniwch eich 
digwyddiadau eich hunain gyda’ch myfyrwyr i gofio’r canmlwyddiant, 
gan ddatgelu wynebau’r miliynau o ddynion a menywod ym mhedwar 
ban byd a adawodd eu cynefin, llawer am y tro olaf.

Rhannwch eich gweithgareddau â’ch ysgol, ar-lein a gyda’ch cymuned, 
fel bod pobl ar draws y DU yn gallu cofio’r rhai a gollwyd, a effeithiwyd 
ac a newidiodd yn llwyr yn sgil y gwrthdaro byd-eang hwn.”

Danny Boyle, Cyfarwyddwr

NODI’R CANMLWYDDIANT YN EICH YSGOL
Mae ymateb artistig Danny Boyle i’r Cadoediad yn cofio rhyfel a roddodd derfyn ar fywydau 
miliynau o filwyr y cynghreiriaid a’r trefedigaethau gan chwalu pentrefi, trefi a dinasoedd 
cyfan a cholli teulu a ffrindiau. Mae’r digwyddiad arbennig hwn yn dod â chymunedau ac 
unigolion at ei gilydd ar draethau’r DU ac yn cysylltu pobl â’u gorffennol.

Beth am gael eich ysbrydoli gan ddewis Danny Boyle o leoliad a’i alwad i bawb gymryd 
rhan i gofio’r canmlwyddiant yn eich ysgol. Gallech wneud y canlynol:

• Defnyddio oriel Pages of the Sea ac ymchwilio i rywun a wasanaethodd yn y Rhyfel 
Byd Cyntaf

• Creu gwaith celf ar y cyd, gyda chyfraniadau gan grŵp, dosbarth neu’r ysgol gyfan, 
yn union fel mae cymunedau ledled Cymru, gweddill Prydain a Gogledd Iwerddon yn 
ei wneud fel rhan o gomisiwn Pages of the Sea 

• Tynnu llun neu ffilmio’ch ymateb o bell a rhannu gweithgareddau’ch ysgol â ni trwy 
ddefnyddio’r hashnod #PagesoftheSea ar twitter a Facebook.

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys rhagor o enghreifftiau o sut i nodi’r Cadoediad trwy 
weithgareddau ar y cyd.

PAGES OF THE SEA 
GAN DANNY BOYLE

https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/
https://www.pagesofthesea.org.uk/
https://twitter.com/1418NOW
https://www.facebook.com/1418now
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Mae’r gweithgareddau yn cynnig dulliau cam wrth gam o ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf ac 
yn hyrwyddo cyfleoedd i drafod, ymholi a myfyrio ar gyfer myfyrwyr 5-11 oed.

Wedi’i gynllunio ar gyfer disgyblion Blynyddoedd Cynnar y Cyfnod Sylfaen a rhai ysgolion 
cynradd isaf ac uchaf yng Nghymru a Lloegr (Blynyddoedd 1 i 6), Gogledd Iwerddon 
(Blynyddoedd 2 i 7) a’r Alban (P1-P6), mae’r pecyn yn cynnig cyfres o bwyntiau 
mynediad diddorol sy’n trafod cofio a choffadwriaeth. Mae’r pecyn yn cynnwys: 

• Gwersi sy’n ceisio gwella dealltwriaeth y disgyblion o Ddydd y Cadoediad ac ennyn 
eu diddordeb yng nghynlluniau Danny Boyle ar gyfer cofio am y Cadoediad.

• Cyfleoedd i annog y disgyblion i drafod, gwrando ac ymholi er mwyn eu helpu i fynegi, 
rhannu ac ymateb i ddehongliadau gwahanol o gymhlethdodau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

• Dolen gyswllt i oriel Pages of the Sea i gael gwybodaeth am y rhai a wasanaethodd yn 
y Rhyfel Byd Cyntaf.

• Gweithgareddau ar gyfer crefftio a drafftio mathau gwahanol o gerddi fel Haiku, 
marwnad, englynion neu galigram.

• Cysylltiadau trawsgwricwlaidd i lythrennedd a dinasyddiaeth sydd wedi’u mapio i’r 
cwricwlwm yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

SUT I DDEFNYDDIO’R PECYN HWN 

https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/
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DIBEN 
Nod y pecyn hwn yw darparu adnoddau sy’n ysgogi’r meddwl i arweinwyr, athrawon 
a staff cymorth ysgolion er mwyn cynhyrchu ac arddangos gwaith disgyblion yn ystod 
digwyddiadau cofio’r canmlwyddiant. Mae gweithgareddau’r pecyn yn meithrin deialog 
ystyrlon am effaith a goblygiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf ac yn codi ymwybyddiaeth o 
realiti’r rhyfel, arwyddocâd Dydd y Cofio a’i natur barhaus.

TRIN A THRAFOD
Mae pob gweithgaredd yn cyflwyno cyfres o gwestiynau neu ‘bwyntiau trafod’ penodol 
sydd wedi’u cynllunio i herio disgyblion i feddwl yn ddwys a chyfrannu at drafodaeth. Y 
tair prif strategaeth a ddefnyddir yw:

• Meddwl, paru, rhannu er mwyn cynyddu a datblygu rhyngweithio a chydweithio

• Cwestiynau estynedig er mwyn herio’r disgyblion a’u gwahodd i drafod

•  Trafodaethau dosbarth cyfan er mwyn hyrwyddo ffyrdd annibynnol o feddwl a holi, 
ac er mwyn rhannu ac atgyfnerthu safbwyntiau personol:

“Wrth gwrs, pan gyrhaeddodd yr unfed awr ar ddeg o’r unfed dydd 
ar ddeg, aeth hi’n reiat llwyr. Aeth pawb yn wyllt. Gorffennodd 
y gwaith; llifodd pobl allan o’r ffatrïoedd; canodd y seirenau; 
rhuthrodd y dorf ar y strydoedd. Roedd hi’n rhemp. Doedd dim 
disgyblaeth yn y gwersyll hyd yn oed, gyda phawb yn rhedeg 
yn wyllt. Fe wnaethon nhw ryddhau’r carcharorion i’r cyrtiau, a 
daeth pawb ynghyd, pawb yn cymysgu ac yn dathlu.”

Harold Broughton, Y Corfflu Amddiffyn Brenhinol, 
Gwersyll Carcharorion Rhyfel Leigh ger Bolton

Cyfweliad hanes llafar IWM 8667, Rîl 8. © IWM



Mae cwestiynau heriol yn hollbwysig wrth drin a thrafod pynciau cyfoes a/neu ddadleuol. 
Mae’r gridiau hyn yn fan cychwyn i drafod cwestiynau am gost dynol y rhyfel, yr effaith ar 
gymunedau, y bywydau a gollwyd a’r gwersi a ddysgwyd. Bwriad y gridiau yw datblygu 
sgiliau iaith a  dealltwriaeth, ac annog trafodaethau am oblygiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 
yr unfed ganrif ar hugain. Trwy chwalu’r rhwystrau i ddisgyblion sy’n cael trafferth gyda 
sgiliau llythrennedd, mae’r gridiau hefyd yn grymuso disgyblion i fynegi ymateb personol 
ac emosiynol i Ddydd y Cofio.

Mae’n hawdd gwahanu ac addasu’r gridiau trwy ddewis un neu fwy o allweddeiriau neu 
ddatganiadau cwestiynau ar gyfer trafod mewn parau, grwpiau neu fel dosbarth cyfan.

GRIDIAU CWESTIYNAU AC EMOSIYNAU

Herio Egluro Casgliad Cymharu Datblygu Archwilio Rhagfynegi

Dw i’n anghytuno. 
Ydych chi wedi 
meddwl am yr 
enghraifft hon?

Allwch chi roi 
enghraifft o’r hyn 
rydych chi’n ei 
feddwl ar y mater 
hwn?

Beth yw’r pwynt 
pwysicaf yma a 
pham?

Ydych chi’n credu 
byddai pobl 
yn ymateb yn 
wahanol petai hyn 
yn digwydd yn yr 
21ain ganrif?

Beth yw ystyr...? Pa gwestiynau sy’n 
codi o hyn?

Ydych chi’n 
meddwl y gallai 
rhywbeth fel hyn 
ddigwydd eto yn y 
dyfodol?

Rydych chi’n dweud 
hyn ond beth am...?

Mae’n gwneud 
synnwyr. Allwch 
chi esbonio’ch 
syniadau yn 
fanylach?

Hoffwn 
ychwanegu’r 
syniad terfynol 
hwn... Beth yw’ch 
barn chi?

Beth yw’ch ymateb 
chi i’r ddau brofiad 
hwn o’r Rhyfel Byd 
Cyntaf?

Pwy wnaeth y 
dewis gorau a 
pham?

Esboniwch pam 
rydych chi’n gweld 
hyn yn wahanol?

Beth yw’ch 
casgliad chi o hyn?

Dw i ddim yn 
siŵr. Allwch chi 
ddarbwyllo fi 
ymhellach?

Dw i angen bod 
yn glir, beth ydych 
chi’n ei olygu wrth 
ddweud...?

Ie, ond dydych chi 
ddim yn meddwl 
bod hyn yn newid 
popeth...?

Sut mae hyn yn 
cymharu â...?

Pwynt diddorol, 
ydych chi hefyd 
yn credu y gallai 
olygu...?

Beth ydyn ni wedi’i 
anghofio ac angen 
ei ddadansoddi’n 
fanylach?

Beth ydych chi’n 
credu y byddwn 
ni’n ei ddysgu nes 
ymlaen?

Dw i ddim yn siŵr. 
Lle mae’r dystiolaeth 
sy’n profi hyn?

Allwch chi ddweud 
mwy wrtha i am yr 
enghraifft hon?

Sut daethoch chi i’r 
casgliad hwn?

Sut mae’r 
gymhariaeth hon 
yn eich helpu i 
ddeall y sefyllfa?

Beth yw 
goblygiadau hyn?

Darllenwch hwn 
eto. Ydych chi wedi 
sylwi ar rywbeth 
newydd?

Pa heriau sydd o’u 
blaenau o bosib?

Allwch chi herio 
ei bwynt e neu ei 
phwynt hi?

Ydw i wedi 
aralleirio’r hyn 
ddywedoch chi’n 
gywir?

Pa wybodaeth 
sydd fwyaf pwysig 
a lleiaf pwysig yn y 
drafodaeth hon?

Pa ddigwyddiad 
sy’n bwysig a 
pham?

Sut allwn ni brofi 
hyn?

Mae angen i 
ni ymchwilio’n 
fanylach... sut 
ddigwyddodd hyn?

Beth allai 
ddigwydd nesaf?

Sut mae hwn yn 
bwynt pwysig? 
Cyfiawnhewch eich 
ffordd o feddwl.

Ydw i’n gywir wrth 
feddwl mai dyma 
rydych chi’n ei 
olygu?

Beth yw’ch 
casgliadau chi?

Beth sy’n debyg ac 
yn wahanol am yr 
enghreifftiau hyn?

Sut allwn ni 
ddatblygu’r ddadl 
hon?

Gadewch i 
ni edrych yn 
fanylach... 
neilltuwch funud 
i feddwl. Unrhyw 
syniadau newydd?

Beth mae 
gweithredoedd yr 
unigolyn yma’n ei 
ddweud amdano/
amdani?

Beth am ystyried 
y peth o safbwynt 
arall... Ydy hynny’n 
newid pethau?

Beth sy’n gwneud i 
chi feddwl hynny?

Beth oedd 
prif sbardun y 
digwyddiad?

Ydy’r digwyddiad 
hwn o gan 
mlynedd yn ôl 
yn debyg neu’n 
wahanol i nawr?

Allwch chi ddweud 
mwy wrtha i?

Oes gennych chi 
unrhyw farn arall 
am hyn?

Pa wersi rydych 
chi wedi’u dysgu o 
hyn ac y gallai’ch 
helpu chi yn eich 
bywyd?

GRID CWESTIYNAU
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Syndod Diddorol Hapus Dryslyd Difater Isel Blin Ofnus

Sioc Creu argraff Cyffrous Ffwndrus Digyswllt Llond bol Digalonni Braw

Syfrdan Cyfareddol Brwdfrydig Aneglur Dibryder Difaru Teimlo’n grac Poeni

Cegrwth Gafaelgar Llawen Drwgdybus Diymateb Penisel Wedi digio Nerfus

Mud Dan deimlad Balch Cymysg
Dim 
cydymdeimlad

Siomedig Wedi gwylltio Dan fygythiad

Wedi dychryn Emosiynol Angerddol Ddim yn siŵr Oeraidd Diflas Codi gwrychyn Wedi brawychu

Wedi brawychu
Wedi gwirioni/
mopio

Ysbrydoledig Dryslyd
Heb fy 
nghyffwrdd

Tywyll Blin Aflonydd

Wedi ei sarhau Ysbrydoledig Calonnog
Amheus/Heb fy 
argyhoeddi

Diemosiwn Trist Crac Llawn panig

Dryslyd Bachog Bodlon Ansicr Dim rhan Anobeithiol Milain Wedi dychryn

GRID EMOSIYNAU

RHEOLAU AR GYFER TRAFODAETH DDOSBARTH
Mae pob gwers yn cynnwys pwynt trafod. Dyma reolau syml i’ch helpu i fagu hyder 
ac ennyn diddordeb disgyblion a sicrhau bod dysgu yn ddiogel, yn llawn hwyl a 
chydweithredol.

• Edrych a gwrando ar y siaradwr

• Dangos diddordeb

• Peidio â thorri ar draws

• Canolbwyntio

• Defnyddio geiriau clir

• Datblygu’ch syniadau

• Bod yn gwrtais

• Bod yn barod i gytuno ac anghytuno gyda syniad



Bydd ymateb artistig Danny Boyle i’r Cadoediad yn cael ei gynnal ar 11 Tachwedd 2018. 
Bydd yn cofio rhyfel a laddodd filiynau o filwyr y Cynghreiriaid a’r Trefedigaethau gan chwalu 
pentrefi, trefi a dinasoedd cyfan a cholli teulu a ffrindiau. Bydd y digwyddiad cenedlaethol 
Prydeinig hwn yn dod â chymunedau ac unigolion at ei gilydd ar draethau ledled y DU ac 
yn cysylltu pobl â’u gorffennol.

Meddyliwch sut fydd eich ysgol chi’n cofio canmlwyddiant Dydd y Cadoediad a rhannwch 
ymatebion creadigol eich disgyblion. A gewch eich ysbrydoli gan ddewis Danny Boyle 
o leoliad a’i alwad i gymryd rhan? Fyddwch chi’n trefnu gwasanaeth ysgol gyfan neu’n 
cynnwys oriel o waith celf eich disgyblion yn seiliedig ar gomisiwn Danny Boyle? Allech chi 
drefnu ymweliad â chofeb ryfel neu ddiwrnod arbennig yn archwilio’r Rhyfel Byd Cyntaf?

Dyma rai awgrymiadau am sut gallech chi nodi’r diwrnod. Mae’r syniadau hyn yn 
ymateb i ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ond hefyd yn berthnasol ar 
gyfer digwyddiadau cofio a Dydd y Cadoediad y tu hwnt i 2018:

Lleoliad

Lle fyddwch chi’n cofio? 

• Tu allan i’r ysgol: er enghraifft, ar y traeth, ger cofeb ryfel leol, mewn coedwig, gardd 
gyhoeddus, ar lan llyn neu gamlas, neu mewn llyfrgell gyhoeddus

• Yn yr ysgol: er enghraifft, caeau chwarae, neuadd ysgol, gerddi’r ysgol, ystafelloedd 
dosbarth, coridorau, llyfrgell.

Gwahoddiad i gymryd rhan

• Gofynnwch i rieni, gwarcheidwaid, teuluoedd a ffrindiau gymryd rhan 

• Fel y nodwyd yn y pecyn, gweithiwch gyda’r disgyblion i ymchwilio i hanes milwyr 
lleol gan ddefnyddio oriel Pages of the Sea. Ewch ati i’w hannog i gynhyrchu ymateb 
creadigol a rhannu ar-lein

• Cysylltwch ag elusennau lleol, amgueddfeydd, safleoedd treftadaeth a  
sefydliadau cymunedol.

Coffadwriaeth dan ofal y disgyblion

• Gallai pwyllgor o ddisgyblion drefnu gwasanaeth coffa, gyda chymorth athrawon, 
yn cynnwys canlyniadau’r pecyn.

COFIO’R CANMLWYDDIANT 
YN EICH YSGOL CHI

9
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Diwrnod arbennig / Gwasanaeth ysgol

• Neilltuwch ddiwrnod i gofio am y Cadoediad ac archwilio effaith y Rhyfel Byd Cyntaf 
gyda’ch disgyblion. Dangoswch ffotograffau o filwyr lleol o’n horiel Pages of the Sea a 
gofyn i’r disgyblion ysgrifennu eu hymatebion personol i’r Rhyfel Mawr 

• Trefnwch wasanaeth ysgol gyfan i gofio, a chynnwys cerddoriaeth, anerchiadau a 
darllediadau gan y disgyblion.

Symbolau’r Cofio

• Rhowch symbol y cofio i bob disgybl, fel petalau, hadau blodyn haul, canhwyllau neu 
origami i’w gosod mewn lle allweddol y tu mewn neu’r tu allan i’r ysgol

• Rhowch gofarwydd neu gofrodd i’r disgyblion i gofio’r diwrnod neu’r digwyddiad.

Gwaddol

• Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu cerdd goffa a dewiswch ddetholiad o 
ddarlleniadau i’w rhannu gydol y dydd, naill ai yn y dosbarth neu adeg gwasanaeth y 
bore

• Crëwch osodiad celf ar y cyd ar gyfer yr ysgol, lle mae pob plentyn yn cyfrannu 
rhywbeth: neges, gair neu ymateb artistig

• Paratowch gyhoeddiad ysgol i gofio’r diwrnod, gan gynnwys straeon ac atgofion am y 
Rhyfel Byd Cyntaf a gasglodd y disgyblion gan eu teuluoedd, ffrindiau, y gymuned leol 
ac o’r archifau

• Dangoswch ymateb creadigol/gwaith celf y disgyblion am y dynion a’r menywod lleol a 
frwydrodd ac a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf

• Ewch ati i blannu coed i gofio’r Cadoediad.

https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/


Trefnwch ddangosiad ysgol/dosbarth o BBC Teach Live Lesson 
a gynhyrchwyd ar y cyd â 14-18 NOW

Ymunwch ag ystafell ddosbarth fwya’r DU am 2 o’r gloch brynhawn Gwener 9 Tachwedd – 
bbc.com/livelessons

Mae’r rhaglen hanner awr, am ddim hon sy’n seiliedig ar thema llythrennedd a’r Cofio, yn 
addas i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2/2il Lefel. Bydd yn defnyddio canmlwyddiant y 
Cadoediad, a digwyddiad myfyrio arfaethedig 14-18 NOW, Pages of the Sea, i ysbrydoli 
ysgrifennu creadigol.   

Mae Live Lessons yn rhan allweddol o adnoddau ystafelloedd dosbarth am ddim BBC Teach 
i athrawon, ac wedi’u cynllunio i ddod â’r cwricwlwm yn fyw. Gyda mynediad i arbenigwyr, 
brandiau a doniau mwya’r BBC, dyma brofiad dysgu ar y cyd i ysgolion ledled y DU. 

Gwyliwch ar-lein am ddim yn bbc.com/livelessons a mynnwch sylw i’ch ysgol chi trwy 
e-bostio tîm Live Lessons ar live.lessons@bbc.co.uk.

Wedi’r darllediad ddydd Gwener 9 Tachwedd, bydd modd i chi lawrlwytho’r cynnwys. I 
wybod mwy, ewch i bbc.com/livelessons.

11
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Mae llawer o gofebion cenedlaethol yn dibynnu ar gyfraniadau torfol fel ffordd o greu 
effaith. Meddyliwch am gomisiwn ‘Processions’ 14-18 NOW pan ddaeth miloedd 
o fenywod at ei gilydd i greu celfwaith byw yng Nghaerdydd, Belfast, Caeredin a 
Llundain. Neu beth am ystyried sut mae pobl yn dod at ei gilydd i rannu profiadau fel 
digwyddiadau cerddorol a chwaraeon.

Mae cael pobl i gydweithio yn creu ymdeimlad cryf o berthyn a chymuned ac yn 
ysbrydoli creadigrwydd.

Er mwyn sefydlu profiad ar y cyd: 

• Dywedwch wrth y disgyblion sut fydd eu cyfraniad unigol nhw’n rhan o waith celf 
llawer mwy

• Bydd y disgyblion yn gwneud yr un gweithgarwch creadigol ar yr un adeg o’r  
diwrnod ysgol

• Rhowch dasgau penodol i’r disgyblion yn ystod y broses greadigol er mwyn iddynt 
gefnogi ei gilydd, ysbrydoli ei gilydd a gwerthfawrogi gwaith ei gilydd

• Tynnwch luniau o’ch dosbarthiadau wrth iddyn nhw wneud a chreu eu cyfraniad 
unigol at waith celf mwy ar gyfer y cofio

• Gall disgyblion gyflwyno eu creadigaethau unigol i rywle penodol a gwylio’r gwaith celf 
ar y cyd hwn yn datblygu

• Dewch â’ch ysgol i gyd at ei gilydd unwaith mae’r arddangosfa neu’r profiad yn barod, 
i drafod neu weld ffrwyth gwaith artistig ar y cyd y disgyblion.

Delwedd: © Brian Morrison

CYDWEITHIO I GOFIO

PROCESSIONS, 2018, Belfast, prosiect Artichoke a gomisiynwyd gan 14-18 NOW. Ffotograff gan Brian Morrison



Cydweithio creadigol

Dewch at eich gilydd i greu darn o waith celf fel dosbarth, grŵp blwyddyn neu ysgol gyfan: 

• Crëwch furlun cardiau post gan ddefnyddio ymatebion emosiynol eich disgyblion i’r Rhyfel 
Byd Cyntaf. Edrychwch ar wers Ymateb Personol ar dudalen 30 am ffyrdd o annog 
disgyblion i feddwl am hyn

• Gyda’r disgyblion, trafodwch rym y ddwy funud o dawelwch fel rhan o Ddydd y Cadoediad

• Gofynnwch i’r disgyblion dynnu llun ar gerdyn post sy’n gysylltiedig â thawelwch neu 
ddistawrwydd. Neilltuwch liw penodol i bob disgybl ar gyfer y darlun, er mwyn creu ymateb 
thematig. Os ydych chi’n bwriadu cydweithio ar raddfa fwy, neilltuwch liw i’r dosbarth neu 
grŵp blwyddyn

• Ar ddiwedd y gweithgarwch, casglwch yr holl gardiau post, a chyn gynted â phosib, ewch 
ati i greu murlun pwerus o ddelweddau unlliw

• Dewch â’r holl ddisgyblion ynghyd i weld y gwaith celf a rhannu eu hymatebion personol.

Delwedd, top: © Sian Owen 

Delwedd, gwaelod: © Lesley Martin

PROCESSIONS, 2018, Caerdydd, prosiect Artichoke a gomisiynwyd gan 14-18 NOW. Ffotograff gan Sian Owen

PROCESSIONS, 2018, Caeredin, prosiect Artichoke a gomisiynwyd gan 14-18 NOW. Ffotograff gan Lesley Martin
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GWERS 1 – DYDD Y CADOEDIAD 
100 MLYNEDD YN DDIWEDDARACH
Chwiliwch am yr adran(nau) mwyaf perthnasol i’ch disgyblion chi. Mae gennych chi’r 
hyblygrwydd i gyflwyno gwers unigol i’ch dosbarth neu weithio drwy’r pecyn cyfan. 

CYFLWYNIAD

5-7 OED  SUT RYDYN NI’N FFARWELIO

5-7 OED  FFARWEL MILWR 

7-11 OED  DATGELU’R GORFFENNOL

7-11 OED  FFARWEL I ’NHAD

7-11 OED  CYN I TI FYND

7-11 OED  COF CENEDL

7-11 OED  DWY FUNUD O DAWELWCH

GWAITH ESTYNEDIG

CANOLBWYNT Y GWASANAETH
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Mae Dydd y Cadoediad neu Ddydd y Cofio yn anrhydeddu’r rhai fu farw yn y Rhyfel Byd 
Cyntaf a’r holl ryfeloedd wedyn. Ar yr unfed awr ar ddeg o’r unfed dydd ar ddeg o’r unfed 
mis ar ddeg, mae pobl yn oedi i gofio a myfyrio.

Ym mis Tachwedd 2018, mae Danny Boyle yn estyn gwahoddiad i bobl o bob cwr o’r  
DU ddod at ei gilydd i ystyried a chofio am y miliynau o ddynion a menywod a adawodd eu 
cynefin yn ystod y Rhyfel Mawr.

ARMISTICE GAN DANNY BOYLE
5-7 oed

Amcan Dysgu: 
Trafod beth yw ystyr ffarwelio adeg rhyfel.

Canlyniad Dysgu: 
Rydw i’n gallu ysgrifennu brawddeg i ffarwelio â milwr sy’n gadael.

7-11 oed

Amcan Dysgu: 
Esbonio a thrafod diben dilyn y ddwy funud o dawelwch a’i heffaith ar bobl  
(ddoe a heddiw).

Canlyniad Dysgu: 
Rydw i’n gallu ysgrifennu llythyr personol ar rywun sy’n gwasanaethu yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Rydw i’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth am y gwrthdaro byd-eang hwn a’r Cadoediad.

CYFLWYNIAD

15
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5-7 OED 

SUT RYDYN NI’N FFARWELIO 
Ar 11 Tachwedd 2018, bydd y cynhyrchydd ffilmiau Danny Boyle yn cofio canmlwyddiant 
ers y Cadoediad a diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n gwahodd miloedd o bobl i ymgasglu 
ar draethau ledled gwledydd Prydain a Gogledd Iwerddon er mwyn ffarwelio â’r dynion a’r 
menywod a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Gadewch i ni feddwl sut allwn ni 
hefyd ymuno â’r digwyddiad hwn a gynhelir ledled y wlad i gofio a ffarwelio.

Beth sy’n gyffredin am yr ymadroddion hyn?

• Wela’i di wedyn!
• Ffarwel
• Da bo/Hwyl fawr.

Maen nhw i gyd yn ffyrdd o ffarwelio.

Rydyn ni’n ffarwelio â’n teulu a ffrindiau bob dydd, ac efallai’n anghofio pa mor aml  
mae’n digwydd.

Weithiau, mae ffarwelio yn gallu bod yn brofiad digon emosiynol. Er enghraifft, efallai’ch bod 
wedi teimlo’n nerfus wrth ffarwelio â’ch mam a’ch tad ar eich diwrnod cyntaf yn yr ysgol.

Pryd oedd hi’n emosiynol neu’n anodd i chi ffarwelio?

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu. 

• Gadael eich teulu am amser hir
• Gadael rhywle sy’n bwysig i chi
• Gadael eich ysgol neu ffrindiau.

Rydym yn gallu ffarwelio ag adegau yn ein bywydau hefyd. Er enghraifft, bob tro rydych 
chi’n symud blwyddyn yn yr ysgol, efallai’ch bod hi’n ffarwelio â’ch athrawon, ffrindiau 
neu ystafell ddosbarth.

Sut ydych chi’n teimlo am adael eich ysgol yn y dyfodol neu fynd ymlaen i’ch ysgol 
nesaf? Sut fyddwch chi’n ffarwelio?

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu.

• Ysgrifennu llythyr at eich athrawon yn dymuno’n dda iddyn nhw
• Ysgrifennu cardiau at eich ffrindiau i gadw mewn cysylltiad
• Trefnu parti ffarwel.



5-7 OED 

FFARWEL MILWR 
Roedd hi’n anodd iawn ffarwelio gan mlynedd yn ôl. Dyma’r adeg pan oedd mamau, 
tadau, modrybedd ac ewythrod, brodyr, chwiorydd, cefndryd a ffrindiau’n ffarwelio ag 
anwyliaid a oedd yn gadael i ymladd dros eu gwlad. Daeth llawer ohonyn nhw ddim yn ôl.

Rhowch y disgyblion mewn parau. Bydd un disgybl yn ‘ddisgrifiwr’ a’r llall yn ‘ysgrifennwr’.

Pobl gyffredin yn gwylio recriwtiaid byddin Prydain yn gorymdeithio trwy 
Barc Regent, Llundain Medi 1914.

Delwedd: © IWM (Q 53298)

Dangoswch lun o filwyr yn gorymdeithio trwy Barc Regent i’r ‘disgrifiwr’ a gofynnwch 
iddo/iddi ddweud beth mae’n ei weld wrth yr ‘ysgrifennwr’ heb ddatgelu’r llun. Tasg yr 
‘ysgrifennwr’ yw gwrando ar y disgrifiad ac yna ysgrifennu ychydig eiriau neu frawddegau  
ar bapur post-it. Rhowch ychydig funudau iddyn nhw wneud hyn.  

• Pwy yw’r bobl yn y llun?
• Beth sy’n digwydd?
• Beth sy’n digwydd a lle mae hyn yn digwydd?
• Pa eiriau sy’n disgrifio’r foment hon?

Casglwch y nodiadau post-it ac edrychwch ar y geiriau. Beth yw’r stori yn y ffotograff?

Roedd y milwyr hyn yn gadael i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Byddai pobl yn gwylio ac 
yn codi llaw i ffarwelio.

Dychmygwch mai chi yw un o’r bobl sy’n ffarwelio â’r milwyr. Beth fyddech chi’n ei 
ddweud wrthyn nhw wrth basio?

Gall disgyblion ddatblygu eu hatebion naill ai ar lafar neu eu hysgrifennu.  
Rhowch sbardun neu ysgogiad i bob disgybl i’w helpu.

• Byddwn i’n chwifio at y dynion oherwydd...
• Byddwn i’n dweud hwyl fawr wrth y milwyr oherwydd...
• Byddwn i’n gwylio’r dynion oherwydd...

17
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Datgelu’r Gorffennol

Datblygwyd oriel Pages of the Sea er mwyn i chi gael gafael ar wybodaeth am y dynion a’r 
menywod a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Datgelwch eu straeon a dysgwch ffeithiau allweddol amdanyn nhw gan gynnwys; enwau a 
chysylltiadau teuluol, dyddiad geni, dyddiadau ar ddyletswydd yn y fyddin, rolau, lleoliadau 
yn ystod y rhyfel, a medalau a ddyfarnwyd.

Gofynnwch i’r disgyblion ddefnyddio’r wybodaeth hon i wneud y canlynol:

• Anodi llun â geiriau o’r Grid Emosiynau gan ddefnyddio eu hoff gyfrwng:  
teipio, llawysgrifen, ffontiau o doriadau papur newydd ac ati.

• Dangos lluniau wedi’u hanodi ar gyfer oriel y dosbarth/ysgol neu eu lanlwytho i Twitter 
neu Facebook gan ddefnyddio’r hashnod #PagesoftheSea

• Gofynnwch i’r disgyblion ofyn llwyth o gwestiynau i’r plant sydd yn y sedd boeth a 
chymryd nodiadau ar gyfer cyfleoedd ysgrifennu creadigol.

Holwch y disgyblion i weld beth ddysgon nhw am bob unigolyn a’i gyfraniad at yr ymdrech ryfel.

7-11 OED 

DATGELU’R GORFFENNOL
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Delwedd: © IWM (HU 127402)

Capten Ormonde Charles Whiteman MID, Uned: 11eg Bataliwn y 
Ffiwsilwyr Brenhinol. Bu farw: 22 Tachwedd 1917. Lladdwyd mewn 
brwydr yn Fflandrys

https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/
https://twitter.com/1418NOW
https://www.facebook.com/1418now


7-11 OED  

FFARWEL I ’NHAD 
Rhwng 1914-1918, gadawodd miloedd eu cynefin i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Dychmygwch sefyll ar y glannau hyn gan mlynedd yn ôl, ar fin gadael. Yn edrych allan ar 
y byd, heb syniad beth oedd o’ch blaen.

Aeth y milwyr ar draws y Sianel i Ffrainc. Dyma’r olygfa olaf o’i gartref i sawl milwr. 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl sut byddai milwr yn ffarwelio wrth adael y glannau hyn. 
Ystyriwch y canlynol:

• Y daith dros y môr
• Yr adeg o’r dydd neu’r nos
• Sŵn a symudiadau’r môr
• Gadael ffrindiau a theulu
• Gweld dieithriaid yn codi llaw ar y milwyr
• Bod yn bell o gartref
• Ddim yn gwybod beth sydd o’u blaenau.

Ysgrifennodd llawer o filwyr lythyrau at eu hanwyliaid, i’w hagor pe byddent yn  
marw. Darllenwch neu rhannwch gopi o’r llythyr gyda’ch disgyblion neu ei ddangos ar 
fwrdd gwyn.

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu:

• Penderfyniad Percy i wneud hyn
• Beth mae eisiau i’w dad wybod
• Ffarwelio

Llythyr: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1030009123 © IWM / Ysgutorion Percy Boswell

“Dear Father

I am just writing you a short note which you will receive only if anything has 
happened to me during the next few days. 

The Hun is going to get consummate hell just in this quarter and we are going 
over the parapet tomorrow when I hope to spend many hours in chasing the 
Boche all over the place. I am absolutely certain that I shall get through all 
right, but in case the unexpected does happen I shall rest content with the 
knowledge that I have done my duty – and one can’t do more.

Good Bye with the Best of Love to you all from Percy

Somme, France”

Llythyr olaf Percy Boswell at ei deulu, ysgrifennwyd ddiwrnod cyn iddo farw 30 Mehefin 1916
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7-11 OED  

CYN I TI FYND
Dychmygwch ffarwelio â’ch anwyliaid wrth i chi adael am y rhyfel gan mlynedd yn ôl.  
Beth fyddech chi’n hoffi’i ddweud wrth godi llaw arnyn nhw? Sut fyddech chi’n teimlo? 
Pa eiriau fyddech chi’n eu defnyddio?

Anogwch y disgyblion i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf trwy brofiad 
ysgrifennu ar y cyd.

Gofynnwch i’ch disgyblion ysgrifennu cerdd anfeidrol o’r enw ‘When you go...’ neu  
‘Pan ei di...’. Gall disgyblion wneud cyfraniadau unigol i ddarn dosbarth neu gallant 
ddewis i ehangu’r gwaith i gynnwys grwpiau blwyddyn neu hyd yn oed ysgol gyfan.

Rhowch becyn barddoniaeth i bob unigolyn neu ddosbarth gyda beiros, cerdyn a llinyn. 
Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu eu teimladau wrth ffarwelio ag aelod o’r teulu neu 
ffrind petaen nhw’n gadael i wasanaethu yn y Rhyfel Byd Cyntaf yr union adeg maen 
nhw’n codi beiro i ysgrifennu. Rhowch linell agoriadol cerdd fer wahanol i bob unigolyn 
neu ddosbarth, fel:

• Hoffwn ddweud...
• Cyn i ti fynd…

Ar ôl iddyn nhw orffen eu llinell, maen nhw’n pasio’r papur ymlaen at yr unigolyn, y grŵp 
neu’r dosbarth nesaf sy’n ychwanegu eu llinell eu hunain at y gerdd. Wrth symud o 
gwmpas y dosbarth neu hyd yn oed yr ysgol, bydd y gerdd yn adeiladu ac yn adlewyrchu 
ymatebion gwahanol gan bawb sy’n cyfrannu, gan roi teyrnged i’r dynion a’r menywod a 
wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar 11 Tachwedd, trefnwch fod pob athro yn yr ysgol yn darllen y gerdd hon ar yr un pryd 
i’w dosbarth.

Efallai yr hoffech gael sgwrs ar yr un pryd ar draws yr ysgol, i drafod y gerdd a’i hystyr.

Gall athrawon arddangos y cerddi ledled yr ysgol. Dylai’r gerdd ar y cyd roi’r argraff ei 
bod hi’n para am byth.

Beth am dynnu llun o ymatebion eich disgyblion a’u rhannu ar-lein.



Oeddech chi’n gwybod am ddigwyddiad blynyddol o’r enw Dydd y Cofio neu Sul y Cofio? 
Mae’r ddau ddiwrnod hyn yn ganolog i’r cofio am yr holl fywydau a gollwyd yn ystod y 
Rhyfel Byd Cyntaf, ac mae pobl yn dod at ei gilydd i fyfyrio a dangos eu parch at y rhai a 
gyfrannodd at yr ymdrech ryfel.

Dangoswch luniau o’r canlynol ar fwrdd gwyn electronig neu rywbeth tebyg:

• Gwasanaeth y cofio yn Whitehall, Llundain
• Gwasanaethau cofio ledled gwledydd Prydain
• Y Senotaff
• Cyn-filwyr ar Sul y Cofio
• Y Cadoediad, 1918
• Gosod torchau pabïau 
• Cyfle i fyfyrio
• Y Milwr Anhysbys.

Esboniwch fod y seremoni hon yn llawn arferion a thraddodiadau sy’n cael eu hailadrodd ar 
hyd a lled Prydain bob blwyddyn. Mae seremonïau lleol hefyd yn cael eu cynnal i gofio am y 
rhai fu farw yn y Rhyfel Mawr. 

7-11 OED 

COF CENEDL

Delweddau: Getty Images 872823148, Mark Hawkins / Alamy Live News, Getty Images 623011292, Getty Images 873606496

Whitehall, LlundainCyn-filwyr yn Spean Bridge,  
yr Alban

Caerdydd, Cymru, 11  
Tachwedd 2017. Tewi ar ddydd 
y Cadoediad ym Maes y Cofio, 
Castell Caerdydd

Alrewas, Coedfa Goffa Prydain

Gallwch hefyd ddefnyddio casgliad ar-lein yr Imperial War Museum i ymchwilio i’ch lluniau 
eich hun. https://www.iwm.org.uk/collections

Cwestiwn estynedig: Pam ydych chi’n credu nad yw’r seremoni a’r gwasanaeth 
cenedlaethol ar Ddydd y Cofio wedi newid rhyw lawer?

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu eu syniadau.
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Bob Dydd y Cofio, rydyn ni’n cadw dwy funud o dawelwch am 11 o’r gloch y bore ar  
11eg o Dachwedd. Mae’r ddwy funud yma’n nodi’r foment pan stopiodd y gynnau a phryd 
ddaeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben.

Rhowch y Grid Emosiynau i’r disgyblion. Gofynnwch iddyn nhw symud o’u desgiau a sefyll 
yn stond, neu os oes digon o le, cerdded o amgylch yr ystafell ddosbarth a gafael yn y Grid 
Emosiynau wrth wneud hynny. Gadewch iddyn nhw gerdded am funud neu ddwy, ond 
gofalwch eu bod nhw’n defnyddio’r holl ofod sydd o’u cwmpas.

Rydych chi am ofyn iddyn nhw stopio ac oedi am ddwy funud. Gofynnwch iddyn nhw 
edrych ar y Grid Emosiynau a dewis y geiriau sy’n mynegi eu teimladau ar hyn o bryd. 
Ailadroddwch hyn ddwywaith.

Yna, gofynnwch i’r dosbarth symud eto. Y tro hwn, stopiwch a’u trefnu’n ddau grŵp 
mawr sy’n sefyll yn agos at ei gilydd. Unwaith eto, gwnewch iddyn nhw sefyll yn dawel 
am ddwy funud. Gofynnwch iddyn nhw ddefnyddio’r Grid Emosiynau i esbonio sut 
gallai’r profiad o fod mewn grŵp fod yn debyg neu’n wahanol.

Dywedwch wrthyn nhw i eistedd i lawr eto er mwyn meddwl, paru, rhannu:

• Darllenwch am ymateb artistig Danny Boyle i ganmlwyddiant y Cadoediad.
• Pam mae Danny wedi dewis traeth fel lle i gofio?
• Sut mae pobl yn cymryd rhan a sut mae hyn yn helpu pobl i gofio?
• Sut deimlad oedd bod yn dawel ar eich pen eich hun?
• Sut brofiad oedd bod yn dawel mewn grŵp?
• Ydych chi’n credu bod dwy funud o dawelwch mewn grŵp yn deimlad pwerus? 

Oedd e’n brofiad gwahanol i wneud hynny ar eich pen eich hun? Sut?

Cwestiwn estynedig: Lle arall allai digwyddiadau cofio gael eu cynnal?

7-11 OED 

DWY FUNUD O DAWELWCH

Delwedd: Label Oriel, May 2011

Y Sianel o Glogwyni Sir Dorset, John Brett, 1871



Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu llythyr at aelod o’r lluoedd, yn ddyn neu’n fenyw o   
oriel Pages of the Sea.

• Beth hoffech chi ofyn iddyn nhw?
• Sut mae’r ffeithiau a ddysgoch chi am eu bywyd a’u cyfraniad i’r ymdrech ryfel, yn 

gwneud i chi deimlo?
• Beth ydych chi wedi meddwl amdano fwyaf?

Ysgrifennwch yn y person cyntaf: 

• Cyflwynwch eich hun
• Rhannwch eich barn a’ch teimladau am eu cyfraniad i’r Rhyfel Byd Cyntaf
• Gofynnwch gwestiynau perthnasol
• Trafodwch Ddydd y Cofio.

Dywedwch wrth y disgyblion y bydd eu llythyrau’n cael eu harddangos ar gyfer Dydd y Cofio. 
Gall hyn fod yn yr ystafell ddosbarth, ar hysbysfwrdd/byrddau arddangos yr ysgol neu i’w 
darllen yn uchel yng ngwasanaeth y bore neu’r dosbarth.

Defnyddiwch oriel Pages of the Sea i ddysgu mwy am yr Uwchgapten Edmund Fitzgerald 
Smyth a’r dynion a’r menywod eraill a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

GWAITH ESTYNEDIG

Delwedd: © IWM Lives of the First World War 

https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4181454

Yr Uwchgapten Edmund Fitzgerald Smyth
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Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyfnod pan adawodd llawer o ddynion, menywod a phlant eu 
cynefin, eu trefi genedigol a hyd yn oed eu gwledydd am y tro cyntaf fel ffoaduriaid. Oherwydd 
hyn, ar ôl y rhyfel, sefydlwyd mudiad Achub y Plant er mwyn helpu i leihau’r achosion o dlodi 
a chaledi oedd yn wynebu miliynau yn Ewrop a thu hwnt wedi’r Cadoediad.

Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn ein hatgoffa ni o’r helyntion sy’n digwydd yn y 
byd. Gofynnwch i’r disgyblion: 

Beth yw’ch barn chi am y bobl sy’n cael eu gorfodi i ffoi o’u cartrefi ac ailgartrefu yn rhywle 
arall?

Sut allwn ni helpu ffoaduriaid sy’n gorfod gadael eu cartrefi o ganlyniad i ryfel a gwrthdaro?

• Ar lefel leol
• Ar lefel genedlaethol
• Ar lefel ryngwladol.

Defnyddiwch y Grid Cwestiynau i sbarduno’r drafodaeth. Dechreuwch trwy holi: 
Beth yw goblygiadau hyn?

Y CADOEDIAD - 
CANOLBWYNT Y GWASANAETH

Teuluoedd ffoaduriaid o Wlad Belg y tu allan i storfa ddodrefn Hudsons, Gorsaf Victoria, Llundain, Medi 1914. 

Delwedd: © IWM (Q 53305)

Rhagor o ffeithiau am yr argyfwng ffoaduriaid presennol yn: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/global-refugee-crisis-in-numbers/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/global-refugee-crisis-in-numbers/
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GWERS 2 – DYDD Y CADOEDIAD 
GRYM BARDDONIAETH
Chwiliwch am yr adran(nau) mwyaf perthnasol i’ch disgyblion. Mae gennych chi’r 
hyblygrwydd i gyflwyno gwers unigol i’ch dosbarth neu weithio drwy’r pecyn cyfan. 
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Cynhaliwyd Dydd y Cofio am y tro cyntaf ym 1919, gyda llond gwlad o bobl ledled 
Prydain a Gogledd Iwerddon a thu hwnt yn cymryd rhan. Canodd clychau eglwysi i 
gyhoeddi’r cofio, rhoddodd bobl y gorau i weithio a sefyll mewn tawelwch. Cafodd hyd 
yn oed cyflenwadau trydan eu torri er mwyn stopio’r tramiau a thawelu’r traffig. Fel rhan 
o’r ymateb artistig hwn i gofio’r Cadoediad, bydd Danny Boyle yn gofyn i bobl roi eu 
hymatebion personol i nodi canmlwyddiant ers y dyddiad hwn.

PAM RYDYN NI’N COFIO?
5-7 oed

Amcan Dysgu: 
Ystyried sut mae’r ddwy funud o dawelwch yn gwneud i ni deimlo a’r geiriau gorau i 
ddisgrifio’r teimladau hynny.

Canlyniad Dysgu: 
Rydw i’n gallu ysgrifennu cerdd galigram am rym tawelwch.
Rydw i’n gallu meddwl am ffyrdd eraill i gofio am bobl.

7-11 oed

Amcan Dysgu: 
Nodi a myfyrio ar draddodiadau Dydd y Cadoediad er mwyn mynegi barn a theimladau am 
ei arwyddocâd.

Canlyniad Dysgu: 
Rydw i’n gallu ysgrifennu cerdd Haiku am rym tawelwch a choffadwriaeth gan ddefnyddio 
iaith emosiynol. 

CYFLWYNIAD
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5-7 OED   

BARDDONIAETH DAWEL
Mae ysgolion yn gallu bod fel ffair, yn llefydd prysur. Meddyliwch am yr holl synau rydych 
chi’n eu clywed. Beth am ystyried yr holl synau sy’n gysylltiedig â’r ysgol.

Gallwch ddechrau trwy awgrymu:

• Tapio traed
• Siarad
• Drysau’n agor a chau
• Cloch yr ysgol
• Cadeiriau’n symud.

Ystyr ‘onomatopeia’ yw gair sy’n cyfleu sŵn. Pa eiriau sain sy’n cyd-fynd â’ch syniadau 
chi?

Er enghraifft, wrth agor a chau’r drws, fe allech chi gael sŵn gwichian, taro neu glicio? 

Rhowch ychydig funudau i’r disgyblion ysgrifennu eu syniadau ar bapurau post-it. 
Ar ôl iddyn nhw orffen, dangoswch eu syniadau.

Rydyn ni’n clywed athrawon ysgol yn dweud ‘byddwch dawel’ neu ‘Tawelwch, os 
gwelwch yn dda’. Mae’n anodd gweithio os oes gormod o sŵn. Ydy llefydd swnllyd yn 
eich poeni chi, neu ai tawelwch sydd orau gennych?

Gofynnwch i’ch disgyblion eistedd mewn tawelwch am funud. 

Sut deimlad oedd eistedd mewn tawelwch ar ôl dweud geiriau swnllyd?

Mae miliynau o bobl yn defnyddio tawelwch a distawrwydd i gofio’r rhai a fu farw 
yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hyn wedi digwydd dros y can mlynedd diwethaf. Ar 11 
Tachwedd, mae pobl yn parchu dwy funud o dawelwch er mwyn diolch i’r dynion a’r 
menywod a gollodd eu bywydau ganrif yn ôl yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Rydyn ni’n mynd i feddwl am rym tawelwch a sut mae hynny’n gwneud i chi deimlo.

Hoffem i chi ysgrifennu cerdd galigram am dawelwch. Cerdd ar ffurf siâp yw hon,  
lle mae’r testun yn dangos beth yw cynnwys y gerdd. 

Dangoswch enghraifft o gerdd galigram i’r dosbarth, e.e:

https://www.youtube.com/watch?v=XkJnVoHpzzs 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd0SVcWtRpY

https://www.youtube.com/watch?v=XkJnVoHpzzs
https://www.youtube.com/watch?v=Cd0SVcWtRpY


Allwch chi ddim cyffwrdd tawelwch. Allwch chi ddim blasu tawelwch. Allwch chi ddim 
gweld tawelwch na’i glywed, ond fe allwch ei synhwyro.

Rhowch y disgyblion mewn grwpiau o dri neu bedwar, a rhowch gwestiwn i bob grŵp. 
Eu tasg nhw ydi taflu syniadau ac atebion.

• Pe baech chi’n gallu gweld tawelwch, sut fyddai’n edrych? Fel anifail? Fel person? 
Fel gwrthrych? Fel moment, fel y cyfnos neu’r wawr?

• Pe baech chi’n gallu arogli tawelwch, sut fyddai’n arogli? Fel persawr? Fel glaswellt 
newydd ei dorri? Fel mwg traffig?

• Pe baech chi’n gallu cyffwrdd â thawelwch, sut fyddai’n teimlo?  Fel sidan? Fel fflwff? 
Fel carreg? Fel rhisgl pren?

• Pe baech chi’n gallu blasu tawelwch, sut fyddai’n blasu? Fel dŵr? Fel ffrwyth? 
Fel siocled?

• Pe baech chi’n gallu clywed tawelwch, sut sŵn fyddai ganddo? Fel cân yr aderyn neu 
sŵn adenydd? Fel clip clopian ceffylau? Fel sŵn sisial tonnau’r môr?

Er mwyn helpu’r disgyblion i greu syniadau, chwaraewch ffeiliau sain gwahanol neu 
dangoswch luniau o anifeiliaid neu wrthrychau/eitemau a allai ysbrydoli cerdd am dawelwch.

Gofynnwch i’r disgyblion rannu eu syniadau er mwyn paratoi i ysgrifennu eu cerdd galigram.

Rhowch bapur a phensel i’r disgyblion dynnu llun o wrthrych, anifail neu eitem sy’n 
cynrychioli tawelwch. Yna, gallan nhw ysgrifennu’r gerdd dros y llinellau pensel.

28
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5-7 OED   

DULLIAU O GOFIO?

Delwedd: © IWM (Q 63690)

Mae cofebau a seremonïau yn ein helpu i gofio’r gorffennol. Mae Dydd y Cadoediad yn 
ein helpu i wneud hyn. Mae’n cofio’r rhai a fu farw dros eu gwlad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dangoswch luniau i’r disgyblion o Ddydd y Cadoediad. 

Gofynnwch i’r disgyblion am enghreifftiau o eiriau cwestiwn: beth, pam, lle, sut, pryd, pa?

Ysgogwch y disgyblion i ddefnyddio pob un o’r geiriau hyn yn eu gwaith

Unwaith mae’r disgyblion wedi gorffen paratoi eu cwestiynau, ewch trwyddyn nhw i gyd 
a’u hateb gyda’ch gilydd.

Gofynnwch i’r disgyblion gwblhau un o’r brawddegau:

• Fe wnes i ddarganfod fod...
• Fe wnes i ddysgu bod...
• Fe wnes i sylweddoli bod...

Dathlu’r Cadoediad yn Birmingham, 1918. 
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7-11 OED  

COFIO’R CADOEDIAD
Fel rhan o’i ymateb artistig i’r Cadoediad, mae Danny Boyle wedi gofyn i Carol Ann Duffy 
ysgrifennu cerdd wedi’i hysbrydoli gan y tonnau, amser a ffarwelio, a fydd yn uno pawb 
ledled gwledydd Prydain a Gogledd Iwerddon. Mae’n gerdd gyfoes sy’n cydnabod aberth 
fawr pobl adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn gyfle i ni ffarwelio â’r can mlynedd diwethaf,  
a chael munud i feddwl. 

Pam mae gan gerddi statws arbennig? Mae cerddi’n werthfawr i bobl. Maen nhw’n 
mynegi teimladau ac emosiynau trwy gyfrwng geiriau a delweddau wedi’u dewis yn 
ofalus. Maen nhw’n gallu trafod unrhyw bwnc, digwyddiad neu foment. Maen nhw’n gallu 
newid ein ffordd o edrych ar y byd a’r ffordd rydyn ni’n gweld ein hunain.

Rhowch y disgyblion mewn parau a gofyn: Beth sy’n ein denu ni at farddoniaeth?

Meddyliwch sut mae’r canlynol yn wir am farddoniaeth:

• Mae’n dangos bywydau pobl eraill a’n helpu i fynd i fydoedd newydd
• Mae modd ei darllen dro ar ôl tro fel ein bod ni’n dysgu ystyron newydd
• Mae’n mynegi teimladau na fyddem wedi gallu eu rhoi mewn geiriau fel arall
• Mae’n codi cwestiynau er ddim bob amser yn cynnig atebion 
• Mae’n cynnwys rhythmau ac odlau sy’n teimlo fel cerddoriaeth neu guriad calon
• Mae’n ein helpu i rannu straeon
• Mae modd ei dysgu ar ein cof a’i hadrodd yn unrhyw le ac unrhyw bryd
• Mae iddi draddodiad o gael ei darllen yn uchel neu ei mwynhau ar eich pen eich hun
• Mae’n ffordd o chwarae gydag iaith
• Mae’n cynnwys rheolau sillafau a ffurfiau fel y gynghanedd yn y Gymraeg, yr englyn, 

soned neu Haiku
• Mae’n gwneud i ni wrando neu yn ein hysbrydoli i ddarllen.

Gofynnwch i’r disgyblion newid partneriaid a gofyn: Beth sy’n ein hysbrydoli ni i 
ysgrifennu barddoniaeth?



Meddyliwch sut mae ysgrifennu barddoniaeth: 

• Yn gyfle i rywun fyw am byth ar bapur
• Yn rhoi llais
• Yn rhoi ysbrydoliaeth
• Yn cynnwys trosiadau a chyffelybiaethau
• Yn cynnwys y rhyddid i dorri’n rhydd o reolau gramadeg
• Yn ffordd hawdd a hwylus o ysgrifennu’n gryno, fel Haiku
• Yn ffordd o fynegi rhywbeth a all fod wedi’i ddweud o’r blaen neu beidio
• Yn ffordd o gyflwyno’ch teimladau chi.

Gallwn ddefnyddio barddoniaeth i gofio a rhannu eiliadau, meddyliau a theimladau dwfn. 
Ar 11 Tachwedd, gallwch ddefnyddio grym barddoniaeth i nodi Dydd y Cofio.

Gan ddefnyddio’r Grid Emosiynau, gofynnwch i’r disgyblion wneud y canlynol:

• Ysgrifennu marwnad (cerdd sy’n anrhydeddu rhywun sydd wedi marw) yn null y canu 
rhydd a rhoi teyrnged i rywun a gollodd ei fywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf gan ddefnyddio 
oriel Pages of the Sea fel man cychwyn

• Ysgrifennu cerddi unigol mewn ymateb i ddelweddau sy’n ymwneud â’r Rhyfel  
Byd Cyntaf

• Ysgrifennu cerddi cadwyn gyda phartneriaid am Ddydd y Cofio a Dydd y Cadoediad. 
Mae pob unigolyn yn ysgrifennu llinell ac yna’n pasio’r gerdd nôl a mlaen hyd nes ei bod 
wedi’i chwblhau. Yna, mae’r disgyblion yn crefftio, golygu a datblygu eu cerdd.

• Ysgrifennu cerdd ar y cyd lle mae pob disgybl yn y dosbarth yn cyfrannu llinell. Gallech 
seilio’r thema ar ddweud ‘hwyl fawr’ neu ‘ffarwel’ yng nghyd-destun Dydd y Cofio.

“It is the Wound in Time. The century’s tides, 
chanting their bitter psalms, cannot heal it. 
Not the war to end all wars; death’s birthing place; 
the earth nursing its ticking metal eggs, hatching 
new carnage. But how could you know, brave 
as belief as you boarded the boats, singing? 
The end of God in the poisonous, shrapneled air. 
Poetry gargling its own blood. We sense it was love 
you gave your world for; the town squares silent, 
awaiting their cenotaphs. What happened next? 
War. And after that? War. And now? War. War. 
History might as well be water, chastising this shore; 
for we learn nothing from your endless sacrifice. 
Your faces drowning in the pages of the sea.”

The Wound In Time, Carol Ann Duffy

Cerdd: Hawlfraint © Carol Ann Duffy, 2018 31

https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/


Cyhoeddodd papur newydd The Manchester Guardian stori am ymateb pobl i’r ddwy 
funud o dawelwch cyntaf erioed adeg Dydd y Cofio 1919: 

7-11 OED 

EFFAITH AC YMATEBION 
EMOSIYNOL

“The first stroke of eleven produced a magical effect.

The tram cars glided into stillness, motors ceased to cough and fume, 
and stopped dead, and the mighty-limbed dray horses hunched back 
upon their loads and stopped also, seeming to do it of their own volition.

Someone took off his hat, and with a nervous hesitancy the rest of  
the men bowed their heads also. Here and there an old soldier could 
be detected slipping unconsciously into the posture of ‘attention’.  
An elderly woman, not far away, wiped her eyes, and the man beside 
her looked white and stern. 

Everyone stood very still ... The hush deepened. It had spread over the 
whole city and become so pronounced as to impress one with a sense 
of audibility. It was a silence which was almost pain ... And the spirit of 
memory brooded over it all.”

The Manchester Guardian. 12 Tachwedd, 1919.

Pa effaith gafodd y ddwy funud o dawelwch ar bobl Manceinion?

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu:

• Sut wnaeth pobl fynegi a rhannu eu galar
• Sut wnaeth pobl ddangos parch
• Sut y cysylltodd y digwyddiad â dieithriaid
• Sut y stopiodd pawb yn y fan a’r lle ac aros yn dawel.

Cwestiwn estynedig: Heddiw, 100 mlynedd yn ddiweddarach, allwch chi ddychmygu neu 
fyfyrio ar adroddiadau papur newydd am ddigwyddiadau’r Cadoediad yn 2018?

Mae rhestr dermau ar dudalen 49.
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Pam ydych chi’n credu bod y wlad fel petai wedi dod i stop ym 1919 ar gyfer y ddwy 
funud o dawelwch?

Dychmygwch ei bod hi’n 1919, a’ch bod chi’n rhan o’r ddwy funud o dawelwch gyntaf ar 
Sul y Cofio. Fe wnaeth pawb oedi a stopio’r hyn roedden nhw’n ei wneud. Dyma’ch cyfle 
chi i ffarwelio â phawb a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma foment i rannu galar eraill. 
Disgrifiwch beth rydych chi’n ei weld. Disgrifiwch beth rydych chi’n ei deimlo.

Defnyddiwch y pum synnwyr yn eich disgrifiad fel bod pobl yn gallu gweld yr olygfa yn eu 
meddyliau. Beth allwch chi ei weld, ei glywed, ei arogli a’i deimlo?

Cwestiwn estynedig: Oes unrhyw debygrwydd rhwng ymateb artistig Danny Boyle i’r 
Cadoediad a’r Dydd y Cofio cyntaf ym 1919?

7-11 OED 

Y SYNHWYRAU

Tyrfa fawr yn dathlu Dydd y Cadoediad yn y ‘Mall’ Llundain, 11 Tachwedd 1918.

Delwedd: © IWM (Q 58303)



Rhowch bapurau post-it i’r disgyblion a’r Grid Emosiynau i’w helpu i ysgrifennu eu 
meddyliau a’u teimladau. Dywedwch wrthyn nhw am ddefnyddio:

• Geiriau addas o’r Grid Emosiynau 
• Geiriau o’u dewis
• Brawddegau o’u dewis.

Pa eiriau gawsoch chi? 

Rydw i am gasglu eich geiriau i greu cwmwl geiriau, sef cynrychiolaeth weledol o’r testun. 
Os bydd gair yn cael ei ailadrodd, bydd yn ymddangos yn fwy amlwg neu mewn print 
trwm yn y cwmwl.

Gallwch wneud y dasg hon ar bapurau post-it hefyd, gan grwpio geiriau sy’n cael eu 
hailadrodd gyda’i gilydd. Am fwy o wybodaeth ewch i:

• https://www.wordclouds.com/
• http://www.wordle.net/

Dangoswch y cwmwl terfynol ar eich bwrdd gwyn electronig. Holwch:

• Pa eiriau sy’n sefyll allan?
• Beth yw’r emosiynau mwyaf amlwg neu gyffredin a deimlwyd yn ystod y ddwy funud  

o dawelwch?

Gofynnwch i’r dosbarth ddewis y tri emosiwn pwysicaf. Gofynnwch iddyn nhw egluro 
eu dewisiadau.

Ysgrifennwch Haiku sy’n disgrifio’r ddwy funud o dawelwch, neu Ddydd y Cofio, 
gan ddefnyddio un neu fwy o’r geiriau a ymddangosodd yn y cwmwl gair. Cerdd 
draddodiadol o Siapan yw’r Haiku, sy’n defnyddio cyn lleied o eiriau i gyfleu moment 
(newid tymhorau), lle (y byd naturiol) neu emosiwn. Mae’n cynnwys tair llinell.  
Mae’r llinell gyntaf a’r olaf yn cynnwys pum sill, a’r llinell ganol yn cynnwys saith sill.

Dangoswch enghraifft o gerdd Haiku i’r disgyblion i ddangos sut mae beirdd wedi llwyddo  
i gyfleu moment neu le arbennig:

• http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/en20memo-e3-w-syllables-in-haiku
• http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_lessonplans/english/poetry.shtml

Trafodwch bosibiliadau’r Haiku.

7-11 OED  

YMATEB PERSONOL
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GWAITH ESTYNEDIG
Gofynnwch i’r disgyblion ystyried y datganiad: ‘Dylai Dydd y Cofio aros yr un fath am  
gan mlynedd arall.’ 

• Oes ffyrdd eraill o gofio?
• Ydy hi’n syniad da i bethau aros yr un fath?
• Ydy traddodiad yn bwysig wrth gofio?

Beth yw’ch barn chi? Dewch i ni drafod hyn gyda’n gilydd.

• Ewch ati i osod rheolau ar gyfer y drafodaeth: gwrando’n astud, ateb mewn 
brawddegau llawn, archwilio, datblygu a herio safbwyntiau disgyblion

• Defnyddiwch  meddwl, paru, rhannu i archwilio syniadau ac ymatebion ystyrlon cyn 
cael trafodaethau dosbarth cyfan. Defnyddiwch y Grid Cwestiynau i gynnwys pob 
disgybl yn y dosbarth. Dechreuwch trwy ofyn: Allwch chi herio ei bwynt ef neu hi? 
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GRYM BARDDONIAETH - 
CANOLBWYNT Y GWASANAETH 
“Poetry is when an emotion has found its thought and the thought 
has found words”

Robert Frost

Fel rhan o gomisiwn Pages of the Sea, gan Danny Boyle, mae Carol Duffy wedi ysgrifennu’r 
gerdd ganlynol.

“It is the Wound in Time. The century’s tides, 
chanting their bitter psalms, cannot heal it. 
Not the war to end all wars; death’s birthing place; 
the earth nursing its ticking metal eggs, hatching 
new carnage. But how could you know, brave 
as belief as you boarded the boats, singing? 
The end of God in the poisonous, shrapneled air. 
Poetry gargling its own blood. We sense it was love 
you gave your world for; the town squares silent, 
awaiting their cenotaphs. What happened next? 
War. And after that? War. And now? War. War. 
History might as well be water, chastising this shore; 
for we learn nothing from your endless sacrifice. 
Your faces drowning in the pages of the sea.”

The Wound In Time, Carol Ann Duffy

Darllenwch hon yn ystod gwasanaeth y bore a gofynnwch i’r disgyblion ystyried y 
cwestiynau canlynol:

• Pryd a sut mae barddoniaeth yn cael ei defnyddio i nodi’r gwahanol gerrig milltir yn  
ein bywydau?

• Pam mae pobl yn dychwelyd at yr un cerddi dro ar ôl tro?
• Beth sy’n gwneud cerddi mor gofiadwy?
• Pam mae pobl yn dysgu cerddi ar eu cof?

Cerdd: Hawlfraint © Carol Ann Duffy, 2018



GWERS 3 – DYDD Y CADOEDIAD 
ANRHYDEDDU’R GORFFENNOL
Chwiliwch am yr adran(nau) mwyaf perthnasol i’ch disgyblion chi. Mae gennych chi’r 
hyblygrwydd i gyflwyno gwers unigol i’ch dosbarth neu weithio drwy’r pecyn cyfan. 

CYFLWYNIAD

5-7 OED  COFIO EIN GORFFENNOL

5-7 OED  STORI MILWR

7-11 OED  TRADDODIADAU

7-11 OED  SUT RYDYN NI’N COFIO?

7-11 OED  LLE I FYFYRIO

7-11 OED  COF CENEDL
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Mae coffáu yn ffordd o anrhydeddu unigolyn neu foment mewn amser. Mae pobl wedi 
coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf trwy Ddydd y Cofio a Sul y Cofio a thrwy symbolau fel y pabi.

Mae coffáu yn brofiad personol hefyd, sy’n gallu digwydd yn breifat.

COFEBION
5-7 oed

Amcan Dysgu: 
Trafod grym cofio, a pham mae pobl yn cofio Dydd y Cadoediad.

Canlyniad Dysgu: 
Rydw i’n gallu egluro beth ddysgais i am y Cadoediad a’r bobl a wasanaethodd yn 
y Rhyfel Byd Cyntaf.

7-11 oed

Amcan Dysgu: 
Gofyn cwestiynau perthnasol am sut rydyn ni’n coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. Ymchwilio 
i’r traddodiadau, cofebion a chofadeiladau cenedlaethol a gwerthuso eu pwysigrwydd.

Canlyniad Dysgu: 
Rydw i’n gallu disgrifio man lle gallwch chi ddewis cofio am y bywydau a gollwyd yn ystod 
y Rhyfel Byd Cyntaf trwy ddefnyddio geirfa amrywiol.

CYFLWYNIAD
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5-7 OED   

COFIO EIN GORFFENNOL
Mae tynnu lluniau yn ffordd o gadw dyddiadur o’ch bywyd chi. Mae pob llun ffotograff 
yn caniatáu i chi gadw’r cof yn fyw ac ail-greu’r foment.

Gofynnwch i’r disgyblion ddod â lluniau ohonyn nhw eu hunain yn iau. Bydd y llun  
yn sbarduno trafodaeth am gofio ac ymarfer y strwythurau brawddegau ‘Byddwn i...’ 
a ‘Gallwn i...’

Edrychwch ar hen lun ohonoch chi’ch hun. Meddyliwch am frawddegau am eich llun yn 
dechrau gyda...

• Rydw i’n cofio...
• Byddwn i’n...
• Gallwn i...

Gofynnwch i’r disgyblion sgwrsio mewn parau a dangos eu lluniau a rhannu eu brawddegau.

Beth mae’r llun wedi’ch atgoffa chi ohono? Beth sydd wedi newid neu beth rydych chi 
wedi anghofio amdanynt?



5-7 OED   

STORI MILWR
Mae ffotograffau o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn adrodd straeon pwysig wrthym am bobl 100 
mlynedd yn ôl.

Gan ddefnyddio oriel Pages of the Sea dangoswch ffotograffau o ddynion a menywod 
a oedd yn rhan o’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r ffeithiau perthnasol amdanyn nhw. 

• Pwy oedd y bobl a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf?
• Beth oedd eu henwau?
• Pa mor hen oedden nhw?
• O ble ddaethon nhw?
• Beth ddigwyddodd iddyn nhw?

Gofynnwch i’r disgyblion greu arddangosfa o ffotograffau’r Imperial War Museum a 
ffeithiau allweddol am bob unigolyn.

Ar ôl dysgu rhywfaint am bob unigolyn, gofynnwch i’r disgyblion gwblhau’r frawddeg ganlynol:

• Fe wnes i ddarganfod bod ... 
• Fe ddysgais fod...
• Gwelais fod...

Delweddau: © IWM Bywydau’r Rhyfel Byd Cyntaf 

https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4041011, https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4946732

https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4410514, https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/1782774

Ewch i oriel Pages of the Sea i ddarllen rhagor o straeon am y dynion a’r menywod a 
wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Preifat Mason Simonton, 
Belfast

Preifat Samuel Augustus 
Stewart Thomas, Wrecsam

Yr Ail Isgapten Francis Henry 
Stanley Hawkesworth, Cumbria

Nyrs Staff Agnes Murdoch 
Climie, Glasgow
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https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/
https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4041011
https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4946732
https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/4410514
https://livesofthefirstworldwar.org/lifestory/1782774
https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/
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Er mwyn ein helpu i nodi diwrnodau a dyddiadau arbennig, rydyn ni’n aml yn mabwysiadu 
defodau a thraddodiadau penodol - ond beth yw’r gwahaniaeth rhwng y ddau beth a pham 
mae mor bwysig?

Mae defodau neu arferion yn bethau rydych chi’n parhau i’w gwneud, yn yr un ffordd, fel 
gwrando ar gerddoriaeth cyn mynd i’r ysgol neu ddarllen llyfr bob nos cyn mynd i gysgu. 
Gall defodau hefyd gael eu trosglwyddo gan ffrind neu aelod o’r teulu. Gofynnwch i’r 
dosbarth feddwl, paru, rhannu syniadau. Gallai disgyblion drafod:

• Tacluso’ch gwely yn syth ar ôl codi
• Bwyta brecwast iachus
• Glanhau’ch dannedd ar ôl bwyd.

Efallai bod gennych chi draddodiadau fel teulu a ffrindiau hefyd. Bob blwyddyn, ar yr un 
diwrnod, efallai’ch bod yn ymweld â lle arbennig, yn bwyta bwyd arbennig neu’n cwrdd 
â’ch anwyliaid. Mae’r traddodiadau hyn yn bwysig gan eu bod nhw’n creu straeon ac 
atgofion melys fydd gyda chi am oes.

• Pa draddodiadau sydd gennych chi, a pham maen nhw’n bwysig i chi? 

Gofynnwch i’r dosbarth feddwl, paru, rhannu syniadau. Gallai disgyblion drafod:

• Pen-blwyddi
• Gwyliau
• Dathliadau blynyddol arbennig.

Pa ddyddiau/digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol sydd wedi dod yn draddodiadau 
blynyddol, ac a oes ganddyn nhw unrhyw beth yn gyffredin? 

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu:

7-11 OED 

TRADDODIADAU

Dyddiau codi 
ymwybyddiaeth:

• Mis Hanes Pobl Dduon
• Wythnos y Parciau 

Cenedlaethol
• Wythnos Ailgylchu.

Dathliadau 
diwylliannol/crefyddol:

• Y Flwyddyn 
Newydd Tsieineaidd

• Hanukkah
• Dydd Gŵyl Dewi
• Diwali
• Ramadan ac Eid

Diwrnodau Rhyngwladol:

• Diwrnod y Llyfr/Diwrnod 
Barddoniaeth y Byd

• Diwrnod Rhyngwladol 
Nelson Mandela

• Diwrnod Heddwch 
Rhyngwladol

Gallwch ddatblygu’r dasg hon trwy ddefnyddio’r cwestiynau estynedig canlynol:

• Beth sy’n gwneud traddodiadau/dathliadau mor arbennig?
• Pa ddathliadau a thraddodiadau blynyddol mae pobl yn eu dilyn a pham?
• Pam mae’r mathau hyn o draddodiadau yn datblygu dros amser?



Gofynnwch i’r disgyblion ddychmygu bod pob teulu yn eu stryd, pentref, tref neu ddinas 
wedi colli rhywun agos iddyn nhw. Dyma ddigwyddodd adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Sut brofiad fyddai hynny? Sut fyddech chi a’ch teulu wedi teimlo? Beth allai hyn fod wedi’i 
olygu i ddyfodol eich teulu? 

Ewch ati i feddwl, paru, rhannu eich syniadau. 

Trafodwch sut mae pobl yn cofio a’r gweithgareddau maen nhw’n eu defnyddio i’w helpu 
i wneud hyn. Er enghraifft:

• Edrych ar luniau
• Ymweld â charreg fedd
• Gafael mewn gwrthrych
• Mynd i le arbennig.

Wrth goffáu, rydyn ni’n cofio am bobl trwy ein geiriau a’n gweithredoedd.

• Sut mae pobl yn cofio am rywun sydd wedi marw?

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl, paru, rhannu eu syniadau. 

7-11 OED  
SUT RYDYN NI’N COFIO
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Ym 1919, cafodd llawer o gofebion rhyfel eu comisiynu a’u hadeiladu ar hyd a lled y DU er 
mwyn cadw’r cof yn fyw am y dynion a’r menywod a fu farw wrth wasanaethu eu gwlad. 
Mae pobl yn ymweld â’r cofebion hyn i ddangos parch a diolchgarwch i’r rhai a gollodd eu 
bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r disgyblion:

• Sut bethau yw cofebion rhyfel a lle fyddech chi’n eu gweld nhw?
• Beth sy’n unigryw amdanyn nhw?
• Ydych chi wedi gweld un yn eich ardal chi?

Trefnwch y disgyblion mewn grwpiau i drafod eu syniadau:

• Maen nhw’n reit fawr a chrand yn aml
• Maen nhw wedi’u gwneud o ddeunyddiau cadarn fel carreg neu farmor
• Maen nhw’n cynrychioli’r modd yr hoffai’r gymuned gofio am y meirw – gyda phlac, 

cofeb, adeilad ac ati. Yn aml, pobl leol dalodd amdanyn nhw neu eu hadeiladu 
• Maen nhw’n cynnwys arysgrif er cof am y rhai a fu farw
• Mae cofebion yn aml yn cynnwys rhestr o enwau’r rhai a fu farw.

Dangoswch luniau o gofebion rhyfel lleol i’r disgyblion, neu defnyddiwch y lluniau isod. 
Allwch chi ddychmygu sut brofiad fyddai eu gweld nhw go iawn?

7-11 OED  
LLE I FYFYRIO

Delweddau: © Mark Saunders / Alamy Stock Photo, © Alexander Maximov / Alamy Stock Photo, © Radharc Images / Alamy Stock Photo, © Stan Pritchard / Alamy Stock Photo

Cofeb ar gyfer morwyr y llynges 
fasnach a fu farw yn ystod y 
Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel 
Byd, Bae Caerdydd 

Cofeb ryfel y Great Western 
Railway

Cofeb y Rhyfel Byd Cyntaf,  
Stryd Fawr, Coldstream,  
Swydd Berwick, Yr Alban

Wrth ymweld â chofeb ryfel, mae’r holl enwau sydd wedi’u harysgrifio arni yn ddigon i  
sobri unrhyw un; efallai bod gan rywun yr un enw â chi. Efallai yr hoffech ddysgu mwy 
amdanyn nhw.

I ddod o hyd i gofebion yn eich ardal chi, chwiliwch ar-lein yn: 
https://www.iwm.org.uk/memorials

Cwestiynau estynedig: Sut mae comisiwn Danny Boyle yn cynnig cyfle i bobl gofio  
am y dynion a’r menywod a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf? Lle arall all pobl fynd i gofio 
am y rhai a fu farw? 

Cofeb ryfel Diamond, Dinas 
Derry, Gogledd Iwerddon

https://www.iwm.org.uk/memorials
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Ni ddaeth llawer o gyrff y rhai a laddwyd yn y rhyfel yn ôl adref. Er mwyn helpu’r 
teuluoedd i alaru, dechreuodd pobl sefydlu cysegrfannau stryd (gair arall am gofeb ryfel). 
Gadawodd pobl gannoedd ar filoedd o flodau wrth Gysegrfan y Rhyfel Mawr yn Hyde 
Park, Llundain, ym mis Awst 1918.

• Allwch chi feddwl am ddigwyddiad diweddar lle’r oedd pobl yn gadael pentyrrau o flodau?
• Sut mae hyn yn enghraifft o gofio a choffáu? 

Defnyddiwch ddulliau meddwl, paru, rhannu i greu syniadau ac ymatebion ystyrlon cyn 
cael trafodaethau dosbarth cyfan. Defnyddiwch y Grid Cwestiynau i gynnwys pob disgybl 
yn y dosbarth. Dechreuwch gyda’r cwestiwn: Allwch chi herio ei bwynt ef neu hi? 
Neu, dydw i heb fy argyhoeddi. Allwch chi fy argyhoeddi i fwy? 

7-11 OED  

COF CENEDL

Delwedd: © Chronicle / Alamy Stock Photo

Esgob Llundain, Arthur Winnington-Ingram, yn bendithio Cysegrfan y Rhyfel Mawr yn Hyde Park, Llundain 1918



Meddyliwch am ymateb artistig Danny Boyle i’r Cadoediad. Pa syniadau allwch 
chi eu cymryd o hwn er mwyn trefnu bod holl ddisgyblion eich ysgol yn cydweithio 
ar ddigwyddiad coffáu i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf? 

•  Fel unigolyn: Crëwch fap meddwl o sut gallech chi drefnu a chynllunio digwyddiad 
coffáu i chi a’r dosbarth

•  Fel dosbarth cyfan: Meddyliwch am rywle yn yr ysgol lle gallai’r holl ddisgyblion 
ysgrifennu ac arddangos eu hymateb creadigol i’r Rhyfel Byd Cyntaf

•  Fel ysgol: Claddwch gapsiwl amser sy’n cynnwys ymatebion y disgyblion i’r Rhyfel Byd 
Cyntaf fel ffordd o orffen digwyddiadau’r canmlwyddiant – gan gynnwys yr holl ddulliau 
o gofio am y Rhyfel Byd Cyntaf dros y 100 mlynedd diwethaf

• Crëwch fwth recordio lle gallwch ffilmio’r disgyblion yn siarad am y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu cynnig i’r pennaeth a chyflwyno eu syniadau ar gyfer 
digwyddiad coffáu sy’n addas i’r 21ain ganrif.

Gallai paragraffau gychwyn gyda’r geiriau:

• Rydw i’n ysgrifennu atoch i drafod sut gallwn ni nodi canmlwyddiant Dydd y  
Cadoediad fel ysgol...

• Ar ôl siarad â disgyblion yr ysgol, mae yna lawer o gefnogaeth dros...
• Gan fod Dydd y Cofio yn adeg lle mae pobl yn dod at ei gilydd, rydw i’n cynnig…

GWAITH ESTYNEDIG
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Yn 2016, fe wnaeth 14-18 NOW gomisiynu’r artist Jeremy Deller a chyfarwyddwr y National 
Theatre, Rufus Norris, i greu cofeb fyw i gofio am Frwydr y Somme, un o frwydrau mwyaf a 
mwyaf gwaedlyd y Rhyfel Byd Cyntaf.

“I quickly realised that what I didn’t want was a static memorial that the public went to  
to be sad,” he said. “In the 21st century I felt we had do something different. So I thought 
about the memorial being human, and travelling round the country. It would take itself to  
the public rather than the public taking itself to the memorial.” Jeremy Deller, The Guardian

Dangoswch y ffilm https://becausewearehere.co.uk i’r disgyblion

• Fe wnaeth tua 1,400 o wirfoddolwyr gymryd rhan, a phob un wedi gwisgo fel milwr
• Roedden nhw’n canu’r gân ‘We’re here because we’re here’
• Roedd gan bob gwirfoddolwr gerdyn ag enw milwr a laddwyd mewn brwydr
• Roedd y dynion yn ymddangos mewn llefydd cyhoeddus fel canolfannau siopa neu 

orsafoedd trenau
• Fe wnaeth pobl ymateb i’r digwyddiad coffa byw hwn a’i rannu’n rhyngwladol trwy 

anfon lluniau a fideos o’u ffonau a’u postio ar y cyfryngau cymdeithasol.

#WeAreHere

Defnyddiwch y Grid Cwestiynau i ennyn trafodaeth. Gallwch ddechrau gyda’r cwestiwn: 

• Pa gwestiynau sy’n codi o hyn? 
• Beth yw ystyr yr ymateb creadigol hwn i Frwydr y Somme?

ANRHYDEDDU’R GORFFENNOL - 
CANOLBWYNT Y GWASANAETH

Delwedd: © Mark McNulty

We’re Here Because We’re Here, gan Jeremy Deller
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https://becausewearehere.co.uk/


ADNODDAU YCHWANEGOL 
I ATHRAWON
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DYSGU AM Y CADOEDIAD MEWN SAFLEOEDD 
TREFTADAETH A CHANOLFANNAU DIWYLLIANNOL
Fel ceidwaid a storfeydd rhai o ymdrechion creadigol gorau’r byd, mae canolfannau 
diwylliannol a safleoedd treftadaeth yn llefydd cyfoethog i feddwl a dysgu’n greadigol. Mae 
trefnu ymweliadau creadigol yn ffordd wych o gael canlyniadau dysgu drwy brofiadau yn yr 
ystafell ddosbarth. Mae astudiaethau wedi dangos bod dysgu trwy brofiadau nid yn unig 
yn ychwanegu gwerth at brofiadau dysgu disgyblion, ond bod ymweliadau rhyngweithiol 
yn helpu i gofio a dwyn i gof gwybodaeth yn well. Law yn llaw â’r pecyn hwn, gall athrawon 
ddefnyddio eu safleoedd treftadaeth a chanolfannau diwylliannol i:

• Hyfforddi a helpu i gyflwyno cwricwlwm ehangach a mwy cyffrous

• Gweld arteffactau’r Rhyfel Byd Cyntaf er mwyn dod â hanes yn fyw a hybu diddordeb

• Meithrin partneriaethau hirdymor er mwyn gweld casgliadau a chael profiadau 
dysgu cyffrous.

GWEFANNAU CANMLWYDDIANT Y RHYFEL BYD CYNTAF
Gall athrawon ddefnyddio’r gwefannau canlynol i ehangu profiadau dysgu’r disgyblion am 
goffáu, cofio a’r Rhyfel Byd Cyntaf.

14–18 NOW:
• www.1418now.org.uk

Imperial War Museum: 
• https://www.iwm.org.uk/learning/resources

Battlefields – Meysydd y Gad: 

• http://www.battlefields.co.uk/

The Centenary Partnership:

• http://www.1914.org/

Mae adnoddau’n cael eu creu drwy’r amser i gofio am y Rhyfel Byd Cyntaf. Am gynnwys 
ychwanegol, cysylltwch â’ch llyfrgell leol.

www.1418now.org.uk
https://www.iwm.org.uk/learning/resources
http://www.battlefields.co.uk/
http://www.1914.org/
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GEIRFA A DOLENNI 
CYSWLLT DEFNYDDIOL
Dray horses - ceffyl â chert oedd yn aml yn tynnu cert neu drol

Hunched - crymu’r cefn, cwmanu, symud ymlaen â’ch ysgwyddau i fyny

Of their own volition - dewis unigolyn neu anifail

Hesitancy - ddim yn gwneud rhywbeth yn sydyn am eich bod chi’n nerfus neu’n ansicr 

Bowed - plygu i lawr neu ymlaen

Posture - ystum eich corff, sut rydych chi’n gosod eich corff (sefyll neu eistedd)

Stern - difrifol

Pronounced - pam mae rhywbeth yn sefyll allan neu’n amlwg iawn

Audibility - digon uchel i glywed

Brooded - meddwl am rywbeth sy’n gallu’ch gwneud chi i boeni neu deimlo’n drist

DOLENNI CYSWLLT PROSIECT 14-18 NOW
Oriel Pages of the Sea. Chwiliwch am rywun i ffarwelio’n bersonol ag ef/hi:
• https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/

Comisiwn Pages of the Sea :
• https://www.pagesofthesea.org.uk/

Facebook:
• https://www.facebook.com/1418now

Twitter:
• https://twitter.com/1418NOW

Instagram:
• https://www.instagram.com/1418now/

#PagesOfTheSea

BBC
• http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/

• http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/25827997

• bbc.com/livelessons

https://www.pagesofthesea.org.uk/say-goodbye/
https://www.pagesofthesea.org.uk/
https://www.facebook.com/1418now
https://twitter.com/1418NOW
https://www.instagram.com/1418now/
http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/
http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/25827997
bbc.com/livelessons
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14-18 NOW  
DYSGU AC YMGYSYLLTU
Mae dysgu wrth wraidd 14-18 NOW ac mae llawer o’n comisiynau yn cynnwys adnoddau 
addysgu wedi’u teilwra. Wedi’u cynllunio ar gyfer oedrannau ac ysgolion amrywiol, efallai yr 
hoffech ddefnyddio’r cynlluniau gwersi canlynol gyda’ch disgyblion:

They Shall Not Grow Old  
Ymchwiliwch i’r Rhyfel Byd Cyntaf o safbwynt gwahanol gyda’n hadnoddau dysgu  
cyffrous. Wedi’u cynllunio gan athrawon ar gyfer disgyblion CA3 (11-14 oed), mae’r 
adnoddau hyn yn cynnwys clipiau, delweddau a sain gwych o ffilm newydd Peter Jackson. 
Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, mae Jackson yn adrodd straeon pobl gyffredin 
mewn cyfnodau eithriadol.

https://www.1418now.org.uk/learning-engagement/peter-jackson-film/

Poppies: Wave And Weeping Window 
adnoddau dysgu’r Rhyfel Byd Cyntaf ar gyfer disgyblion 9-13 oed sy’n astudio 
Dinasyddiaeth, Llythrennedd, Celf a Hanes

Mae’r pecyn hwn yn llawn dop o syniadau creadigol ac ymarferol ar gyfer athrawon 
cynradd ac uwchradd. Mae’n trafod y Rhyfel Byd Cyntaf fesul cam, a gallwch ei addasu 
yn ôl anghenion unigol, ac mae’n hyrwyddo cwestiynu, trafodaethau, perfformiad, 
cyflwyniad a beirniadaeth.

https://cdn.1418now.org.uk/uploads/2017/03/14-18-NOW-Poppies-Resource-Pack-2018.pdf

The Body Extended: Sculpture and Prosthetics 
Adnoddau Celf a Llythrennedd i ddisgyblion 11-15 oed

Mae’r pecyn hwn wedi’i gynllunio ar gyfer athrawon hanes, llythrennedd a chelf a dylunio 
CA3. Mae’n cynnwys pob math o weithgareddau i ysgogi’ch disgyblion i drafod a 
meddwl yn greadigol am y themâu sy’n gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf gan ddefnyddio 
arddangosfa ‘The Body Extended: Sculpture and Prosthetics’ fel sbardun i waith dosbarth.

https://cdn.1418now.org.uk/uploads/2017/08/14-18_Toolkit_July2017_v2.pdf

https://www.1418now.org.uk/learning-engagement/peter-jackson-film/
https://cdn.1418now.org.uk/uploads/2017/03/14-18-NOW-Poppies-Resource-Pack-2018.pdf
https://cdn.1418now.org.uk/uploads/2017/08/14-18_Toolkit_July2017_v2.pdf
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GYDA DIOLCH I:
Tes 
Deunyddiau addysgol, swyddi, newyddion a chyrsiau gan gymuned orau’r byd o athrawon 
ac arweinwyr ysgol.

https://www.tes.com

Nerve Centre

Dyma ganolfan cyfryngau celfyddydol a chreadigol mwyaf blaenllaw Gogledd Iwerddon. 
Mae dros 120,000 o bobl y flwyddyn yn elwa ar raglen amrywiol o ddigwyddiadau 
celf, prosiectau arloesol, gweithgareddau cysylltiadau cymunedol, canolfannau dysgu 
creadigol, cyfleoedd hyfforddi, a chyfleusterau cynhyrchu o’r radd flaenaf.

https://nervecentre.org

BBC Teach Live Lesson
Mae Live Lessons yn rhan o adnoddau ystafell ddosbarth am ddim BBC Teach i 
athrawon, ac wedi’u cynllunio i ddod â chynnwys y cwricwlwm yn fyw. Gyda mynediad 
i arbenigwyr blaenllaw a brandiau a doniau mwya’r BBC, dyma brofiad dysgu ar y cyd i 
ysgolion ledled y DU. 

bbc.com/livelessons

https://www.tes.com
https://nervecentre.org
bbc.com/livelessons
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POLISI HYSBYSU A CHYMRYD I LAWR A FFURFLEN 
YMHOLIADAU’R IWM:
Cysylltwch â ni os mai chi yw perchennog hawlfraint neu hawliau sy’n gysylltiedig ag unrhyw 
ddeunydd yn y cyhoeddiad hwn.

• a’ch bod chi’n credu y gallai’r deunydd fod yn destun perchnogaeth trydydd parti neu 
hawl gyfreithiol arall,

• neu’ch bod yn credu bod defnyddio’r deunydd hwn yn torri’ch hawliau eiddo deallusol 
chi neu hawliau eraill.

Er mwyn prosesu’ch ymholiad, ewch i https://www.iwm.org.uk/form/takedown-of-material. 

Bydd y wybodaeth a gyflwynir ar y ffurflen ond yn cael ei defnyddio mewn cysylltiad â’r 
ymholiad hwn.

https://www.iwm.org.uk/form/takedown-of-material


Comisiynwyd gan 14-18 NOW mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Activate Performing Arts, Creative Foundation, Eden Project, 
National Theatre Scotland, Nerve Centre, Sunderland Culture a Chyngor Abertawe.

Cefnogwyd gan y Loteri Genedlaethol trwy Arts Council England, 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Loteri Fawr, ac Adran Ddigidol, 
Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan.

Gyda chymorth ychwanegol Backstage Trust, Bloomberg Philanthropies, 
Calouste Gulbenkian Foundation (cangen y DU) a National Rail.
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