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Gweithgaredd 10: Ffeithiau, casgliadau a chwestiynau 

 

Amcanion dysgu 

• Dechrau meddwl yn fwy manwl am siwrneiau ffoaduriaid trwy ddefnyddio tystiolaeth i 

sefydlu ffeithiau, i ddod i gasgliadau ac i godi cwestiynau.  

Adnoddau 

• Fideo: Refugee Children Share Their Stories (3 mun 8 eiliad) 

www.youtube.com/watch?v=hLRKh8oxTVc  

• Taflen Gweithgaredd: Map i olrhain siwrneiau'r plant (un copi yr un fesul pob person 

ifanc)  

Gallwch argraffu copi mwy yma. 

• Sgrinlun o olygfa o'r fideo (un ar gyfer pob grŵp o dri neu bedwar person ifanc) 

• Taflen A3 neu bapur siart troi (un ar gyfer pob grŵp o dri neu bedwar person ifanc)  

• Ffyn glud 

Yr amser sy'n ofynnol: 1 awr, 10 munud 

 

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgwyl i'r bobl ifanc feddwl yn feirniadol am yr hyn y maent yn 

ei wybod eisoes a'r hyn y maent yn meddwl y gallent fod yn ei wybod, gan nodi'r cwestiynau 

yr hoffent eu gofyn o hyd.  

 

Refugee children and their stories (20 mun) 

 

• Dechreuwch trwy ddangos y fideo hwn i'ch dosbarth: Refugee Children Share Their 

Stories. Cafodd ei gynhyrchu gan yr elusen, World Vision UK, a'i ryddhau ar 27 Hydref 

2015.  

 

Mae'r capsiwn YouTube ar gyfer y ffilm yn dweud hyn: “Er mwyn cyrraedd ffin Serbia a 

Croatia, bu'n rhaid Ibrahim, Outayba, Youssef, Khattab (cefndryd) a'u teuluoedd fynd ar 

ddwy awyren, mewn un cwch, ynghyd â cherdded am 20 niwrnod. Ar ôl eu holl 

ymdrechion, mae'r dyfodol yn parhau'n ansicr." 

 

• Wrth i'r bobl ifanc wylio'r fideo, gofynnwch iddynt wneud nodiadau i gofnodi beth y maent 

wedi'i ddysgu o'r ffilm, gan ddefnyddio'r tri phennawd isod. Gallent naill ai ddefnyddio 

ysgrifbinnau o liwiau gwahanol ac allwedd lliw, fel bod pawb yn nodi rhai ffeithiau, 

casgliadau a chwestiynau, neu gallai pobl ifanc wahanol ganolbwyntio ar ysgrifennu un 

ai ffeithiau, barn neu gasgliadau. Efallai y bydd angen iddynt wylio'r fideo fwy nag 

unwaith.  

 

Ffeithiau 

Mae ffaith yn bendant yn wir. Enghraifft o ffaith yw enwau'r plant. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLRKh8oxTVc
https://www.mapsinternational.co.uk/downloads/europe_pol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hLRKh8oxTVc
https://www.youtube.com/watch?v=hLRKh8oxTVc
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Casgliadau 

Mae casgliad yn rhywbeth yr ydym yn ei lunio ar sail tystiolaeth, ond ni allwn fod yn hollol 

siŵr a yw'n wir heb gael gwybod rhagor. Dyma enghraifft: Mae'n aeaf yn y fideo am fod y 

plant yn gwisgo dillad cynnes.  

 

Cwestiynau  

Mae cwestiwn yn gofyn am ddarn o wybodaeth na allwch fod yn ei wybod heb i rywun 

ddweud wrthych. Dyma enghraifft: Ble mae rhieni'r plant? 

 

• Pan fydd y bobl ifanc wedi gorffen gwylio'r fideo, gofynnwch i rai ohonynt ddarllen allan 

eu rhestr o ffeithiau, casgliadau a chwestiynau. Gwiriwch eu hatebion. Dywedwch 

wrthynt am osod eu nodiadau i'r naill ochr gan eu bod yn mynd i feddwl am siwrneiau'r 

plant. 

 

Siwrneiau'r plant (15 munud) 

 

Mae'r pedwar plentyn yn ifanc iawn. Fodd bynnag, efallai mai un casgliad y bydd eich pobl 

ifanc wedi dod iddo yw bod gan y plant ddealltwriaeth dda iawn o ddaearyddiaeth! Maent yn 

crybwyll sawl ffaith am y gwledydd y maent wedi teithio trwyddynt, eu modd o deithio, a'u 

cyrchfan derfynol. 

 

• Rhowch gopi o'r daflen gweithgaredd sy'n dangos y map i bob person ifanc. Ewch 

trwyddi'n gyflym, gan ofyn iddynt a allant ddod o hyd i rai gwledydd penodol. Y rhai sy'n 

cael eu cynnwys yn y fideo yw Irac (ddim ar y map hwn), Gwlad Groeg, Cyn-weriniaeth 

Iwgoslafaidd Macedonia, Croatia a'r Almaen. Dangoswch y fideo eto. Gofynnwch i'r bobl 

ifanc edrych ar y map, ac olrhain siwrneiau'r plant wrth iddynt wylio.  

 

 

• Gofynnwch i'r bobl ifanc adolygu eu nodiadau, ac ychwanegu unrhyw ffeithiau, 

casgliadau a chwestiynau newydd. 

 

Y tu hwnt i'r ffrâm (15 munud) 

 

Mae'r rhan fwyaf o'r ffilm wedi cael ei ffilmio ar ffurf agosluniau sydd wedi'u tocio yn agos. 

Mae'n eithaf anodd gweld amgylchedd y plant yn eglur. Felly, pan fydd y bobl ifanc yn disgrifio 

beth y maent yn ei gredu sydd y tu hwnt i ffrâm y ffilm, byddant, ar y cyfan, yn llunio 

casgliadau. 

 

• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar. Rhowch sgrinlun yr un i bob grŵp o 

olygfa yn y ffilm, a darn o bapur A3 neu bapur siart troi. Gofynnwch iddynt dorri'r sgrinlun 

allan a'i ludo yng nghanol y darn o bapur.  

• Gofynnwch iddynt drafod beth y maent yn ei feddwl sy'n digwydd y tu hwnt i ffrâm y ffilm. 

Dylent wedyn ysgrifennu hyn neu dynnu llun ohono ar y papur. Gofynnwch iddynt siarad 

â'i gilydd ynghylch a yw hyn yn codi cwestiynau yr hoffent eu gofyn am y casgliadau 

hyn. Dylent ychwanegu'r cwestiynau hyn at eu nodiadau. 
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Cwestiynau terfynol am y fideo (10 munud) 

 

• Dangoswch y fideo unwaith eto. Gofynnwch i'r dosbarth pa gasgliadau y gallant ddod 

iddynt mewn ymateb i'r cwestiynau canlynol. 

o Beth yw diben y ffilm? Pam y gwariodd World Vision UK arian yn ei chynhyrchu? 

o At bwy y mae'r ffilm yn apelio? Pwy yw'r gynulleidfa fwriadedig? 

o Beth y mae'r ffilm am i'w chynulleidfa ei wybod, ei deimlo a'i wneud? 

o A oes yna ffyrdd eraill o ddweud y stori hon? Beth ydynt? 

 

Sesiwn lawn (10 munud) 

 

• Gofynnwch i'r bobl ifanc adolygu eu holl dystiolaeth o rannau gwahanol y gweithgaredd 

hwn. Dylent sicrhau eu bod wedi ysgrifennu'r holl ffeithiau, casgliadau a chwestiynau 

y gallant feddwl amdanynt. Yn achos pob casgliad, dylent fod wedi ysgrifennu 

cwestiwn, a dylent hefyd fod wedi meddwl am ddigon o gwestiynau eraill erbyn hyn. 

Dylai popeth gael ei ysgrifennu ar un ddalen o bapur. 

• Gofynnwch y cwestiynau canlynol iddynt: 

o A ydych chi'n teimlo eich bod yn deall yr argyfwng ffoaduriaid yn well erbyn hyn? 

o A ydych chi'n gallu gwahaniaethu rhwng ffeithiau a chasgliadau yn well? Sut y mae 

hyn o gymorth i'ch dealltwriaeth o'r argyfwng hwn, a sut y gallai fod o gymorth i'ch 

dealltwriaeth o faterion byd-eang eraill? 

o Sut y gallech ddod o hyd i atebion i'ch cwestiynau? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae pob gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni.
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Taflen gweithgaredd  Map i olrhain siwrneiau'r plant 
 

 


