
DISGRIFIAD 

 

Mae’r wers hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddyfnhau eu 
gwybodaeth o'r Holocost trwy archwilio gwahanol 
weithredoedd o wrthsafiad Iddewig.  Bydd myfyrwyr yn 
dysgu bod gwrthsafiad yn ystod yr Holocost wedi bodoli ar 
sawl ffurf, gan gynnwys gwrthsafiad corfforol ac ysbrydol. 
Trwy archwilio gwahanol adnoddau hanesyddol a straeon 
personol, bydd myfyrwyr yn cael golwg fwy cynnil ar 
wrthsafiad yn ystod yr Holocost ac yn ystyried y posibiliadau 
i unigolion sefyll i fyny i amddiffyn hawliau dynol sylfaenol 
ac urddas dynol. Nod hyn, yn ei dro, yw annog myfyrwyr i 
fyfyrio ar eu rhwymedigaethau eu hunain yn y gymdeithas 
gyfoes.  

Bydd myfyrwyr hefyd yn ystyried sut y gall cymdeithasau 
gofio ac anrhydeddu’r unigolion, y teuluoedd a’r cymunedau 
hynny yr effeithiwyd arnynt gan ddinistr yr Holocost mewn 
modd ystyrlon. Mae'r gweithgaredd yn cynnwys 
dadansoddiad o gofeb yng Nghymru ac yn annog myfyrwyr i 
ddylunio eu cofeb Holocost neu weithred arall o gofio, gan 
ganolbwyntio ar y cysylltiadau hanesyddol â phobl a lleoedd 
Cymru. 

Mae'r gweithgaredd yn ffurfio casgliad naturiol i'r gyfres o 
Weithgareddau Holocost JHASW/CHIDC. Yn benodol, 
argymhellir bod y Gweithgaredd hwn yn cael ei gwblhau ar 
ôl i fyfyrwyr astudio Gweithgareddau 5-9* (sy’n ymdrin â 
hanes esblygiad yr Holocost, rôl Prydain, colled etifeddol a 
materion yn ymwneud â chyfrifoldeb). Mae'r 
Gweithgareddau cynharach hyn yn rhoi cyd-destun hanfodol 
ac yn cyfuno â Gweithgaredd hwn i bwysleisio 
cymhlethdodau'r dewisiadau moesol a wynebai pobl 
gyffredin yn ystod yr Holocost. 

Gall athrawon hefyd ystyried defnyddio peth o’r deunydd yn 
y wers hon ar gyfer addysgu grŵp oedran iau, fel estyniad 
i’w hastudiaeth o Weithgaredd 4, yn ymwneud â Bywyd 
Iddewig yn Ewrop Cyn y Rhyfel. 
 
Gellir rhannu'r wers yn hawdd yn ddwy sesiwn lle bo angen 
– gellir cwblhau Tasgau 1-3 yn y sesiwn gyntaf a gellir 
cwblhau Tasgau 4 a 5 mewn ail sesiwn. 
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PWNC 

Gwrthsafiad yn erbyn yr 
Holocost 
 

Cofebion a chofio'r Holocost  

 

GRŴP OEDRAN  
 
Ar gyfer Blynyddoedd 7-11 
(12-16 oed) yn bennaf  
 

Camau Cynnydd 4 a 5 
 

Gall athrawon hefyd ystyried 

addasu’r deunydd ar gyfer 

Blwyddyn 4-6 (9-11 oed) 
 

Cam Cynnydd 3 

 

HYD 

1-2 awr 

 

MEYSYDD DYSGU  

A PHROFIAD 

Celfyddydau 

Mynegiannol 

Iechyd a Lles 

Dyniaethau 

Ieithoedd, Llythrennedd 

a Chyfathrebu  

Nodiadau Athrawon 
Gweithgaredd 10: 
Gwrthsafiad a Chofio 

Adnodd wedi’i greu gan Emelye Clifford, Gwirfoddolwr JHASW/CHIDC 



OFFER SYDD EI ANGEN 

 

Bwrdd gwyn/marcwyr, taflunydd, cyfrifiadur i wrando ar dystiolaeth.   
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NODAU DYSGU 

 
O ganlyniad i gwblhau’r gweithgaredd hwn bydd myfyrwyr yn:  
 

• Myfyrio ar y cysyniad o wrthsafiad yn ystod yr Holocost. 
• Dysgu am rai o'r gwahanol fathau o wrthsafiad Iddewig a wnaed mewn gwahanol gyd-destunau 

yn ystod yr Holocost. 
• Ehangu eu dealltwriaeth o sut yr ymatebodd pobl ‘gyffredin’ i’r amgylchiadau eithriadol y 

cawsant eu hunain ynddynt ac ymestyn ymwybyddiaeth myfyrwyr o weithredu Iddewig yn 
ystod yr Holocost.  

• Myfyrio ar effaith ddynol yr Holocost a dysgu am y cysylltiad â Chymru trwy dystiolaeth fideo 
un o ffoaduriaid y Kindertransport a ffynonellau hanesyddol eraill. 

• Cael eu cyflwyno i sut a pham mae cymdeithas yn cofio’r Holocost ac ystyried sut i ddatblygu 
cofeb neu ffurf newydd i goffáu’r Holocost yng Nghymru. 
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Dywedwch wrth y myfyrwyr eu bod am ystyried a thrafod y syniad o ‘wrthsafiad’ yng nghyd-destun yr 
Holocost a’r Ail Ryfel Byd. 
 
Ar y bwrdd, lluniwch fap meddwl a gofynnwch i'r dosbarth am eiriau sy'n dod i'r meddwl yn awtomatig wrth 
feddwl am y cysyniad cyffredinol o wrthsafiad. Efallai yr hoffech ofyn cwestiynau i'r myfyrwyr fel: 

• Beth mae'r gair yn ei olygu?  
• Beth yw nod neu bwrpas gwrthsafiad?  

Mae Geiriadur Caergrawnt ar-lein yn diffinio ‘gwrthsafiad’ fel:  

the act of fighting against something that is attacking you, or refusing to accept something: 

 

• Resistance to disease 

• Government troops offered no resistance (to the rebels). 

Ystyried 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fight
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fight
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/troops
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• There's a lot of resistance (= opposition) to the idea of a united Europe.1 

 
Ar daflen waith y myfyrwyr, gofynnwch i'r myfyrwyr ysgrifennu enghreifftiau o ‘wrthsafiad’ o'u profiad eu 
hunain, neu o lyfrau, ffilmiau, neu hanes (Tasg 1).   
 
Efallai y bydd myfyrwyr yn sôn am wrthsafiad corfforol, anufudd-dod sifil, neu wrthsafiad gwleidyddol neu 
weithredol. Os oes angen, atgoffwch y dosbarth er ein bod nin aml yn meddwl am wrthsafiad fel brwydr 
gorfforol (ac er bod llawer o enghreifftiau o wrthsafiad arfog gan Iddewon yn ystod yr Holocost), gall y 
weithred o wrthsafiad fod ar sawl ffurf.  

Dywedwch wrth y myfyrwyr y byddan nhw nawr yn edrych ar dair enghraifft o wrthsafiad yn erbyn yr 
Holocost.  
 
Gofynnwch i’r myfyrwyr ddarllen y bywgraffiad ar gyfer Inge Hack a gwylio fideo byr, lle mae Inge yn 
disgrifio sut y gwnaeth dwy fenyw Iddewig (ymhlith eraill) ei helpu i ddianc o’r Almaen Natsïaidd ar y 
Kindertransport. 
 
Yna, gan weithio mewn grwpiau/parau, gofynnwch i’r myfyrwyr ateb y cwestiynau ar daflen waith y 
myfyrwyr (Tasg 2). 
 
Efallai y bydd angen i fyfyrwyr gyfeirio at Daflen 1, sy'n darparu geirfa o dermau allweddol, i helpu gyda'r 
tasgau ar y daflen waith. 
 
Anogwch y myfyrwyr i fyfyrio ar y canlynol: 
 

• Nid oedd y trefniadau ymarferol yn ymwneud â threfnu’r Kindertransport, neu ofal y plant oedd 
yn ffoaduriaid, yn cael eu rheoli gan lywodraeth Prydain. Roedd y Kindertransport yn dibynnu ar 
fenter nifer fawr o sefydliadau ac unigolion, gyda bron pob un ohonyn nhw’n wirfoddolwyr – fel 
Edith Gordon. 

• Polisi llywodraeth y DU ar y pryd oedd bod angen ‘noddwr’ ar blant y Kindertransport yn y DU 
cyn y rhoddwyd caniatâd iddyn nhw ddod i mewn (i warantu mai dros dro y bydden nhw’n aros 
ac na fyddai’r plant felly’n dod yn faich tybiedig ar y wladwriaeth). 

1 
Collins Online Dictionary, resistance, n. (2022) <https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/

resistance> [accessed 25 October 2022].  
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Ystyried (parhad) 

Casglu 

https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/resistance
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/resistance
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• Mae’n bosibl iawn bod rhai rhwystrau i Edith Gordon gytuno i fod yn noddwr i Inge (e.e., oedran 
Edith o’i gymharu ag oedran Inge, cost gofalu am blentyn, yr ansicrwydd ynghylch pa mor hir y 
byddai’r trefniant yn para ac ati). Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth ffotograffig a fideo a ddarperir 
yn awgrymu bod cynhesrwydd a charedigrwydd wrth wraidd penderfyniad Edith Gordon i ofalu 
am Inge. 

• Nid yw gweithredoedd mam Erica ac Edith Gordon o reidrwydd yn cydymffurfio â syniadau 
confensiynol o ‘wrthsafiad’. Fodd bynnag, pe na baen nhw wedi gweithredu fel y gwnaethant, 
mae'n bosibl na fyddai Inge Hack wedi goroesi'r Holocost. Mae eu gweithredoedd yn tynnu sylw 
at bwysigrwydd y dewisiadau a wneir gan unigolion mewn ymateb i argyfyngau dyngarol. 

 
Nesaf, gofynnwch i’r myfyrwyr ddarllen Taflen 2, sy’n adrodd stori Irma Lauscher a’i gweithredoedd tra oedd 
wedi’i charcharu yn Ghetto Theresienstadt. 
 
Yna, gan weithio mewn parau, gofynnwch i’r myfyrwyr ateb y cwestiynau ar daflen waith y myfyrwyr (Tasg 
3). 
 
Anogwch y myfyrwyr i ddeall: 

 
• Bod gweithredoedd Irma yn enghraifft o wrthsafiad ysbrydol. Mae'r term hwn yn cyfeirio at 

ymdrechion gan unigolion i gynnal dyngarwch ac urddas yn wyneb ymdrechion i'w dinistrio.  
• Yn ystod yr Holocost, bu Iddewon di-rif — boed mewn ghettos, gwersylloedd crynhoi, neu wrth 

guddio — yn gwrthsefyll trwy wrthod caniatáu i’w hysbryd gael ei dorri hyd yn oed mewn 
amodau hynod o ddad-ddyneiddiol. Roedd gweithgareddau diwylliannol ac addysgol, archifau 
cyfrinachol, a defodau crefyddol cudd oll yn cadarnhau ymdeimlad Iddewig o gymuned, hanes a 
gwareiddiad yn wyneb dinistr corfforol ac ysbrydol. Mae coeden Terezín yn enghraifft bwerus o 
wrthsafiad o’r fath – a’r potensial am wrthsafiad ysbrydol i gynnal morâl a gobaith.  

• Mae hadau o Goeden Terezín wedi’u plannu fel cofebion Holocost mewn rhannau eraill o’r byd – 
gan gynnwys yng Nghanolfan Holocost Genedlaethol y DU yn Swydd Nottingham. Mae rhagor o 
wybodaeth am Goeden Terezín ar gael yma: https://www.holocaust.org.uk/Terezín-tree. 

 
Nesaf, gofynnwch i’r myfyrwyr ddarllen y wybodaeth ar y daflen waith sy’n ymwneud â’r X Troop ac yna, 
gan weithio mewn parau, gofynnwch i’r myfyrwyr ateb y cwestiynau sy’n dilyn (Tasg 4). 
 
Mae’r X Troop yn enghraifft o wrthsafiad Iddewig arfog yn ystod yr Holocost. Efallai nad yw llawer o 
fyfyrwyr yn ymwybodol o'r grŵp elitaidd hwn, ei rôl yn yr Ail Ryfel Byd a'i gysylltiad â Chymru. Yn 
gyffredinol, mae hanes y math hwn o wrthsafiad Iddewig wedi'i wrthio i’r ymylon, ac mae modd dadlau bod 
hyn wedi cyfrannu at y canfyddiad ffug bod Iddewon Ewrop yn oddefol yn wyneb gormes y Natsïaid. Mewn 
gwirionedd, o ystyried y rhwystrau aruthrol a wynebai Iddewon ar y pryd, mae graddfa gwrthsafiad Iddewig 
yn rhyfeddol. Er enghraifft, ymladdodd Iddewon yn erbyn yr Almaenwyr mewn pump o ghettos mwyaf 
dwyrain Ewrop, bu gwrthryfeloedd Iddewig yng nghanolfannau lladd Treblinka, Sobibór ac Auschwitz, ac 
roedd dwsinau o grwpiau parafilwrol Iddewig yn gweithredu yng nghoedwigoedd dwyrain Gwlad Pwyl, 
Lithwania a Belarws. 
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https://www.holocaust.org.uk/terezin-tree
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Trwy ddadansoddi'r ffotograff o'r gofeb i'r X Troop, mae gan fyfyrwyr gyfle i feddwl am bwrpas ac effaith 
cofebion yn gyffredinol.  
 
Mae modd annog myfyrwyr i ystyried: 
 

• efallai mai pwrpas cofebion, er enghraifft, yw - i gofio unigolion a chymunedau, i alaru am golli 
cymaint o fywydau, i ddathlu'r rhai a wnaeth achub bywydau, i anrhydeddu'r cof am yr hyn a 
gollwyd, i ail-ddyneiddio dioddefwyr, i anrhydeddu'r rhai a wnaeth oroesi, i addysgu, i ysgogi 
myfyrio ac ystyried rhwymedigaethau'r byw. 

• y gall cofebion siapio dealltwriaeth cenedlaethau'r dyfodol o hanes. 
• wrth greu cofebion, mae artistiaid a chymunedau yn gwneud dewisiadau ynglŷn â pha agweddau 

o hanes arbennig sy'n werth eu cofio a pha rannau i'w gadael allan.  Er enghraifft, mae’n werth 
nodi, er bod nifer fawr o’r X Troop yn ffoaduriaid Iddewig, nid yw’r gair ‘Iddewig’ yn 
ymddangos ar y gofeb ac nid oes sôn am gyd-destun yr Holocost. Efallai bod hyn er mwyn cofio 
'pob aelod', boed nhw'n Iddewon neu beidio. Fodd bynnag, efallai y bydd myfyrwyr yn ystyried 
bod ffyrdd eraill o gyflawni'r nod hwn, tra'n dal i gydnabod cyfraniad ymladdwyr Iddewig y llu. 

 
Mae’n bosibl y bydd rhai myfyrwyr yn sylwi, ymhlith y croesau Cristnogol pren ar waelod cofeb yr X Troop, 
fod Seren Dafydd yn Deyrnged Cofio’r Lleng Brydeinig Frenhinol hefyd, er anrhydedd i aelodau Iddewig y 
llu.2  

2 Royal British Legion, Remembrance Tribute Star of David <https://www.poppyshop.org.uk/products/remembrance-tribute-star

-of-david> [cyrchwyd 04 Hydref 2022].  
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Gofynnwch i'r myfyrwyr rannu eu dyluniadau coffa neu weithredoedd coffa gyda ffrind, myfyrwyr eraill neu 
aelod o'u teulu a gofyn am fyfyrdodau ar eu gwaith gan y gynulleidfa. Ysgrifennwch rai nodiadau neu eiriau 
allweddol sy'n crynhoi’r myfyrdodau hyn. 

Llunio 

Gofynnwch i’r myfyrwyr gynllunio a chreu eu cofeb eu hunain i’r Holocost neu ffurf arall ar goffáu’r 
Holocost, sydd â chysylltiad penodol â phobl a lleoedd Cymru (Tasg 5). Mae taflen waith y myfyrwyr yn 
cynnwys arweiniad i'r myfyrwyr ar sut i gynllunio eu dyluniadau. Gallan nhw weithio mewn parau neu 
grwpiau os ydyn nhw'n dewis. 

Cyfathrebu 

https://www.poppyshop.org.uk/products/remembrance-tribute-star-of-david
https://www.poppyshop.org.uk/products/remembrance-tribute-star-of-david
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1. Taflen 1: Geirfa. 

2. Taflen 2: Coeden Terezín. 

3. Taflen 3: Inge Hack - Trawsgrifiadau. 
4. Taflen 4: Taflen Waith Myfyrwyr. 
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Atodiadau 

Rhestr o Weithgaredddau 

Gweithgaredd 1: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 1 - Cefndir. 

Gweithgaredd 2: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 2 - Y Daith. 

Gweithgaredd 3: Kindertransport a’r Plant a Ffodd i Gymru: Rhan 3 - Cyrraedd Cymru. 

Gweithgaredd 4: Bywyd Iddewig yn Ewrop Cyn y Rhyfel: Hunaniaeth, Amrywiaeth a Chyffredinolrwydd. 

Gweithgaredd 5: Yr Effaith Gyfreithiol: Sut Gall Cyfreithiau Erlid neu Ddiogelu. 

Gweithgaredd 6: Rhagfarn a Phropaganda. 

Gweithgaredd 7: Prydain a Cholled Etifeddol: Rhan 1. 

Gweithgaredd 8: Prydain a Cholled Etifeddol: Rhan 2. 

Gweithgaredd 9: Ailfeddwl Cyfrifoldeb. 

Gweithgaredd 10: Gwrthsafiad a Chofio. 

 

Delwedd Clawr 

Inge ac Edith Gordon. Delwedd o gyfweliad Inge Hack o archif USC Shoah Foundation – The Institute for 

Visual History and Education, 1997. Am ragor o wybodaeth: http://sfi.usc.edu/. 

Inge%20ac%20Edith%20Gordon.

