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Mae’r adnodd hwn yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a
bydd y gweithgareddau yn dysgu am empathi a chydymdeimlad â
digwyddiadau a phobl yn y gorﬀennol. Mae’r cynnwys yn mapio at
elfennau o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a’r
Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
Nod: Casglu gwybodaeth ddibynadwy ar-lein a defnyddio cwestiynau
agored wrth roi eu hunain mewn esgidiau rhywun o’r gorﬀennol.
Cyﬂwyniad
Roedd Elaine Morgan yn ddynes dalentog dros ben.
Cafodd ei geni yn 1920 a dangosodd dalent naturiol tuag at
wyddoniaeth a’r celfyddydau.
Gwyliwch ﬁdeo Elaine Morgan a ﬁdeo Cydraddoldeb a thrafodwch y
cwestiynau canlynol:
• Pam ydych chi’n meddwl bod Elaine Morgan wedi ennill
ysgoloriaeth?
• Pa fath o fagwraeth gynnar gafodd Elaine Morgan?
• Sut ydych chi’n meddwl y dylanwadodd hyn ar weddill ei bywyd?
• Pam, ydych chi’n meddwl, bod llyfrau Elaine Morgan wedi gwerthu
mor dda yn ystod y cyfnod?
• Sut ydych chi’n meddwl oedd Elaine Morgan yn teimlo pan
symudodd o’i chartref yng Nghymru i Loegr? Pam?
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
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Geirfa ddefnyddiol
• Ysgoloriaeth – swm o arian neu wobr i helpu i dalu am gwrs
o addysg
• Tlawd – rhywun sydd ag ychydig iawn o arian
• Talentog – rhywun â dawn o safon uchel
• Ffeministiaeth – yr egwyddor y dylai menywod gael yr un
hawliau â dynion
• Prifysgol – un man lle mae modd parhau gydag astudiaethau
addysgol ar ôl gadael ysgol
• Gwleidyddiaeth – gweithgareddau a thrafodaethau sy’n
digwydd er mwyn ceisio gwneud bywyd yn well i bawb
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Gweithgaredd 1
– Ffeil ﬀeithiau

Defnyddiwch dempled tudalen 4 i gynllunio a chyﬂwyno ﬀeil ﬀeithiau
am Elaine Morgan, gan ddefnyddio’r teitlau a roddwyd:
• bywyd cynnar
• addysg
• gwaith ysgrifennu
• gwobrau
• bywyd personol
Defnyddiwch y we i ddarganfod gwybodaeth a ﬀeithiau cywir a
dibynadwy. Llenwch y ﬀurﬂen yn ddigidol, neu ddefnyddiwch
gopi caled.
Fframwaith Llythrennedd
Mae dysgwyr yn gallu:
• defnyddio ystod o strategaethau i gipddarllen (sgimio),
e.e. dod o hyd i’r geiriau neu’r ymadroddion allweddol, y byrdwn,
y prif syniadau, themâu
• darllen testunau, gan gynnwys testunau heb fawr o gliwiau
gweledol, yn annibynnol, gan ganolbwyntio
• llithr ddarllen (sganio) am wybodaeth benodol gan ddefnyddio
amryw o nodweddion mewn testunau, e.e. teitlau, darluniau,
geiriau allweddol
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 cynllun isod i greu ﬀeil ﬀeithiau am
Elaine Morgan. Trefnwch y ﬀeithiau yn ôl y teitlau.

Bywyd cynnar

Gwobrau

Gwaith
ysgrifennu

Bywyd
personol
Addysg
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Gweithgaredd 2
– Y gadair goch

Gofynnwch i’r disgyblion:
‘Petaech chi’n gallu teithio yn ôl mewn amser (fel Doctor Who) i gwrdd
â Elaine Morgan, beth fyddech chi’n gofyn iddi?’
Rhowch ddigon o amser i’r disgyblion i feddwl am nifer o gwestiynau
agored, e.e. Sut oeddet ti’n teimlo, pan roedd aelodau o Brifysgol
Rhydychen, yn meddwl dy fod yno i gymryd swydd fel glanhawraig?
yn hytrach na chwestiynau caeëdig, e.e. Wyt ti’n ferch? Ydw.
Dewiswch blentyn i fod yn Elaine Morgan, i eistedd ar y gadair goch.
Anogwch y disgyblion i gynnwys manylder yn eu hatebion, e.e.
‘Roeddwn i’n teimlo’n drist a digalon iawn. Roeddwn i’n credu eu bod
yn gwneud hwyl am fy mhen ac yn meddwl fy mod yn dwp. Er hyn,
roeddwn i’n benderfynol o ddangos iddyn nhw fy mod yn glyfar ac yn
haeddu fy lle yn y Brifysgol.’
Gellir recordio’r sesiwn holi ac ateb fel tystiolaeth lafar ac er mwyn
gwerthuso neu asesu ar ddiwedd y wers.
Fframwaith Llythrennedd
Mae’r dysgwr yn gallu:
• archwilio sefyllfaoedd gwahanol drwy chwarae rôl
• defnyddio’r treigladau mwyaf cyﬀredin yn gywir e.e. fy nghalon
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