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Elizabeth Andrews 
1882 – 1960
Mae’r adnodd hwn yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 
a bydd y gweithgareddau yn dysgu am gydraddoldeb a sut mae 
digwyddiadau yn y gorffennol wedi dylanwadu ar hawliau merched 
yng Nghymru heddiw. Mae’r cynnwys yn mapio at elfennau o’r 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a’r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol.

Nod: Casglu gwybodaeth am ferched dylanwadol o Gymru a thu 
hwnt, cynllunio a chynnal dadl.

Cyflwyniad
Cafodd Elizabeth Andrews ei geni yn 1882, a hi oedd un o ferched 
mwyaf dylanwadol dechrau’r 20fed ganrif. Roedd hi’n ymgyrchydd 
gwleidyddol blaengar ac yn sosialydd.

Gwyliwch fideo Elizabeth Andrews a fideo Gwleidyddiaeth a 
Ffeministiaeth a thrafodwch y cwestiynau canlynol:
• Pam bod Elizabeth Andrews wedi ymuno â’r byd gwleidyddol?
• Pam wnaeth diddordeb Elizabeth Andrews mewn 

gwleidyddiaeth gynyddu ar ôl symud i’r Rhondda?
• Fel gwraig i löwr, beth oedd prif bryder Elizabeth Andrews 

am y diwydiant glo?
• O fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, beth oedd 

prif ffocws Elizabeth Andrews?

Fframwaith Llythrennedd

Mae’r dysgwr 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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•  Swffragetiaid – merched oedd yn protestio i gael hawliau 
cyfartal i ferched

•  Sosialydd – person sy’n credu y dylai pawb gael cyfle cyfartal 
i elwa o gyfoeth gwlad. Mae hyn yn golygu byddai’r prif 
ddiwydiannau fel arfer yn berchen i’r cyhoedd ac nid 
cwmniau preifat

•  Diwydiant – y gwaith o gynhyrchu nwyddau mewn ffatrïoedd 
a gweithdai

•  Llywodraeth – y rhai sy’n rheoli gwlad

•  Pleidlais – y weithred o ddewis neu benderfynu’n ffurfiol

•  Cymuned – y bobl sy’n byw o fewn ardal neu fro arbennig

Geirfa ddefnyddiol
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Gweithgaredd 1
– Casglu gwybodaeth

Defnyddiwch dudalen 4 i gasglu gwybodaeth am Elizabeth Andrews, 
a merched dylanwadol eraill Cymru, a thu hwnt. 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’r 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 cardiau hyn i ddarganfod gwybodaeth am 
ferched dylanwadol o Gymru a thu hwnt.

Enw: Elizabeth Andrews

Dyddiad geni:

Pam oedd hi’n adnabyddus?

Unrhyw wybodaeth ychwanegol:

Enw: 

Dyddiad geni:

Pam oedd hi’n adnabyddus?

Unrhyw wybodaeth ychwanegol:

Enw: 

Dyddiad geni:

Pam oedd hi’n adnabyddus?

Unrhyw wybodaeth ychwanegol:

Enw: 

Dyddiad geni:

Pam oedd hi’n adnabyddus?

Unrhyw wybodaeth ychwanegol:
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Gweithgaredd 2
– Cynnal dadl

Eglurwch wrth y plant eu bod am gynllunio a chynnal dadl. 
Mae dadl fel arfer yn rhannu dwy farn, ac yna’n dod i gasgliad. 
Dywedwch wrth y plant bod y pennaeth wedi penderfynu mai 
bechgyn yn unig, eleni, sy’n cael bod yn rhan o’r Cyngor Ysgol. 
Trafodwch y pwyntiau canlynol.

•  Sut ydych chi’n teimlo am hyn? Meddyliwch am syniadau o 
blaid ac yn erbyn a cheisiwch ddod i gasgliad fydd yn deg i 
fechgyn a merched

•  Pan fyddwch yn cynnal eich dadl yn ymarferol, bydd rhaid i rai 
chwarae rôl drwy ddangos emosiwn a chodi eu llais ychydig er 
mwyn creu effaith a dangos angerdd. Defnyddiwch dudalen 6 i 
gynllunio’r ddadl

Geirfa a phatrymau brawddegau i’w hystyried:
•  O blaid / Yn erbyn   •  Yn gyntaf / Yn ail
•  Yn ogystal â hyn   •  Yn fy marn i
•  Ar y llaw arall    •  Dod i gasgliad

Fframwaith Llythrennedd

Mae’r dysgwr yn gallu:
• esbonio gwybodaeth a syniadau, archwilio a defnyddio ffyrdd o 

argyhoeddi, e.e. defnydd o eirfa, ystum, cynorthwyon gweledol
• archwilio dadleuon a themâu drwy chwarae rôl
• treiglo’n gywir fel rheol ar ôl y rhan fwyaf o’r arddodiaid a’r 

rhagenwau, e.e. am funud, dy fam
• gwrando ar eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i’r cynnwys a 

safbwyntiau’r siaradwr
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Defnyddiwch y dwylo isod (neu ewch o gwmpas eich 
dwylo eich hun) i gynllunio eich dadl. 

Ar un llaw…

Ar y llaw arall…


