
 

Addysgu Gwrth-hiliaeth 

ysgol gartref 

 

Taflen waith: Pwy ydw i?  

GWOBR! - Defnyddiwch yr Hashnod #YCerdynCochAdref a rhannwch yr hyn ag 

addysgwyd ar Trydar, Intagram neu Facebook neu ddanfon i noam@theredcardwales.org er 

mwyn ceisio ennill gwobr fach! 

Er na allwn ddarparu ein gweithdai mewn ysgolion ar hyn o bryd, mae Dangos y 

Cerdyn Coch i Hiliaeth eisiau eich cefnogi chi i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth glir i'ch 

plant. Mae angen i bobl ifanc heddiw ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol cryf, nid yn 

unig i lwyddo'n academaidd ond hefyd i'w helpu i werthuso'r wybodaeth ffug y gallant 

ei gweld ar-lein. Gwybodaeth sydd wedi'i chynllunio i drin a chamarwain ein plant. 

Mae'r gweithgareddau syml ar y taflenni gwaith hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i 

drafod hiliaeth gyda'ch plant a hefyd helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau meddwl 

beirniadol eu hunain. 

Pwy ydw i? 

Gweithgaredd sy'n edrych ar ragdybiaethau a barnau ond y tro hwn yn canolbwyntio 

ar genedligrwydd a chrefydd. Ffordd wych o ddechrau trafodaeth ynghylch 

hunaniaeth, lliw croen a stereoteipiau. 

Dangoswch eich plant y tri wyneb ynghlwm (gweler isod) ac eglurwch eu bod yn bobl 

go iawn sydd â straeon go iawn. Am y tro, byddwn yn dyfalu enw, cenedligrwydd a 

chrefydd y bobl hyn. Eglurwch fod eich plentyn yn gwybod ystyr y geiriau 

cenedligrwydd a chrefydd. Gofynnwch a allan nhw enwi unrhyw un o'r chwe phrif 

grefydd sy'n cael eu dilyn yn y DU? (Cristnogaeth, Islam, Iddewiaeth, Bwdhaeth, 

Sikhiaeth a Hindŵaeth). Esboniwch hefyd ei bod yn iawn os nad oes gan rywun 

grefydd, ac efallai y byddan nhw'n penderfynu nad yw un o'r bobl rydych chi'n eu trafod 

yn dilyn crefydd. 

Ar ôl iddynt ddyfalu enw, crefydd a chenedligrwydd pob un o'r 3 wyneb (ond cyn i chi 

ddatgelu'r atebion) dywedwch wrth eich plant bod pobl fel arfer yn meddwl bod y 

person cyntaf yn dod o Brydain, mae'r ail berson yn dod o China, India neu Japan a 

hynny mae'r trydydd person yn dod o wlad yn Affrica neu'r UDA. Gofynnwch pam 

rydych chi'n meddwl bod hyn? Ar beth mae pobl yn seilio eu gwybodaeth? Bydd 

hyn yn cychwyn trafodaeth ynghylch lliw croen, hunaniaeth a chenedligrwydd - 

defnyddiwch ein cwestiynau trafodaeth a awgrymir isod. 

Cwestiynau Trafodaeth: 



 

• Pa wybodaeth oedd gennych chi i seilio'ch ateb arni? 

• A oes gan liw ein croen unrhyw beth i'w wneud â lle rydyn ni'n cael ein geni? 

• O ble rydyn ni'n cael lliw ein croen? 

• Beth am grefydd? A allwch chi bob amser ddweud dim ond trwy edrych ar rywun pa 

grefydd sydd ganddyn nhw? 

• Beth yw'r unig ffordd y gallwch chi byth wybod yn sicr o ble mae rhywun yn dod a 

pha grefydd sydd ganddyn nhw? 

Ar ôl i chi gael y drafodaeth hon gallwch chi ddatgelu'r atebion: 

 

Dyma Jack. Daw Jack o Gymru. Nid oes ganddo grefydd. 

 

Dyma Alisha. Daw Alisha o Loegr. Mae hi'n Fwslim. Cafodd ei geni yn Lloegr, felly 

hefyd ei rhieni. Daw ei neiniau a theidiau yn wreiddiol o Bangladesh. Gofynnwyd iddynt 

ddod i'r wlad hon a gweithio yn y 1950au, gan fod y DU angen pobl i lenwi swyddi a 

helpu i gryfhau'r wlad (gweler y daflen waith mewnfudo ddiweddarach). 

 

Dyma Serena. Daw Serena yn wreiddiol o Ffrainc. Mae hi'n Babydd. Cafodd ei geni 

yn Ffrainc ond symudodd i Loegr pan ddaeth ei mam i'r DU i astudio yn y Brifysgol, a 

chael cynnig swydd yma. Mae hyn yn golygu bod Serena, a'i mam, yn fewnfudwyr. 

Mae hyn yn golygu eu bod wedi'u geni mewn un wlad, ond bellach yn byw mewn gwlad 

arall (gweler y daflen waith mewnfudo ddiweddarach am fwy o ymarferion) 

Edrychwch ar faint o atebion a gawsant yn iawn. Mae'n debygol y byddan nhw wedi 

dyfalu'n anghywir i'r mwyafrif ohonyn nhw. 

 

• Gofynnwch iddyn nhw pam mae hyn? Pam na allent ddweud y wybodaeth honno o'r 

lluniau a ddangoswyd iddynt? 

• Pam wnaethon ni wneud y gweithgaredd hwnnw? Beth oedden ni'n ei ddysgu? 



 

 

Bydd hyn nawr yn rhoi cyfle i chi drafod beirniadu, a'n bod weithiau'n rhagdybio pethau 

am bobl yn ôl sut maen nhw'n edrych, a chyn i ni wybod unrhyw beth amdanyn nhw 

mewn gwirionedd. 

Gall y dyfarniadau hyn arwain at ystrydebau, a gall y ddau fath hyn o ymddygiad 

arwain at beidio â thrin rhai pobl yn deg. Byddwn yn edrych ar ystrydebau ymhellach 

mewn taflenni gwaith diweddarach.  
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