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Cyflwyniad 

Nid yw pandemig y coronafeirws yn ystyried ffiniau. Mae pob un ohonom wedi cael ei effeithio gan yr 

argyfwng byd-eang hwn, ond nid yw pawb wedi cael ei effeithio yr un fath. I’r bobl niferus sy’n byw 

mewn tlodi, yn y DU ac mewn rhannau eraill o’r byd, mae COVID-19 yn argyfwng ar ben argyfwng. 

Ffoaduriaid mewn gwersylloedd heb fawr ddim i amddiffyn eu hunain. Menywod sy’n cael eu gorfodi i 

gario baich gwaith gofal di-dâl. Teuluoedd sy’n byw heb ddŵr glân a chyfleusterau glanweithdra. Plant a 

oedd yn cael anhawster i gael addysg o safon hyd yn oed cyn cau ysgolion ledled y byd. Er bod 

datblygiadau gwyddonol yn ddiweddar yn awgrymu y gallai’r cyfyngiadau symud a rhai o effeithiau 

byrdymor COVID-19 ddod i ben cyn bo hir, mae’n debyg y bydd yr effeithiau hirdymor yn para am 

flynyddoedd eto. 

Yr un pryd, mewn cymunedau ym mhob cwr o’r byd, mae pobl wedi ymateb i’r argyfwng dynol hwn â 

thosturi, cariad a charedigrwydd – gan estyn llaw i helpu pobl eraill mewn ffyrdd anhygoel. Mae’r 

argyfwng byd-eang hwn wedi gwneud i lawer ohonom ailystyried ein cysylltiadau â’r bobl sydd o’n 

cwmpas, i feddwl beth rydym yn ei werthfawrogi fwyaf mewn bywyd ac i feddwl sut i greu dyfodol teg a 

chynaliadwy i bawb.  

Gall cefnogi plant a phobl ifanc i wneud synnwyr o’r byd mewn cyfnod fel hwn fod yn anodd. Bydd gan 

bob un ohonom ei feddyliau a’i deimladau ei hun am y pandemig, a bydd ein safbwyntiau’n cael eu 

dylanwadu gan brofiadau personol, y bobl o’n cwmpas a’r hyn rydym yn ei weld, ei ddarllen a’i glywed ar-

lein neu o ffynonellau eraill. Mae nifer ohonom, gan gynnwys plant a phobl ifanc, yn dod i gysylltiad â 

llawer iawn o wybodaeth am COVID-19 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos, ac nid yw pob 

gwybodaeth yn ddibynadwy. Mae gan lawer o blant a phobl ifanc gwestiynau a phryderon hefyd ynglŷn â 

heriau eraill sy’n wynebu ein planed, fel yr argyfwng hinsawdd. Mae’n bosibl bod llawer o bethau yn ein 

bywydau sydd allan o reolaeth ar hyn o bryd, ond un peth y mae gennym fwy o reolaeth drosto yw sut 

rydym yn ymateb i’r heriau rydym yn eu hwynebu, boed drwy reoli ein lles ein hunain neu drwy helpu pobl 

eraill. 

 

Llun: Liz Newbon/Oxfam 
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Gwybodaeth am yr adnodd hwn 

Mae’r gweithgareddau a ganlyn yn helpu dysgwyr i drafod eu meddyliau a’u teimladau am y 

pandemig gyda phobl eraill. Byddant yn edrych ar rai o’r ffyrdd anhygoel y mae sefydliadau ac 

unigolion ledled y byd wedi bod yn ymateb i’r argyfwng hwn cyn ystyried eu hymatebion eu 

hunain. Bydd y dysgwyr hefyd yn dod i wybod am ffyrdd o atal y ‘gwybodemig’ presennol – 

lledaeniad cyflym gwybodaeth anghywir anfwriadol a gwybodaeth anghywir sy’n cael ei 

lledaenu’n fwriadol am COVID-19.  

Rhoddir amcangyfrif o’r amser ar gyfer pob gweithgaredd. Yn ddelfrydol, byddai’r dysgwyr yn 

cwblhau’r pedwar gweithgaredd, ond mae’r adnodd wedi’i gynllunio fel bod modd ei addasu’n 

hawdd a gallwch benderfynu peidio â gwneud rhai o’r gweithgareddau, gan ddibynnu faint o 

amser sydd ar gael a chan ddibynnu ar wybodaeth bresennol, dealltwriaeth ac anghenion 

dysgu eich dysgwyr. 

Mae’r gweithgareddau hyn yn gysylltiedig â sioe sleidiau sy’n darparu delweddau trawiadol, 

gwybodaeth ddefnyddiol a syniadau ychwanegol ar gyfer gweithgareddau.  

 

 

 

Deilliannau dysgu 

Bydd y dysgwyr yn gwneud y canlynol: 

> trafod eu meddyliau a’u teimladau am COVID-19 

> edrych ar rai o’r ffyrdd anhygoel y mae pobl ledled y byd wedi ymateb i’r pandemig 

> bod yn ymwybodol o’r gwahaniaeth rhwng gwybodaeth, gwybodaeth anghywir 

anfwriadol (misinformation) a gwybodaeth anghywir sy’n cael ei lledaenu’n fwriadol 

(disinformation) 

> dadansoddi gwybodaeth y maent yn dod o hyd iddi am COVID-19 yn feirniadol 

> ystyried eu hymatebion eu hunain i’r pandemig a chamau posibl y gallent eu cymryd er 

mwyn rheoli eu lles eu hunain a chefnogi pobl eraill 

 

Cysylltiadau â’r cwricwlwm 

> Cymru: Iechyd a Lles/y Dyniaethau/Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 
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Gweithgaredd 1 – Ble yr ydych chi’n sefyll? (20 munud+) 

  

 

 

 

 

1. Y ffordd orau o gyflawni'r gweithgaredd hwn yw mewn ardal fawr agored. Efallai yr hoffech 

ddefnyddio'r maes chwarae neu neuadd chwaraeon. Llinell ddychmygol o un ochr i ardal ddysgu i'r 

llall yw llinell gytundeb, y gofynnir i'r dysgwyr sefyll arni yn seiliedig ar y graddau y maent yn cytuno 

neu'n anghytuno â datganiad penodol.   

2. Yn gyntaf, sefydlwch reolau sylfaenol fel dosbarth i helpu i greu amgylchedd diogel i bawb fynegi barn. 

Gellir gwneud llinell gytundeb fel gweithgaredd dosbarth cyfan. Neu, gall rhannu’r dosbarth yn grwpiau 

llai helpu dysgwyr llai hyderus i rannu eu syniadau. 

3. Gofynnwch i'r dysgwyr ddychmygu llinell o un ochr i'r ardal ddysgu i'r llall. Efallai yr hoffech labelu un 

ochr i'r gofod yn 'cytuno'n gryf' a'r llall yn 'anghytuno'n gryf’.  

4. Esboniwch fod sefyll ar un pen i'r llinell hon yn golygu cytuno'n gryf â datganiad, a bod sefyll ar y pen 

arall yn golygu anghytuno'n gryf â'r datganiad. Esboniwch y bydd barn pawb yn cwympo yn rhywle ar 

hyd y llinell, ac nad oes yna unrhyw atebion 'cywir' neu 'anghywir' o reidrwydd.  

5. Efallai yr hoffech gyflwyno datganiad er mwyn ymarfer, er enghraifft 'Rwy’n caru siocled', i gynhesu'r 

dysgwyr ac iddynt ymgyfarwyddo â'r cysyniad o ddefnyddio llinell gytundeb. 

6. Darllenwch bob un o’r datganiadau isod. Rhowch ychydig o amser i’r dysgwyr feddwl am bob un cyn 

iddynt symud i’w lle ar y llinell.  

 

Cytuno'n 

llwyr 

Anghytuno'n 

llwyr 

Datganiadau llinell gytundeb: 

> Rwy’n poeni am y coronafeirws. 

> Mae COVID-19 wedi effeithio ar fywyd pawb. 

> Mae popeth rydym yn ei glywed ac yn ei ddarllen am y coronafeirws yn wir. 

> Mae’r pandemig wedi effeithio mwy ar fywydau rhai pobl na’i gilydd. 

> Mae COVID-19 wedi bod yn dda i’r amgylchedd. 

> Mae fy mherthynas â’r bobl sydd o’m cwmpas wedi newid ers dechrau’r pandemig. 

> Pan fydd y pandemig drosodd, bydd pethau’n mynd yn ôl i fod fel yr oedden nhw o’r blaen. 

> Pan fydd y pandemig drosodd, dylai pethau fynd yn ôl i fod fel yr oedden nhw o’r blaen. 

 

Mae llinell gytuno yn ffordd ddefnyddiol o annog trafodaeth am fater cymhleth, archwilio 

safbwyntiau gwahanol a rheoli unrhyw anghytundeb. 
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7. Anogwch ddysgwyr unigol mewn safleoedd gwahanol i ddweud ychydig eiriau i egluro pam y maent 

wedi sefyll yn y safle hwnnw. Gwahoddwch ddysgwyr eraill yn y grŵp i ymateb i’r syniadau hyn.  

8. Efallai y byddech yn hoffi rhoi cyfle i symud safle ar ôl i’r dysgwyr glywed gan ddysgwyr eraill a gofyn 

i rai sydd wedi symud pam y maent wedi gwneud hynny.  

 
 

 

 

 

Addasu ar gyfer dysgu o bell 

> Gellid addasu’r gweithgaredd hwn ar 

gyfer dysgu o bell, gan ddefnyddio 

llwyfan cyfarfod ar-lein i rannu llinell 

gytundeb, a gwahodd dysgwyr i gymryd 

eu tro i farcio’r llinell i ddangos eu safle 

ar gyfer un o’r datganiadau.  

> Mae’r datganiadau uchod hefyd i’w 

gweld yn y daflen gweithgaredd 

Datganiadau llinell gytundeb. Gall y 

dysgwyr dorri’r rhain allan a’u gosod ar 

linell ddychmygol gartref neu yn yr ysgol.  

Pwyntiau trafod posibl:  

> Mae poeni am y coronafeirws yn ymateb normal. Efallai na fyddwn yn gallu newid rhai o’r ffeithiau 

am y pandemig hwn, ond gallwn ddylanwadu ar y ffordd rydym yn ymateb i unrhyw bryderon sydd 

gennym. Darperir gwybodaeth gefndir am y coronafeirws a COVID-19 yn sleidiau 3 a 4. Gweler y 

Dolenni ac adnoddau defnyddiol am ffynonellau cefnogaeth ar gyfer siarad â phobl ifanc am y 

pandemig. Efallai hefyd y byddai’n werth atgoffa’r dysgwyr am y polisïau a’r mesurau sydd ar waith 

yn eu hysgol er mwyn hybu iechyd a lles. 

> Mae nifer ohonom, gan gynnwys plant a phobl ifanc, yn dod i gysylltiad â llawer iawn o wybodaeth 

am COVID-19 yn ddyddiol, ond nid yw pob gwybodaeth yn ddibynadwy. Gweler isod am weithgaredd 

i helpu dysgwyr i ddeall y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth, gwybodaeth anghywir anfwriadol a 

gwybodaeth anghywir sy’n cael ei lledaenu’n fwriadol. 

> Mae COVID-19 wedi cael effaith ar fywydau pawb, ond mae rhai pobl wedi cael eu heffeithio’n fwy 

na’i gilydd, yn y DU ac mewn rhannau eraill o’r byd. Gweler sleid 5 am lun a gwybodaeth i hybu 

trafodaeth bellach am hyn. 

> Mae llawer o bobl ledled y byd wedi bod yn meddwl ac yn siarad ynglŷn â sut y gallwn ddefnyddio 

digwyddiadau 2020 fel cyfle i greu dyfodol tecach a mwy cynaliadwy i bawb.  

 

Llun: Tim Fransham/Oxfam 
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Gweithgaredd 2 – Adnabod ‘newyddion ffug’ (30 munud+) 

1. Atgoffwch y dysgwyr bod nifer ohonom yn dod i gysylltiad â llawer o wybodaeth am COVID-19 bob 

diwrnod. Mae hyn yn digwydd drwy’r bobl rydym yn siarad â hwy, y cyfryngau cymdeithasol a 

ffynonellau ar-lein eraill, y radio neu’r teledu, a gall deimlo fel pe baem yn cael ein llethu weithiau. 

Mae rhai pobl yn cyfeirio at hyn fel ‘gwybodemig’.  

2. Defnyddiwch y ‘datganiadau’ ar sleid 6 i egluro bod rhywfaint o’r wybodaeth rydym yn ei gweld neu ei 

chlywed am COVID-19 yn wir, ond ei bod yn bosibl nad yw popeth yn wir. Mae’r animeiddiad ar sleid 7 

yn dangos y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth, gwybodaeth anghywir anfwriadol a gwybodaeth 

anghywir sy’n cael ei lledaenu’n fwriadol. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau er mwyn atal lledaeniad 

ffeithiau ffug.  

3. Efallai y byddai’n werth nodi bod COVID-19 wedi’i achosi gan feirws newydd, a bod gwyddonwyr yn 

dysgu mwy amdano drwy’r adeg, ac nad yw pob gwyddonydd yn cytuno ar yr holl wyddoniaeth sydd y 

tu o’r i’r salwch. Mae’r anghytundeb hwn yn cyfrannu tuag at rywfaint o’r wybodaeth anghywir 

anfwriadol a’r wybodaeth anghywir sy’n cael ei lledaenu’n fwriadol y gallem ei gweld neu ei chlywed.  

4. Chwiliwch am wahanol enghreifftiau o ‘wybodaeth’ am COVID-19. Rhowch un o’r darnau hyn o 

‘dystiolaeth’ i’r dysgwyr a gofynnwch iddynt drafod y cwestiynau a ganlyn: 

 
 
5. Efallai y gallai’r dysgwyr lunio eu rhestr wirio eu 

hunain i adnabod gwybodaeth anghywir anfwriadol 

neu wybodaeth anghywir sy’n cael ei lledaenu’n 

fwriadol. 

6. Gweler canllaw Addysgu Pynciau Llosg Oxfam am 

ragor o gyngor a syniadau er mwyn helpu plant a 

phobl ifanc i ddadansoddi’r cyfryngau’n feirniadol.  

 

 

 

> Beth yw ffynhonnell yr wybodaeth hon?  

> Ydych chi wedi clywed am y sefydliad neu’r unigolyn sydd wedi’i chyhoeddi? A ydych yn 

ymddiried ynddo? Sut yr ydych yn gwybod y gallwch ymddiried ynddo? 

> A yw’r wybodaeth hon wedi’i hadrodd yn rhywle arall? 

> A yw’r wybodaeth yn swnio’n gredadwy?  

> Ai ffaith ynteu farn yw’r wybodaeth? 

> Beth allech chi ei wneud i weld a yw’r ffeithiau hyn yn wir cyn eu rhannu â rhywun arall?  

> Gyda phwy y gallech chi siarad am yr wybodaeth hon os ydych yn poeni amdani? 

 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620473
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Gweithgaredd 3 – Ymatebion i’r pandemig (30 munud+) 

1. Gwahoddwch y dysgwyr i awgrymu ffyrdd cyffredin y mae pobl wedi ymateb i’r pandemig. Anogwch y 

dysgwyr i feddwl am wahanol sefydliadau a grwpiau, er enghraifft: 

 
2. Efallai y byddai’n werth ysgrifennu rhestr neu greu map meddwl o’u syniadau. Mae rhai enghreifftiau 

i’w gweld ar sleidiau 9 i 11.  

3. Eglurwch fod llawer o elusennau hefyd yn gweithio yn y DU ac mewn gwledydd eraill i gefnogi’r bobl 

fwyaf agored i niwed. Mae’r lluniau, y clipiau ffilm a’r wybodaeth ar sleidiau 13 i 21 yn disgrifio rhai o’r 

ffyrdd y mae Oxfam yn gweithio gyda sefydliadu partner a chymunedau i ymateb.  

4. Gweler y nodiadau ar sleidiau 9 i 17 am syniadau ar gyfer gweithgareddau i helpu dysgwyr i 

ymchwilio a deall rhai o’r ymatebion yn fanylach. 

 

 

 

 

Llun: Islam Mardini/Oxfam 

> llywodraethau gwahanol wledydd 

> gwyddonwyr 

> gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 

> ysgolion 

> pobl yn ein cymuned 
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Gweithgaredd 4 – Meddwl am fy ymateb (30 munud+) 

1. Atgoffwch y dysgwyr fod poeni neu deimlo’n bryderus ynglŷn â COVID-19 a/neu ei effeithiau, er 

enghraifft yr effaith ar eu haddysg neu ar swyddi rhieni/gofalwyr, yn ymateb hollol normal. Eglurwch 

y bydd yna bob amser rai pethau mewn bywyd na allwn eu rheoli, ond bod yna hefyd bethau y gallwn 

ddylanwadu arnynt. Mae llawer o ddigwyddiadau’r misoedd diwethaf allan o’n rheolaeth, ond gallwn 

reoli’r ffordd rydym yn ymateb iddynt. Gallwn gymryd camau i gefnogi ein lles ni ein hunain a phobl o’n 

cwmpas mewn llawer o ffyrdd. Gwyddom fod estyn llaw i gefnogi pobl eraill yn ffordd o gefnogi ein lles 

ni ein hunain hefyd.
1
  

2. Rhannwch gopïau o’r daflen gweithgaredd Sortio ymatebion posibl. Gofynnwch i’r dysgwyr ddarllen yr 

ymatebion posibl ac yna’u sortio yn ôl y grŵp y maent yn meddwl sy’n gweddu orau i bob un.  

 

3. Gallai’r dysgwyr aroleuo’r ymatebion mewn tri lliw gwahanol. Neu, gallent dorri’r cardiau a’u trefnu yn 

dri grŵp fel y gwelir ar sleid 23. Eglurwch nad oes atebion cywir neu anghywir, ac y gellir gosod rhai o’r 

ymatebion mewn mwy nag un categori.  

4. Anogwch y dysgwyr i feddwl am eu syniadau eu hunain ynglŷn ag ymatebion posibl pobl. Rhowch 

amser i’r dysgwyr rannu eu syniadau gyda phobl eraill. Efallai y byddech yn hoffi gorffen drwy ofyn i’r 

dysgwyr ddewis un neu ragor o gamau i’w cymryd fel rhan o’u hymateb i COVID-19. Efallai y gallech 

greu enfys o ddwylo i’w harddangos, gyda phob dysgwr yn addurno llaw â’i ymateb(ion). Gweler sleid 

24 am ysbrydoliaeth! 

  

Llun:© David Dixon: https://www.geograph.org.uk/photo/6450395 -  

Trwyddedwyd dan CC-BY-SA/2.0  

 

> Fi, fy nheulu a’m ffrindiau 

> Fy nghymuned 

> Ein byd 

 

Yn ddelfrydol, byddai’r gweithgaredd hwn yn cael ei gynnal mewn parau neu grwpiau o dri, ond gallai 

dysgwyr ei wneud yn unigol hefyd cyn rhannu eu syniadau â phobl eraill. 

 

https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/kindness-matters-guide
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Dolenni ac Adnoddau Defnyddiol 

> Mae llawer o sefydliadau, er enghraifft Young Minds, Young Scot, yr NSPCC ac UNICEF, yn cynnig 

awgrymiadau a chyngor defnyddiol ynglŷn â sut i siarad â phlant a phobl ifanc am y coronafeirws.  

> Mae gan Y Groes Goch Brydeinig adnoddau addysgu defnyddiol yn ymwneud â themâu cysylltiedig, er 

enghraifft mynd i’r afael ag unigrwydd, adeiladu gwytnwch a rheoli lles. 

> Mae’r rhaglen ‘Connecting Classrooms through Global Learning’ wedi cyhoeddi Learning from a 

Pandemic, adnodd rhagorol i helpu dysgwyr i wneud synnwyr o COVID-19. Gallwch ddod o hyd i 

wybodaeth am rai o brif glefydau heintus y byd, dysgu sut y mae heintiau’n lledaenu ac ymchwilio i 

weld beth y gallwn ei wneud er mwyn atal lledaeniad COVID-19 a chadw’n ddiogel.   

> Gall materion cymhleth fel y pandemig hwn sbarduno ymatebion cryf, amrywiol a gwrthgyferbyniol yn 

aml. Gweler canllaw Addysgu Pynciau Llosg Oxfam am ganllawiau, strategaethau a gweithgareddau 

ymarferol yn ymwneud â rheoli pynciau llosg yn y dosbarth ac mewn lleoliadau eraill. 

> Gweler Get Global! am syniadau amrywiol ynglŷn â sut i gefnogi pobl ifanc i fod yn ddinasyddion byd-

eang gweithredol – i feddwl am faterion sy’n bwysig iddyn nhw yn ogystal â chynllunio a chymryd 

rhan mewn ymgyrchoedd. Er bod yr adnodd hwn wedi’i anelu at bobl ifanc 11-16 oed, gellid addasu 

llawer o’r gweithgareddau’n rhwydd i’w defnyddio gyda phlant iau. 

> Mae Oxfam yn gweithio gyda sefydliadau partner a chymunedau i helpu i atal lledaeniad COVID-19. 

Rydym yn darparu cefnogaeth hanfodol fel cyfleusterau golchi dwylo, dŵr glân, toiledau a sebon yn 

y  cymunedau mwyaf agored i niwed. Darllenwch ragor am ein hymateb. 

> Darllenwch am rai o’r ffyrdd y mae Oxfam yn gweithio gyda phobl eraill i sefyll dros y rhai sy’n cael eu 

heffeithio fwyaf gan y pandemig: galw am gadoediad byd-eang, ymgyrchu dros ‘frechlyn pobl’ ac 

annog llywodraeth y DU i wneud mwy i sicrhau ei bod yn ddiogel i bob plentyn ddychwelyd i’r ysgol, 

lle bynnag y bo. 

 

 

https://youngminds.org.uk/blog/talking-to-your-child-about-coronavirus/
https://www.young.scot/campaigns/national/coronavirus
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/childrens-mental-health/depression-anxiety-mental-health/
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents
https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources
https://connecting-classrooms.britishcouncil.org/resources/global-learning-resources/learning-from-a-pandemic
https://connecting-classrooms.britishcouncil.org/resources/global-learning-resources/learning-from-a-pandemic
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620473
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620727
https://www.oxfam.org.uk/oxfam-in-action/responding-coronavirus/
https://actions.oxfam.org/great-britain/global-ceasefire/petition/
https://www.oxfam.org/en/blogs/people-over-profits-make-covid-19-medicines-and-vaccines-free-and-fair-all
https://act.sendmyfriend.org/campaignpack
https://act.sendmyfriend.org/campaignpack


 

 
Hawlfraint © Oxfam GB. Dim ond i ddibenion addysgol y gallwch atgynhyrchu'r ddogfen hon.   Tudalen | 11 
Ymatebion i COVID-19 ledled y byd – Adnodd addysgu ar gyfer plant 9-14 oed  

ADDYSG OXFAM 

www.oxfam.org.uk/education 

Rhagor o Wybodaeth 

Argyfwng ar ben argyfwng 

Mae COVID-19 yn cael effeithiau dinistriol ym mhobman, ond y bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yw’r 

rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu taro’n galetaf – yn y DU a ledled y byd. I lawer, mae’r pandemig hwn yn 

argyfwng ar ben argyfwng. Yn aml iawn mae pobl sy’n wynebu gwrthdaro, trychineb a thlodi eisoes yn 

ymlafnio heb hanfodion sylfaenol fel dŵr, bwyd, glanweithdra a mynediad at ofal iechyd. Mae hwn 

hefyd yn argyfwng economaidd, gan fod y pandemig yn bygwth bywoliaeth pobl ar hyd a lled y byd.  

Yn y 15 mlynedd diwethaf, mae tlodi eithafol wedi’i haneru, ond mae effeithiau’r pandemig eisoes yn 

dad-wneud y cynnydd hwn. Mae hanner biliwn yn rhagor o bobl ledled y byd mewn perygl o gael eu 

gwthio i dlodi
2
, ac mae miliynau’n wynebu newyn wrth i ymatebion cyfyngiadau symud a mesurau 

diogelwch eraill sy’n gysylltiedig â COVID-19 leihau incwm. Amcangyfrifir bod 400 miliwn o bobl, y rhan 

fwyaf yn fenywod, wedi colli eu gwaith.
3
 Yn y DU, canfu adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar fod bron 

i 700,000 o bobl wedi cael eu gyrru i dlodi o ganlyniad i effeithiau economaidd y pandemig, gan wthio 

cyfanswm y bobl sy’n byw mewn tlodi i fwy na 15 miliwn o bobl – sef tua un o bob pum person.
4
 

Mae COVID-19 hefyd wedi amlygu a gwaethygu anghydraddoldeb, e.e. rhwng dynion a menywod. 

Menywod yw bron i 70% o’r gweithwyr gofal iechyd
5
, felly mae mwy o risg iddynt ddal COVID-19. Maent 

hefyd dair gwaith yn fwy tebygol o fod mewn sefyllfa lle disgwylir iddynt gyflawni cyfrifoldebau gofalu 

di-dâl
6
 (e.e. gofal plant a gofal am berthnasau oedrannus). Mae cau ysgolion a lledaeniad y clefyd wedi 

golygu bod y rhai sy’n darparu gofal di-dâl yn wynebu mwy a mwy o ofynion, gan ei gwneud yn 

anoddach fyth iddynt ennill incwm. Menywod sy’n byw mewn tlodi, mamau sengl a gweithwyr hanfodol, 

yn ogystal â’r rhai sy’n perthyn i grwpiau hiliol ac ethnig lleiafrifol yw’r rhai sy’n cael eu gwthio bellaf i’r 

cyrion.
7
  

Mae Oxfam yn gweithio gyda thimau lleol a phartneriaid i ddarparu eitemau hanfodol sy’n achub 

bywydau, fel cyfleusterau golchi dwylo, dŵr glân, toiledau a sebon mewn cymunedau ac amgylchiadau 

bregus. Rydym hefyd yn ymuno â sefydliadau a phobl ledled y byd i annog llywodraeth y DU a 

llywodraethau eraill i wneud mwy i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb a’r anghyfiawnder presennol sydd 

wedi dod yn fwy amlwg o ganlyniad i’r argyfwng hwn, gan achosi mwy fyth o risg i’r bobl fwyaf agored i 

niwed. 

Llun: Fabeha Monir/Oxfam 

https://www.oxfam.org/en/research/dignity-not-destitution
https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic
https://li.com/reports/poverty-during-the-covid-19-crisis/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621009/bp-care-crisis-time-for-global-reevaluation-care-250620-en.pdf
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Datganiadau llinell gytuno            Taflen gweithgaredd 

  

Rwy’n poeni am y 

coronafeirws. 

Mae COVID-19 wedi effeithio 

ar fywyd pawb. 

Mae popeth rydym yn ei 

glywed ac yn ei ddarllen am 

y coronafeirws yn wir. 

Mae’r pandemig wedi 

effeithio mwy ar fywydau 

rhai pobl na’i gilydd. 

Mae COVID-19 wedi bod yn 

dda i’r amgylchedd.  

Mae fy mherthynas â’r bobl 

sydd o’m cwmpas wedi 

newid ers dechrau’r 

pandemig.  

Pan fydd y pandemig 

drosodd, bydd pethau’n 

mynd yn ôl i fod fel yr 

oedden nhw o’r blaen. 

Pan fydd y pandemig 

drosodd, dylai pethau fynd 

yn ôl i fod fel yr oedden nhw 

o’r blaen.  

 

 

 

               

  

 

 

 

Anghytuno'n 

gryf 

Cytuno'n 

gryf 



 
 

 
Hawlfraint © Oxfam GB. Dim ond i ddibenion addysgol y gallwch atgynhyrchu'r ddogfen hon.   Tudalen | 13 
Ymatebion i COVID-19 ledled y byd – Adnodd addysgu ar gyfer plant 9-14 oed 

ADDYSG OXFAM 
www.oxfam.org.uk/education 

Sortio ymatebion posibl          Taflen gweithgaredd 

 

A allwch feddwl am unrhyw ffyrdd eraill y gallai pobl gymryd camau cadarnhaol? 

Helpu fy mrawd neu chwaer iau gyda’i gwaith 

cartref neu ddysgu gartref.  

Dylunio ac ysgrifennu cerdyn post i’w anfon at 

gymydog neu rywun sy’n byw mewn cartref gofal 

lleol. 

Aros i feddwl a yw gwybodaeth yn wir cyn ei 

rhannu â phobl eraill. 

Codi arian i elusen sy’n gweithio i gefnogi 

cymunedau agored i niwed mewn gwledydd eraill.  

Rhoi bwyd i fanc bwyd lleol. 
Siarad â rhywun am unrhyw bryderon sydd 

gennyf. 

Cysylltu â ffrind neu aelod o’r teulu nad ydw i wedi 

siarad ag ef ers tipyn. 

Ysgrifennu cerdyn neu neges ddiolch i rywun 

gartref neu yn yr ysgol sydd wedi fy helpu yn 

ddiweddar.  

Creu poster neu gyflwyniad i godi ymwybyddiaeth 

o rai o effeithiau COVID-19 ar bobl sy’n byw mewn 

tlodi. 

Clirio pethau gartref er mwyn dod o hyd i unrhyw 

ddillad neu deganau nad oes arnaf eu heisiau 

mwyach, a’u rhoi i siop elusen. 

Ysgrifennu neu dynnu llun o bethau yr wyf yn 

ddiolchgar amdanynt – ar fy mhen fy hun neu fel 

teulu. 

Codi arian i elusen leol sy’n gweithio yn fy 

nghymuned. 

Codi arian i elusen sy’n gweithio i gefnogi 

cymunedau agored i niwed mewn gwledydd eraill. 

Ymuno â’r ymgyrch Anfonwch fy Ffrind i’r Ysgol i 

annog llywodraeth y DU i wneud mwy i sicrhau 

bod pob plentyn ym mhob cwr o’r byd yn gallu 

dychwelyd i’r ysgol yn ddiogel. 

Helpu gartref, er enghraifft trwy olchi llestri, 

tacluso neu osod y bwrdd. 

Trefnu cystadleuaeth goginio rithwir neu 

gystadleuaeth ar-lein arall i gymryd rhan ynddi 

gyda ffrindiau. 

> Efallai y byddech yn hoffi aroleuo’r 

ymatebion mewn tri lliw gwahanol. Neu 

gallech dorri’r cardiau a’u sortio i wahanol 

grwpiau.  

> Cofiwch nad oes yna atebion cywir nac 

anghywir. Gellid rhoi rhai o’r camau 

gweithredu mewn mwy nag un o’r grwpiau. 

 

> Darllenwch yr ymatebion posibl isod, yna’u 

sortio i’r grwpiau hyn: 

 Fi, fy nheulu a’m ffrindiau 

 Fy nghymuned 

 Ein byd 

 


