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Dy fywyd di, fy mywyd i! 

Gwybodaeth Gefndir 

 

Mae’r adnodd hwn yn seiliedig ar gyfres o ffilmiau byr (pob un oddeutu 20-45 eiliad o hyd) a 

gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Oxfam o dan y teitl “Friday’s Lunch Time Treats”. Y sail resymegol 

sydd y tu ôl i'r ffilmiau yw tynnu sylw at y modd y mae pobl, ac yn enwedig plant, yn gallu darganfod 

eiliadau o hwyl a llawenydd, hyd yn oed yng nghanol yr amgylchiadau mwyaf heriol. Dywed 

gwneuthurwyr y ffilm: “Lle bynnag y byddwn yn ymweld ag ef, beth bynnag fo'r amgylchiadau, 

gallwn bob amser ddod o hyd i rywbeth i’n hatgoffa o’n byd rhyfeddol.” 

Gellir gweld y casgliad llawn o ffilmiau ar sianel YouTube Oxfam GB: 

www.youtube.com/user/OxfamGreatBritain  

Ar gyfer yr adnodd hwn, yr ydym wedi dewis pymtheg ffilm sydd, yn ein barn ni, yn fwyaf addas i'w 

rhannu â dysgwyr 5-9 oed. Efallai y bydd yr wybodaeth gefndir ganlynol am bob ffilm yn ddefnyddiol 

i chi. 

Nodyn - nid yw’r clipiau ffilm yn cynnwys deialog, fodd bynnag mae rhywfaint o destun 

Saesneg yn ymddangos ar ddechrau pob clip. 

 

Fideos wedi'u ffilmio mewn gwledydd penodol 

• Building Blocks  

Wedi'i ffilmio yn Sierra Leone 

Er gwaethaf ei chyfoeth o adnoddau naturiol, mae tua 70% o bobl Sierra Leone yn byw mewn tlodi. 

Ddeng mlynedd ar ôl diwedd y rhyfel cartref, roedd Sierra Leone yn dal i ailadeiladu. Yna, yn 2014, 

daeth ergyd Ebola. Er bod argyfwng uniongyrchol Ebola bellach drosodd, mae'r effeithiau ledled y 

rhanbarth wedi bod yn enfawr. Mae cymunedau wedi cael eu chwalu ac mae Ebola wedi effeithio ar  

economïau, a hynny ar lefel leol a chenedlaethol.  

Ffilmiwyd y plant dan sylw yn chwarae gyda'u blociau adeiladu ar ôl i'r argyfwng Ebola ddod i ben. 

Mae Oxfam wedi bod yn darparu dŵr glân a thoiledau, ac yn cynnal dosbarthiadau hylendid yn eu 

hysgol. 

• Ethiopian wedding celebrations 

Wedi'i ffilmio yn Ethiopia 

Ar hyn o bryd, mae Ethiopia yn dioddef o sychder enbyd ac mae Oxfam yn cefnogi teuluoedd, gan 

gynnwys llawer o fugeiliaid, trwy ddarparu dŵr, bwyd i'w da byw a rhywfaint o arian parod brys 

iddynt. Mewn dinasoedd megis Addis Ababa a Dire Dawa, fodd bynnag, mae bywyd yn mynd yn ei 

flaen fel arfer. Ffilmiwyd y dathliad priodas hwn yn Dire Dawa. 

https://www.youtube.com/user/OxfamGreatBritain
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• Scooter Racing  

Wedi'i ffilmio yn Pilipinas (Ynysoedd Philippines) 

Pan ysgubodd Teiffŵn Haiyan ar draws Pilipinas ym mis Tachwedd 2013, llwyddodd Oxfam i helpu i 

atgyweirio’r system ddŵr yn ninas Tacloban, sef y ddinas a gafodd ei tharo waethaf. Lansiwyd 

rhaglen gan Oxfam i helpu dros hanner miliwn o bobl gyda chymorth achub bywyd a chefnogaeth 

hirdymor. Daeth y plant dan sylw o hyd i long a oedd yn sownd ar lan, ac aethant ati i drawsnewid y 

dec yn barc sglefrio. 

• What’s the best toy you ever had? 

Wedi'i ffilmio yn Ne'r Swdan 

Mae'r plentyn sy'n cael sylw yn y ffilm hon yn chwarae gyda'i degan cartref yn Lologo, De Sudan. Ar 

hyn o bryd, mae De Sudan yn brwydro mewn rhyfel cartref chwerw ac nid oes gan bron hanner y 

boblogaeth ddŵr glân. Mae Oxfam wedi bod yn cefnogi pobl mewn sawl ffordd, gan gynnwys trwy 

ddarparu dŵr glân, cyfleusterau hylendid, bwyd, tanwydd a chymhorthdal incwm. 

• What’s your best frisbee moment?  

Wedi'i ffilmio yn Zambia  

Er gwaethaf economi sy'n tyfu, mae gan Zambia un o'r lefelau uchaf o dlodi ac anghydraddoldeb yn 

Affrica Is-Sahara, gydag ymhell dros hanner y boblogaeth yn byw o dan y ffin tlodi. Mae Oxfam yn 

gweithio gyda chymunedau i gynyddu ymwybyddiaeth o HIV ac AIDS, hyrwyddo hawliau menywod, 

darparu gwell mynediad at ddŵr a glanweithdra, ynghyd â chefnogi pobl i wneud bywoliaeth deg a 

chael addysg.  

• What would make you jump for joy? 

Wedi'i ffilmio yn Zambia.  

Gweler uchod. 

• When were you last a superhero?  

Wedi'i ffilmio ym Mhilipinas (Ynysoedd Philippines) 

Pan ysgubodd Teiffŵn Haiyan ar draws Pilipinas ym mis Tachwedd 2013, helpodd Oxfam dros 

hanner miliwn o bobl gyda chymorth achub bywyd a chefnogaeth hirdymor. Ffilmiwyd y plant dan 

sylw yn chwarae fel archarwyr yn eu gwisgoedd cartref, a hynny'n dilyn Teiffŵn Haiyan. 

• Where did you have your best splash? 

Wedi'i ffilmio yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo 

Mae Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo (DRC) yn gyfoethog o ran adnoddau, ond mae degawdau 

o lywodraethu gwael, ymyrraeth o dramor a gwrthdaro arfog creulon wedi golygu nifer mawr o 

golledigion erchyll. Rhwng 1998 a 2012, amcangyfrifir bod 5.4 miliwn o bobl wedi marw o ganlyniad 
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i'r trais, y tlodi endemig a chlefydau ataliadwy. Mae mwy na dwy filiwn o bobl wedi dianc o'u cartrefi. 

Mae gwrthdaro o’r newydd wedi achosi i dros 760,000 o bobl ffoi o’u cartrefi yn nwyrain y Congo ers 

dechrau 2012. 

Ffilmiwyd y plant dan sylw tra oedd staff Oxfam yn ymweld â gwersyll Boporo. Mae'r gwersyll hwn ar 

gyfer pobl sydd wedi'u dadleoli. Mae Oxfam wedi bod yn darparu dŵr glân a glanweithdra yn y 

gwersyll. 

 

Fideos wedi'u ffilmio mewn amryw o wledydd 

• Euro 2016: football tricks from around the world 

Wedi'i ffilmio mewn amryw o wledydd 

• How do you scrub up? 

Wedi'i ffilmio yn Sierra Leone ac ym Mhilipinas (Ynysoedd Philippines) 

• Kick ups, side step: what’s your football trick?  

Wedi'i ffilmio mewn amryw o wledydd gan gynnwys Sierra Leone 

• What makes you laugh out loud?  

Wedi'i ffilmio mewn amryw o wledydd, gan gynnwys Sierra Leone, y DU, Zambia a Gweriniaeth 

Ddemocrataidd Congo. 

• What's on your plate? 

Wedi'i ffilmio mewn amryw o wledydd, gan gynnwys Sierra Leone a'r Pilipinas (Ynysoedd 

Philippines) 

• What’s your best pose? 

Wedi'i ffilmio mewn amryw o wledydd 

• When did you last go with the flow? 

Wedi'i ffilmio mewn amryw o wledydd, gan gynnwys De Sudan a Sierra Leone. 

 

Rhagor o wybodaeth 

• I gael rhagor o wybodaeth am waith Oxfam mewn gwledydd penodol, ewch i: 

www.oxfam.org.uk/what-we-do/countries-we-work-in  

• I gael gwybodaeth gyffredinol am y gwledydd dan sylw, gweler adran proffiliau gwledydd gwefan 

y BBC: news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm  

• I gael y data cyfredol am wledydd, gweler gwefan Banc y Byd: data.worldbank.org 

http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/countries-we-work-in
http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
http://data.worldbank.org/

