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Amcanion

1. Ystyried rhai o brif achosion a chanlyniadau’r Rhyfel Byd Cyntaf.
2. Ystyried goblygiadau Cytundeb Heddwch Versailles ar yr hyn ddigwyddodd wedyn yn 

Ewrop, a’r cysylltiad rhyngddo â chychwyn yr Ail Ryfel Byd.
3. Sylweddoli bod penderfyniadau hanesyddol yn medru cael effaith bellgyrhaeddol am 

flynyddoedd i ddod.
4. Ystyried cysylltiad Cymreig David Lloyd George, a’i rôl fel Prif Weinidog Prydain adeg 

trafodaethau Cytundeb Heddwch Versailles. 
5. Ystyried rôl cytundebau heddwch heddiw.               

Adnoddau

•  Bwrdd gwyn rhyngweithiol (BGRh)
•  Cyfrifiaduron dosbarth/ystafell gyfrifiaduron
•  Llun a disgrifiadau o’r cytundeb drafft heddwch
•  Amrywiol luniau o arweinwyr gwledydd yn 

arwyddo cytundebau heddwch i’w harddangos 
ar y BGRh
•  Map o wledydd y Cynghreiriaid a’r Pwerau 

Canolog adeg y Rhyfel Byd Cyntaf i’w 
arddangos ar y BGRh

•  Llun o David Lloyd George i’w arddangos ar y 
BGRh

•  Cwis rhyngweithiol

Taflenni gwaith:
• Dadansoddi ffynhonnell
• Bywgraffiad Lloyd George
• Cytundeb heddwch y dosbarth

 

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Cyflwyniad

1.  Trafod â’r disgyblion y cysyniad o gytundebau heddwch. Pam eu bod nhw’n cael eu llunio? 
Beth yw eu pwrpas? Fedran nhw feddwl am enghreifftiau diweddar lle cafodd cytundeb 
heddwch ei lunio er mwyn ceisio sicrhau heddwch rhwng gwledydd/carfanau gwleidyddol? 
(Cytundeb Gwener y Groglith yng Ngogledd Iwerddon, Cytundebau Heddwch y Dwyrain 
Canol, er enghraifft. Gellid arddangos lluniau o arweinwyr yn arwyddo cytundebau heddwch 
neu’n ysgwyd llaw ar ôl gwneud hynny ar y BGRh).

2. Trafod gyda’r disgyblion symboliaeth ac ymarferoldeb darn o bapur yng nghyd-destun yr 
ymgais i sicrhau heddwch rhwng gwledydd. Ydy hi’n bosibl i ddarn o bapur yn unig gyflawni’r 
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fath beth? Cyfeirio at ddyfyniad enwog Neville Chamberlain - ‘Mae gen i yn fy llaw ddarn 
o bapur wedi ei arwyddo gan Mr Hitler’ - adeg llunio Cytundeb Heddwch Munich yn 1938, 
cytundeb a brofodd yn y pen draw nad oedd ‘yn werth y papur y cafodd ei ysgrifennu arno’. 
Beth arall, ym marn y disgyblion, sydd ei angen er mwyn sicrhau heddwch, yn ogystal â 
chytundeb ysgrifenedig ar bapur?

3. Annog y disgyblion i ystyried pa mor berthnasol fyddai cytundeb heddwch er mwyn 
datrys anghydfod yn eu bywydau nhw heddiw (gyda ffrindiau amser chwarae, neu frawd/
chwaer adref, er enghraifft). Ydyn nhw’n credu y byddai hyn yn ffordd effeithiol o ymdrin ag 
anghydfod? Pam?

4. Esbonio’n fras iawn ychydig o gefndir y Rhyfel Byd Cyntaf. Nodi iddo gychwyn ym mis 
Gorffennaf 1914 ac iddo ddod i ben, yn swyddogol, ym mis Tachwedd 1918. Pwysleisio 
taw’r Rhyfel Byd Cyntaf, neu’r Rhyfel Mawr, oedd un o’r rhyfeloedd pwysicaf yn hanes y byd. 
Erbyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd dros 16 miliwn o bobl wedi cael eu lladd a thros 21 
miliwn wedi eu hanafu. 

5. Esbonio wrth y disgyblion bod nifer fawr o ffactorau cymhleth yn gyfrifol am y Rhyfel Byd 
Cyntaf, a bod haneswyr yn parhau i drafod hyd heddiw beth oedd y gwir achosion. Roedd 
y rhyfel yn ymwneud â’r rhan fwyaf o brif bwerau’r byd ar y pryd, ac yn bennaf wedi ei 
ganolbwyntio rhwng dwy garfan - y Cynghreiriaid - yn cynnwys yn bennaf gwledydd fel 
Prydain, Ffrainc, America a Rwsia - a’r Pwerau Canolog - y gwledydd a oedd yn rhan o 
Ymerodraethau yr Almaen, Awstria-Hwngari ac Otoman. (Gallai arddangos map ar y BGRh 
fod y fuddiol er mwyn arddangos yn fras i’r disgyblion pa wledydd oedd yn brwydro’n erbyn 
ei gilydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf).

6. Esbonio i’r Rhyfel Byd Cyntaf ddod i ben yn swyddogol am 11y.b ar Dachwedd 11 1918 
wrth i’r Almaen arwyddo cadoediad gyda’r Cynghreiriaid - pedair blynedd a hanner wedi 
i’r brwydro gychwyn. Cafodd Cytundeb Heddwch Versailles ei lunio’n derfynol rai misoedd 
wedyn, ym mis Mehefin 1919.

Un

1. Arddangos llun o David Lloyd George ar y BGRh, a holi’r dosbarth os oes rhywun yn gwybod 
pwy yw’r gŵr yn y llun. Esbonio ei fod yn ffigwr pwysig iawn yn hanes Cymru, Prydain a’r 
byd, a’ch bod yn mynd i ddysgu heddiw am ei gysylltiad hollbwysig â’r Rhyfel Byd Cyntaf 
gan taw ef oedd Prif Weinidog Prydain yn ystod blynyddoedd 1914 i 1918. Esbonio bod 
y copi drafft o Gytundeb Heddwch y Rhyfel Byd Cyntaf yn berchen i David Lloyd George, 
a’i fod yn rhan hanfodol o’r ymdrech i sicrhau heddwch a ddigwyddodd wedi i’r Rhyfel Byd 
Cyntaf ddod i ben.                                                          

2. Arddangos y disgrifiad gwrthrych o gytundeb Drafft Heddwch ar y BGRh a darllen trwyddo 
gyda’r dosbarth.

3. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar a gofyn iddynt gwblhau’r daflen waith 
dadansoddi ffynhonnell ar ôl darllen y wybodaeth am y gwrthrych (gallai grwpiau weithio ar 
gyfrifiaduron unigol yn yr ysfafell TGCh neu’r ystafell ddosbarth.)

4. Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd, annog y disgyblion i benodi un aelod o bob grŵp i rannu’r 
wybodaeth maent wedi ei chanfod am gopi drafft o Gytundeb Heddwch y Rhyfel Byd Cyntaf 
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gyda gweddill y dosbarth. Trafod fel dosbarth arwyddocâd y gwrthrych, yng nhyd-destun 
hanes Cymru, Prydain a’r byd.

Dau

1. Darllen trwy’r daflen waith bywgraffiad David Lloyd George ar y BGRh gyda’r dosbarth.
2. Rhannu’r disgyblion yn grwpiau o dri neu bedwar, a’u holi i gwblhau’r gweithgaredd ‘Gwir 

neu Gau?’ yn seiliedig ar hanes bywyd David Lloyd George.
3. Trafod atebion pob grŵp, yna holi’r disgyblion am y ffeithiau mwyaf diddorol a ddysgwyd 

ganddynt am David Lloyd George.
4. Trafod y ffaith fod Lloyd George yn cael ei ystyried yn un o wleidyddion mwyaf yr ugeinfed 

ganrif. Holi’r disgyblion beth, yn eu barn nhw, oedd yn ei wneud yn gymeriad mor ddiddorol, 
ac yn ffigwr mor bwysig yn hanes Cymru, Prydain a’r byd?

Tri

1. Trafod gyda’r disgyblion y ffaith na chafodd yr Almaen fod yn bresennol yn nhrafodaethau 
Cynhadledd Heddwch Paris, ac na chafon nhw lawer o fewnbwn yn y broses o ffurfio 
Cytundeb Heddwch Versailles, fel cosb am fod yn gyfrifol am y rhyfel yn y lle cyntaf.  Fe 
glywson nhw amodau’r cytundeb am y tro cyntaf ar Fai 7 1919 (sef yr amodau a welir yn 
y fersiwn drafft yn Amgueddfa Lloyd George), a chael peth amser yn unig i’w hastudio. 
Roedden nhw’n gwrthwynebu sawl un o amodau’r cytundeb, ond er i ambell gyfaddawd gael 
ei wneud, fe arhosodd y rhan fwyaf o’r amodau yr un fath. Rhoddwyd dewis i gynrychiolwyr 
yr Almaen yn Versailles - arwyddo’r cytundeb, neu ddioddef ymosodiad gan y Cynghreiriaid 
ar eu gwlad. Doedd dim dewis ganddyn nhw ond arwyddo mewn gwirionedd, a chafodd y 
cytundeb terfynol ei arwyddo gan gynrychiolwyr anfoddog yr Almaen yn Neuadd y Drychau 
ym mhalas enfawr Versailles ger Paris, ar Fehefin 28, 1919. 

2. Pwysleisio bod gwledydd y Cynghreiriaid - a’r ‘Tair Fawr’, sef Prydain, America a Ffrainc, 
yn enwedig - am weld yr Almaen yn cael ei chosbi am achosi’r Rhyfel Byd Cyntaf. Nodi bod 
cyfanswm o 440 o gymalau yn y cytundeb terfynol, a bod 414 ohonynt yn canolbwyntio’n 
benodol ar gosbi’r Almaen. Roedd yr Almaen, yn amlwg, yn anfodlon iawn â’r rhain.   

3. Trafod y ffaith bod gan arweinwyr y ‘Tair Fawr’ hefyd ddisgwyliadau a dyheadau gwahanol 
iawn wrth lunio Cytundeb Heddwch Versailles, ac esbonio bod cymaint o wahaniaeth rhwng 
amcanion y gwledydd fel bod cael cytundeb oedd yn plesio pawb yn amhosibl (roedd Ffrainc 
yn gadarn iawn o blaid dial ar yr Almaen a gwneud iddi dalu’n ddrud am y rhyfel; roedd 
America eisiau cosbi’r Almaen ond nid er mwyn dial ond yn hytrach er mwyn adfer Ewrop 
a sicrhau heddwch byd-eang o hynny ymlaen; ac roedd Prydain wedi ei dal rhywle yn y 
canol rhwng safbwyntiau’r ddwy wlad). Sôn am y ffaith fod haneswyr yn cyfeirio at Gytundeb 
Heddwch Versailles fel ‘y cyfaddawd anfodlon’, gan gyfleu nad oedd yr un o dri arweinydd y 
‘Tair Fawr’, heb sôn am yr Almaen, yn hollol hapus â’r cytundeb terfynol, mewn gwirionedd, 
ac nad oedd wrth fodd neb yn llwyr.

http://www.bbc.co.uk/primaryhistory
http://www.bbc.co.uk/terms/
http://downloads.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/worksheets/british_history/bhc_bywgraffiad_lloyd_george_taflen_waith.pdf


Hanes Prydain
Cynllun Gwers: Cytundeb Drafft Heddwch

Cynnwys Hanes Prydain yn Gymraeg: bbc.co.uk/primaryhistory © BBC 2011

4. Trafod â’r dosbarth, ac arwain y disgyblion i sylweddoli nad oes gan unrhyw gytundeb 
sy’n eithrio un o’r prif bartïon obaith o lwyddo, mewn gwirionedd. Esbonio bod Cytundeb 
Heddwch Versailles yn enghraifft berffaith o’r modd yr arweiniodd gwaharddiad llwyr un o’r 
prif bartïon at fethiant y cytundeb, yn y pen draw. Eu hannog i ystyried y ffaith fod unrhyw 
ymgais i sicrhau heddwch yn ein dyddiau ni yn gofyn am ystyriaeth ofalus o safbwyntiau pob 
carfan, a bod angen elfen o gyfaddawd ar bob ochr. Gofyn iddynt feddwl am enghreifftiau 
o hyn yn eu bywydau bob dydd (ar yr iard amser chwarae/yn yr ystafell ddosbarth/gyda’u 
rhieni/cytundeb ysgol-cartref ayyb).

5. Ystyried fel dosbarth pa ffactorau sy’n gwneud cytundeb heddwch llwyddiannus. Gellid 
rhestru syniadau’r disgyblion ar ffurf pwyntiau bwled ar y bwrdd gwyn er mwyn creu rhestr 
‘Meini Prawf Llwyddiant Cytundeb Heddwch’. 

6. Rhannu’r disgyblion yn grwpiau o dri neu bedwar, a gofyn iddynt fynd ati i lunio ‘Cytundeb 
Heddwch y Dosbarth’ (yn cynnwys tua 10 cymal), gan ystyried y meini prawf llwyddiant a 
benwyd gan y dosbarth ar y bwrdd gwyn. Beth sy’n hanfodol iddynt ystyried wrth lunio’r 
cytundeb heddwch? Pa gymalau y bydden nhw’n awyddus i’w cynnwys? Dylai’r disgyblion 
weithio ar y daflen waith cytundeb heddwch y dosbarth, neu gallai rhai grwpiau weithio ar 
gyfrifiaduron er mwyn llunio’u cytundeb heddwch.

7. Trafod cytundebau heddwch y gwahanol grwpiau fel dosbarth cyfan, ac ystyried a ydynt yn 
cwrdd â’r meini prawf llwyddiant. 

Clo

1. Trafod yn fras yr hyn a ddigwyddodd yn yr Almaen yn sgil Cytundeb Heddwch Versailles: 
aeth yr Almaenwyr i deimlo’n chwerw iawn am eu bod nhw’n cael eu beio am achosi’r 
Rhyfel Byd Cyntaf ac roedden nhw’n casau ‘Cymalau Euogrwydd’ Cytundeb Heddwch 
Versailles; cafwyd dirwasgiad economaidd mawr yn y wlad yn ystod y 1920au a 
chychwyn y 1930au (yn rhannol gan fod yr Almaen wedi gorfod talu iawndaliadau fel 
rhan o amodau’r Cytundeb Heddwch), ac aeth amodau byw yn anodd iawn; cynyddodd 
teimladau cenedlaetholgar yr Almaenwyr a’u casineb at rai o wledydd eraill Ewrop a’r 
Byd, ac yn y pen draw arweiniodd hyn at dwf cenedlaetholdeb a llywodraeth Adolf Hitler. 

2. Nodi taw un o brif bryderon David Lloyd George adeg llunio Cytundeb Heddwch 
Versailles oedd y byddai’n achosi rhyfel arall ymhen llai na 25 o flynyddoedd, gan 
nad oedd yr Almaen yn hapus ag ef. Oedd Lloyd George yn gywir? Trafod cysylltiad 
uniongyrchol methiant Cytundeb Heddwch Versailles â’r Ail Ryfel Byd.

3. Annog y disgyblion i ystyried a oedd Cytundeb Heddwch Versailles yn cwrdd â ‘Meini 
Prawf Llwyddiant Cytundeb Heddwch’ y dosbarth, felly? Pam?                          

4. Cwblhau’r cwis rhyngweithiol ar y BGRh er mwyn adolygu gwaith y wers.
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Estyniad neu waith cartref

1. Gallai rhai disgyblion ymchwilio i wahanol ddisgwyliadau a dyheadau arweinwyr Ffrainc, 
Prydain ac America (Clemenceau, Lloyd George a Wilson) adeg llunio Cytundeb 
Heddwch Versailles er mwyn darganfod beth oedd y prif wahaniaethau barn rhyngddynt. 
Gallent hefyd ymchwilio i rai o’r amodau a roddwyd ar yr Almaen yn y cytundeb, a llunio 
rhestr ohonynt. 

2. Gallai’r disgyblion lunio erthygl bapur newydd a ymddangosodd yn y wasg y bore ar 
ôl i Gytundeb Heddwch Versailles gael ei arwyddo (gan ddewis ysgrifennu’r erthygl o 
safbwynt y wasg ym Mhrydain, America, Ffrainc neu’r Almaen).

3. Gallent lunio poster gwybodaeth ar y cyfrifiadur ynglŷn â digwyddiadau Sul y Cofio yn eu 
hardal nhw, gan ganolbwyntio ar arwyddocâd y dyddiad Tachwedd 11 yn hanes y Rhyfel 
Byd Cyntaf.

4. Gallent wneud gwaith ymchwil i blentyndod Lloyd George, a’i ddyddiau ysgol yng 
ngogledd Cymru yn ystod Oes Fictoria. 

5. Gallent ymchwilio i fywyd ym mhentrefi’r chwareli llechi yn Sir Gaernarfon ar gychwyn yr 
ugeinfed ganrif - ardal y bu Lloyd George yn Aelod Senedol drosti am 55 o flynyddoedd.                                                             

6. Gallai’r disgyblion ymchwilio i hanesion rhai o’r milwyr o Gymru a fu’n brwydro yn y Rhyfel 
Byd Cyntaf (un amlwg fyddai’r bardd Elis Humphrey Evans, neu Hedd Wyn).
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