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Arglwyddes Rhondda 
(Margaret Haig Thomas)   
1883 – 1958
Mae’r adnodd hwn yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 
a bydd y gweithgareddau yn dysgu am gyfraniad merched yn ystod 
y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r cynnwys yn mapio at elfennau o’r 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a’r 
Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Nod: Ysgrifennu cofnod mewn dyddiadur a chreu poster recriwtio 
merched i’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyflwyniad
Ganwyd Margaret Haig Thomas yn 1883 ac yn dilyn marwolaeth ei 
thad yn 1918, daeth yn Arglwyddes Rhondda. Roedd hi’n fenyw busnes 
rhyngwladol a defnyddiodd ei safle breintiedig i ymgyrchu dros hawliau 
cyfartal i fenywod o bob dosbarth.

Gwyliwch fideo am Margaret Haig Thomas a fideo Swyddi yng 
nghyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf a thrafodwch y cwestiynau canlynol:
• Pam bod Margaret Haig Thomas wedi ymuno â mudiady Swffragét?
• Er bod Margaret Haig Thomas yn dod o deulu cefnog, aeth ati i 

frwydo dros nifer o achosion amwyriol. Beth oedd effaith hyn?
• Yn eich tyb chi, pam bod Margaret Haig Thomas 

wedi creu’r cylchgrawn Time and Tide?
• Pa fath o berson oedd Margaret Haig Thomas? 

Sut bersonoliaeth oedd ganddi?

Fframwaith Llythrennedd

Mae dysgwyr yn gallu:
•  trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu 

dilyn e.e. pwysleisio pwyntiau allweddol, rhoi esboniad yn ei drefn
•  gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r 

prif bwyntiau



bbc.co.uk/merchedmawreddog 2

•  Swffragetiaid – merched oedd yn protestio i gael hawliau 
cyfartal i ferched

•  Breintiedig – rhywun sydd â hawl neu fantais benodol

•  Rhyngwladol – rhywbeth sy'n digwydd mewn nifer o 
wahanol wledydd

•  Ffeministiaeth – yr egwyddor y dylai menywod gael yr un 
hawliau â dynion

•  Tŷ’r Arglwyddi – rhan o’r Senedd ynghyd â Thŷ’r Cyffredin

Geirfa ddefnyddiol
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Gweithgaredd 1
– Cofnod dyddiadur

Roedd cyfraniad merched yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn 
amhrisiadwy. Eglurwch wrth y disgyblion eu bod am ysgrifennu 
dyddiadur o safbwynt merch yn ystod y rhyfel.

•  Pwy yn y dosbarth sydd yn cadw dyddiadur?
•  Beth yw pwrpas cadw dyddiadur? 

Hynny yw, rhannu teimladau, digwyddiadau a meddyliau pobl
•  Pa fath o bethau sy’n cael eu hysgrifennu mewn dyddiaduron?
•  Beth oedd pwysigrwydd dyddiaduron yn ystod y cyfnod? 

Dim technoleg ar gyfer ffonio, gyrru neges destun, anfon ebost. 
Roedd pobl y cyfnod yn cyfathrebu drwy lythyr, cerdd, llun 
neu ddyddiadur

Mae’r ffurfiau cyfathrebu hyn yn bwysig i ni heddiw oherwydd 
maent yn rhoi syniad o fywyd pobl yn ystod y cyfnod. 

Defnyddiwch y we i ymchwilio a darllen am sut roedd merched 
yn teimlo pan yn gweithio yn y ffatrïoedd a.y.y.b.
•  Sut oedden nhw’n teimlo am adael eu teuluoedd a’u plant? 
•  Pa fath o swyddi oedd ganddynt?

e.e. diflas, undonog, blinedig, caled

Ewch ati, gan ddefnyddio tudalen 5, i gynllunio eich cofnod 
dyddiadur. Defnyddiwch dudalen 6 fel eich Meini Prawf Llwyddiant, 
neu eich rhestr wirio.
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Fframwaith Llythrennedd

Mae dysgwyr yn gallu:
• addasu’r hyn y maent yn ei ysgrifennu yn ôl y diben a’r darllenydd, 

gan ddewis geiriau’n addas, e.e. iaith ddisgrifiadol ac iaith berswadiol
• casglu syniadau i gynllunio ysgrifennu
• gwella’u gwaith ysgrifennu, ei wirio o ran eglurder a threfn.
• ysgrifennu cyflwyniad, datblygu cyfres o syniadau a diweddglo
• trefnu’r gwaith ysgrifennu mewn dilyniant neu adrannau 

rhesymegol, drwy ddechrau defnyddio paragraffau 
• defnyddio iaith sy’n briodol ar gyfer ysgrifennu, gan gynnwys 

Cymraeg safonol
• amrywio trefn geiriau, ymadroddion a chymalau mewn brawddegau
• defnyddio ansoddeiriau ac adferfau i ychwanegu diddordeb ac er 

mwyn ysgrifennu’n fanwl gywir
• defnyddio cysyllteiriau i ddangos cysylltiadau o fewn brawddegau
• defnyddio ffurf safonol amrywiaeth o ferfau, e.e. ffurfiau presennol, 

gorffennol, negyddol
• defnyddio atalnodi i ddynodi brawddegau, a dechrau defnyddio 

dyfynodau, atalnod i farcio cymalau ac ymadroddion a chollnodau i 
hepgor llythrennau, e.e. hoffi’r ysgol (i + yr)

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae dysgwyr yn gallu:
• dod o hyd i wybodaeth briodol gan ddefnyddio gwahanol 

allweddeiriau a thechnegau chwilio
• dewis gwefan briodol o ganlyniadau chwilio a dechrau ystyried 

a yw'r cynnwys yn ddibynadwy
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Defnyddiwch y siartlif hwn i’ch helpu 
i gynllunio eich dyddiadur.

Cyflwyniad:

Meddyliau

Teimladau

Diweddglo:

Prif ran:
Meddyliau

Teimladau

Meddyliau

Teimladau
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•  Ysgrifennu yn y person cyntaf

•  Amser y gorffennol a’r presennol

•  Cadw at yr un amser o fewn y paragraff 
(presennol neu gorffennol)

•  Cysyllteiriau amser

•  Trefn gronolegol

•  Pump synnwyr

•  Defnyddio berfenwau yn lle berfau

•  Teimladau a meddyliau

•  Defnydd o ansoddeiriau

Meini Prawf Llwyddiant

Berfenw

rhedeg

bwyta

nofio

canu

Berfau

rhedais i

bwytais i

nofiais i

canais i
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Gweithgaredd 2
– Creu poster

Defnyddiodd y llywodraeth bosteri er mwyn recriwtio merched i’r 
ymdrech ryfel ac i lenwi swyddi’r dynion oedd wedi mynd i’r ffrynt. 
Ymchwiliwch ar y we i ddarganfod posteri tebyg a sylwch ar arddull 
y posteri e.e.
• cyflythrennu ac iaith berswâd
• sloganau amrywiol
• mathau o luniau
• delweddau positif o ryfel

Defnyddiwch bapur A4 neu raglen gyfrifiadurol er mwyn cynllunio 
a chreu eich poster. Defnyddiwch dudalen 8 fel rhestr wirio.

Fframwaith Llythrennedd

Mae dysgwyr yn gallu:
•  defnyddio ystod o strategaethau i ddeall ystyr geiriau a 

brawddegau, gan gynnwys gwybodaeth ffonig, gwreiddiau geiriau, 
teuluoedd geiriau, cystrawen, trefn testun a gwybodaeth flaenorol 
am y cyd-destun

•  darllen testunau, gan gynnwys testunau heb fawr o gliwiau 
gweledol, yn annibynnol, gan ganolbwyntio

•  casglu syniadau i gynllunio ysgrifennu
•  defnyddio gwybodaeth weledol, e.e. darluniau, diagramau a 

graffiau, sy’n glir ac yn berthnasol i’r testun ysgrifenedig
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Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae dysgwyr yn gallu:
• addasu a chyflwyno ystod o destun, delwedd, sain, animeiddiad a 

fideo at ddibenion penodol
• rhoi barn am eu gwaith eu hunain ac eraill ac awgrymu 

gwelliannau wrth weithio'n annibynnol neu ar y cyd, e.e. gwirio'u 
gwaith a chywiro sillafu /defnyddio gwirydd sillafu; penderfynu a 
yw llinell goch o dan eiriau yn golygu eu bod wedi'u camsillafu; 
defnyddio'r sillafiadau a awgrymir lle bo hynny'n briodol

• arddangos ymddygiad priodol ar-lein

Dewis lliwiau
Mae’n bwysig ystyried eglurder wrth ddewis lliwiau – efallai 
ei fod yn edrych yn dda ond a fydd yn darllen yn dda? 
Dyma restr o rai cyfuniadau lliw da:
•  Du ar felyn    •  Gwyrdd tywyll ar wyn
•  Coch tywyll ar wyn  •  Glas tywyll ar wyn
•  Gwyn ar las tywyll

Deniadol – 
sefyll allan, 
ennyn diddordeb

Hawdd i’w 
ddarllen – 
dim gormod 
o destun

Taclus – 
safon uchel 
i’r poster

Gweithred – 
beth sydd angen 
i’r person sy’n 
darllen y poster 
ei wneud? Cywirdeb – 

sillafu

Cyflwyniad – 
digon o ofod rhwng 
pethau, peidiwch 
cywasgu gormod o 
bethau

Syml – 
dim gormod
o fanylder

Lliwgar – 
gweler isod
 

Trefnus – 
hawdd i’w ddilyn 
 

Beth sy’n gwneud 
poster da? 


