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Bywyd Iddewig yng Nghanolbarth Ewrop cyn yr Ail Ryfel Byd. 
Gwers 1 o 4 am y Kindertransport. 
 
 

Nodiadau i Athrawon. 
 
Wrth ffoi ar draws Ewrop i ddianc rhag y Natsïaid, cyrhaeddodd tua 10,000 o blant Iddewig ym 
Mhrydain rhwng Rhagfyr 1938 a Mai 1940 ar y Kindertransport (Trafnidiaeth Plant). Roedd yn rhaid 
i'r mwyafrif ohonyn nhw deithio heb eu rhieni ac aelodau eraill o'r teulu. Daeth nifer ohonyn nhw i 
Gymru. I gael gwybodaeth am Kindertransport, gweler 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/kindertransport-1938-40. 
 
Yn y casgliad hwn o adnoddau, rydym yn archwilio rhai o straeon y ffoaduriaid a oedd yn blant yn 
teithio ar y Kindertransport i Gymru. 
 
Mae'r wers gyntaf hon yn archwilio bywyd merch ifanc Iddewig o Awstria, Dorothy Fleming, cyn iddi 
gyrraedd Caerdydd. 
 
Dyma sesiwn 1 o 4 i'w defnyddio ar y cyd â'r adnoddau eraill. Mae'n rhagdybio dealltwriaeth 
sylfaenol o'r Holocost. Efallai yr hoffech chi gwmpasu taflen waith Ymddiriedolaeth Addysg yr 
Holocost 'Diffinio'r Holocost' cyn cychwyn ar y set hon o bedair sesiwn.   
 

 
Dolenni cwricwlwm. 
 
Cam Cynnydd 3 (11-14 oed). 
 
Meysydd dysgu a phrofiad: 
 
Celfyddydau Mynegiannol. 
 
Mae archwilio'r celfyddydau mynegiadol yn helpu dysgwyr i: 
- Datblygu sgiliau a gwybodaeth artistig sy'n eu galluogi i ddod yn unigolion chwilfrydig a chreadigol; 
- Ymateb a myfyrio, fel artist a chynulleidfa, fel rhan o'r broses ddysgu; 
- Cyfuno sgiliau a gwybodaeth, gan dynnu ar y synhwyrau, yr ysbrydoliaeth a'r dychymyg. 
 
Iechyd a Lles. 
 
Mae iechyd a lles yn darparu strwythur cyfannol sy'n caniatáu i  ddysgwyr: 
- Deall bod effaith prosesu ac ymateb i'n profiadau yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a'n lles 
emosiynol; 
- Dadansoddi sut mae gwneud penderfyniadau yn effeithio ar ein bywyd ni a bywydau eraill; 
- Deall sut mae ymgysylltu â dylanwadau cymdeithasol yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles; 
- Gwerthfawrogi perthnasoedd iach. 
 
 
 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/kindertransport-1938-40
https://www.het.org.uk/images/downloads/Welsh/Defining_worksheet.pdf
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Dyniaethau. 
 
Mae astudio'r dyniaethau yn annog dysgwyr i: 
- Ymholi am, archwilio, ac ymchwilio i Gymru a'r byd ehangach, wrth gynnwys: ei gorffennol, ei 
presennol a'i dyfodol; 
- Gwerthfawrogi bod canfyddiad, dehongliad a chynrychiolaeth digwyddiadau a phrofiad dynol yn 
oddrychol; 
- Deall Effaith gweithredoedd a chredoau dynol ar y byd; 
- Sylweddoli bod dinasyddion gwybodus yn ymgysylltu â heriau ac yn cymryd camau moesegol. 
 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. 
 
Mae astudio cyfathrebu dynol yn cynorthwyo dysgwyr i: 
- Gwrando ar wybodaeth a'i deall. 
- Mynegwch eu hunain. 
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Cynllun Gwers. 
 
NODAU DYSGU. 
 
- Archwilio ‘hanes llafar’ fel adnodd hanesyddol. 
- Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o fywyd Iddewig yn Ewrop cyn yr Holocost a sut fu i fywyd 
newid. 
- Dechrau archwilio sut mae’r stori hon yn bwysig yng Nghymru a'r byd ehangach. 
 
OFFER SYDD EI ANGEN. 
 
- Copïau o daflen waith myfyrwyr (1 i bob myfyriwr). 
- Bwrdd gwyn / papur mawr, offer ysgrifennu. 
- Trawsgrifiadau o'r clipiau sain.1 
 
I DDECHRAU. 
 
Gofynnwch i'r myfyrwyr enwi'r holl wahanol fathau o ffynonellau hanesyddol y gallant feddwl 
amdanynt – e.e. arteffactau, papurau newydd, ac ati. Os na fydd 'hanes llafar' yn codi, cyflwynwch ef 
i'r grŵp. 
 
Diffiniad o 'hanes llafar': Casglu ac astudio gwybodaeth hanesyddol gan ddefnyddio recordiadau o 
gyfweliadau â phobl sydd â gwybodaeth bersonol am ddigwyddiadau'r gorffennol. Mwy o 
wybodaeth am beth yw hanes llafar: https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_history ac 
https://le.ac.uk/history/outreach/besh/oral-history/what-is. 
 
Gofynnwch i'r myfyrwyr pa un o'r ffynonellau hyn sydd fwyaf pwerus a pham? 
Pa fanteision sydd gan 'Hanes Llafar' dros ffynonellau eraill? 
Pam y gallai fod yn bwysig yn benodol wrth ddysgu am yr Holocost? 
 
DATBLYGIAD. 
 
Esboniwch i'r grŵp eu bod nhw nawr yn mynd i glywed rhan o hanes llafar gan Dorothy Fleming. 
 
Gallwch hefyd rannu bywgraffiad byr o Dorothy Fleming gyda'r myfyrwyr: 
 
Roedd Dorothy Fleming yn ddeg oed pan ddaeth i Brydain ar y Kindertransport o'i chartref yn Fienna, 
Awstria. Treuliodd lawer o'r Ail Ryfel Byd yng Nghaerdydd. Cyn yr Anschluss (pan ddaeth Awstria yn 
rhan o'r Almaen Natsïaidd ym mis Mawrth 1938), roedd Dorothy yn byw bywyd hapus yn Fienna 
gyda'i theulu. 
 
Gwrandewch ar Glip Sain 1: Dorothy Fleming, plentyndod cynnar. 
 

 
1 Rydym wedi ychwanegu trawsgrifiadau’r clipiau sain. Gallwch ddewis eu rhannu gyda’ch myfyrwyr os 
credwch y byddai’n ddefnyddiol. Mae'r trawsgrifiadau yn Saesneg a Chymraeg tra bo'r clipiau sain yn Saesneg 
yn unig. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_history
https://le.ac.uk/history/outreach/besh/oral-history/what-is
https://www.peoplescollection.wales/items/1832646
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Anogwch y grŵp i fyfyrio ar y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng bywyd Dorothy Fleming yn 
Fienna, Awstria yn y 1930au cyn yr Ail Ryfel Byd a bywydau y myfyrwyr eu hunain yng Nghymru 
heddiw. Cofnodwch y rhain naill ai ar y bwrdd gwyn neu mewn grwpiau llai o dan y penawdau 
‘Nodweddion Tebyg’ a ‘Nodweddion Gwahanol’. Er enghraifft: 
 

Nodweddion Tebyg.        Nodweddiol Gwahanol.                                            

Mynd i nofio.      Mae'r ysgol yn llym iawn!                                                                                                                

 
PRIF RAN. 
 
Fel dosbarth cyfan, gwrandewch ar Glip Sain 2: Dorothy Fleming, bywyd ar ôl yr Anschluss. 
 
Rhannwch y diffiniad hwn o Anschluss gyda'r grŵp: 
 
'Undeb gwleidyddol Awstria â'r Almaen ym mis Mawrth 1938, a olygai fod y wlad, ochr yn ochr â'r 
Almaen, bellach o dan lywodraeth y Natsïaid.' Am ragor o wybodaeth am Anschluss, gweler 
https://www.ushmm.org/collections/bibliography/anschluss. 
 
Trafodwch rai o'r goblygiadau y byddai hyn wedi'u cael ar bobl Iddewig fel Dorothy Fleming a oedd 
yn byw yn Awstria ar y pryd. Mae'r rhain hefyd wedi'u cynnwys ar y daflen waith i’r myfyrwyr. 
 
Yna bydd myfyrwyr yn cwblhau'r daflen waith 'Dorothy Fleming: Life in Vienna, Austria'. 
 
 
SESIWN LAWN. 
 
Gofynnwch y cwestiynau hyn i'r dosbarth. Gofynnwch iddyn nhw drafod mewn parau, yna i rannu 
syniadau a thrafod fel dosbarth cyfan. 
 
1. Beth allai Iddewon yr Almaen ac Awstria ei wneud am eu sefyllfa ofnadwy? (Os oes angen, 
eglurwch i'r myfyrwyr efallai na fyddai dulliau fel protest, gwrthod, ac ati wedi gweithio). 
 
2. I'r mwyafrif o Iddewon yn yr Almaen ac yn Awstria, yr unig opsiwn oedd ceisio gadael y wlad. Pa 
deimladau y gallent fod wedi'u cael ynglŷn â gwneud hyn? 
  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832661
https://www.ushmm.org/collections/bibliography/anschluss
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Trawsgrifiadau. 
 
Glip Sain 1: Dorothy Fleming, plentyndod cynnar. 

 
Es i i Kindergarten yn Fienna ac yna dechreuais yn yr ysgol gynradd gyffredin. Rwy’n cofio yr oedd yn 

academaidd iawn ac yn llym iawn. Pan fyddaf yn rhoi sgyrsiau am fy stori, rhywbeth rwyf yn ei 

wneud, rwy’n sôn wrth y bobl am sut roedden ni’n arfer gorfod eistedd gyda ein dwylo yn fflat ar y 

ddesg o'n blaenau oni bai ein bod ni'n ysgrifennu. Roedd hyn er mwyn i'r athro wybod ble roedd ein 

dwylo, a phan roedden ni’n ateb cwestiwn, roedd yn rhaid i ni eu codi gyda dim ond dau fys am i 

fyny fel saliwt y Sgowtiaid. Roedd yn ddisgybledig iawn ac yn academaidd iawn a dim ond y pynciau 

academaidd arferol roedden ni’n ei astudio.  

Roedden ni’n mynd i'r ysgol yn gynnar yn y bore, a dim ond ysgol boreuol oedd gennych chi, ac yn y 

prynhawn, roeddech chi'n gwneud yr holl bethau allgyrsiol. A'r pethau roeddwn i’n ei wneud oedd 

sglefrio, nofio, gymnasteg, a fy ngwaith cartref, ac yn bwysicaf oll, Saesneg.  

Roedd Mam yn fenyw anhygoel, er mai gyrru eich plant i wersi preifat er mwyn dysgu Ffrangeg oedd 

ffasiwn y cyfnod, roedd hi'n meddwl rywsut y gallai'r Saesneg fod yn fwy defnyddiol, ac yn wir, mi 

roedd hi’n iawn. Felly, cefais wersi preifat yn Saesneg, ac wrth i mi ddod i'r wlad hon pan oeddwn yn 

10 oed, a phasio'r 11+ yn 11+, mae'r cyfan yn glod i'm hathro am wn i!  

Felly… dim ond ysgol gynradd gyffredin oedd yr ysgol gynradd gerllaw; roeddech chi’n mynd i’r ysgol 

leol, ac mae rhaid fy mod wedi gwneud yn gymharol dda. Ac yna es ymlaen i ysgol o'r enw Frauen-

Erwerb-Verein, sy’n debyg i ysgol ddydd gyhoeddus i ferched, ysgolion ymddiriedolaeth yn y wlad 

hon, lle roeddwn yn dechrau’n gynnar; dwi’n meddwl y dylem fod wedi dechrau yno yn 11 oed ond 

roeddwn i yno eisoes pan oeddwn i'n 10 oed, ac roedd hwnnw'n academaidd iawn hefyd, ond roedd 

hi’n ymddangos fy mod i'n gwneud yn iawn. Y syniad oedd y byddai'r holl ferched yno yn mynd 

ymlaen i broffesiynau yn y pen draw, ac yn sicr yn mynd i'r brifysgol. Ond wrth gwrs, wnes i ddim 

aros yno yn ddigon hir er mwyn i hynny ddigwydd.  

[…] 

Cefais blentyndod hapus iawn, oedd yn llawn gweithgareddau, ac roeddwn yn falch iawn pan gafodd 

fy chwaer ei geni pan oeddwn i'n chwech oed, ac mae gen i atgofion da iawn o ymweld â siop fy 

nhad, a mynd i'r opera, a nofio, a mynd ar wyliau hyfryd, a mynd i sgïo a sglefrio, a chwarae'r piano. 

Doeddwn i ddim mor awyddus a hynny i ymarfer ar y biano er i mi fod yn dechrau gwneud darnau 

cyn i ni ymadael ac roeddwn i’n mwynhau hynny; graddfeydd wnes i ddim mwynhau cymaint! Ac 

roeddwn i’n mwynhau fy ngwersi Saesneg, a mantais fawr i mi oedd fy mod i wedi bod oddi cartref 

ddwy neu dair gwaith cyn i mi ddod i'r wlad hon, felly, yn wahanol i lawer o'r plant eraill nad oedd 

erioed wedi bod i ffwrdd cyn ymfudo, nid oedd hi’n gymaint o sioc i mi. 

  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832646
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Glip Sain 2: Dorothy Fleming, bywyd ar ôl yr Anschluss. 

 
Ac rwy'n cofio'r newid ar ôl yr Anschluss, pan ddechreuodd amseroedd bwyta fod yn llawer mwy 

sombr, oherwydd i ddechrau fe wnaethant geisio peidio â thrafod yr hyn oedd yn digwydd o flaen y 

plant - fel mae pobl yn gwneud - ond wrth i amser fynd yn ei flaen aeth hi mor ddrwg nes i mi gofio'r 

chwerthin a'r jôcs yn stopio, ac roedd y trafodaethau i gyd ynghylch trwyddedau a fisas, a phobl a 

oedd wedi gallu dianc, a'r rhai nad oedd wedi gallu gwneud hynny.  

[…] 

Ac wrth gwrs, bu i bethau newid yn ddramatig yn yr ysgol, oherwydd ar ôl yr Anschluss, yn sydyn 

roedd y rhai ohonom ni yn y dosbarth a oedd yn Iddewig yn cael eu cadw ar wahân i’r lleill - “Rydych 

chi'n eistedd yn y fan acw, rydych chi'n Iddewig, does dim rhaid i neb siarad â chi.” A dwi'n cofio 

llawer o'r merched yn ymuno â'r BDM, y Bund Deutscher Mädchen, sydd fel Ieuenctid Hitler i 

ferched, ac rydw i'n cofio'r hyn roedden nhw'n ei wisgo, gan gynnwys y sanau gwyn tri chwarter, ac 

mae'n rhaid i mi ddweud hyd heddiw, nid wyf yn hoff o sanau gwyn tri chwarter, er nad wyf yn 

niwrotig yn ei gylch ac roedd fy mhlant yn eu gwisgo yr un fath â phawb arall, ond nid wyf yn 

teimlo'n gyffyrddus yn eu cylch.  

Ac mae gen i gof cryf iawn, iawn o'r amser hwnnw, rydw i bob amser yn adrodd i bobl eraill 

oherwydd ei fod wedi gwneud- roedd wedi dylanwadu’n fawr arna i. Rwy'n cofio'r athrawes yn 

dweud wrth y plant fod gennym ni drefn newydd nawr, a byddwch chi wedi sylwi bod pethau'n 

wahanol, ac rydw i am i chi addo i mi y byddwch chi'n dod i ddweud wrtha i os ydych chi'n clywed 

eich rhieni neu unrhyw un o'u ffrindiau, neu eich brodyr a'ch chwiorydd, yn dweud unrhyw beth cas 

am y drefn newydd hon sydd gennym; rydych chi i ddod i ddweud wrthaf i. Felly, yr hyn yr oedd hi'n 

ei wneud, roedd hi'n annog y plant i ddweud ar eu rhieni tu ol eu cefnau, fel rydyn ni'n dweud, ac yn 

10 oed roeddwn yn gweld hynny’n annioddefol, ac yn 67 oed, rwy'n dal yn ei weld yn annioddefol!  

A phan oeddwn i'n hyfforddi athrawon, ym mhob grŵp blwyddyn y bûm yn gweithio gyda nhw, 

dywedais yn ddieithriad wrthynt “Rhaid i chi wneud yr hyn sy'n iawn yn eich barn chi, rhaid i chi 

weithio allan yr hyn sy'n iawn yn eich barn chi a glynu wrth y syniad hwnnw, nid ond yr hyn maen 

nhw, y tu hwnt i’r drysau hyn, yn dweud wrthych chi”. 

 

https://www.peoplescollection.wales/items/1832661

