
 
 

Tudalen | 1  
 

Cyrraedd Cymru 

Gwers 3 o 4 Kindertransport 
  
Nodiadau Athrawon 
  
Wrth ffoi ledled Ewrop i ddianc rhag y Natsïaid, cyrhaeddodd tua 10,000 o blant Iddewig Brydain 
Fawr rhwng Rhagfyr 1938 a Mai 1940 ar Kindertransport (Trafnidiaeth Plant). Roedd yn rhaid i'r 
mwyafrif ohonyn nhw deithio heb eu rhieni nac aelodau eraill o'r teulu. Gorffennodd y daith i nifer 
ohonyn nhw yng Nghymru. 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 ffoaduriaid ifanc a ddaeth 
ar Kindertransport i Gymru. 
  
Mae'r drydedd wers hon yn archwilio stori Bea Green, ffoadur ifanc Iddewig o'r Almaen, a deithiodd 
i Brydain ar Kindertransport ac a oedd yn byw yng Nghymru ar ôl i'w hysgol gael ei symud yma fel 
rhan o’r cynllun ymgilio. 
  
Dyma sesiwn 3 o 4 i'w defnyddio ar y cyd â'r adnoddau eraill. Mae'n rhagdybio dealltwriaeth 
sylfaenol o'r Holocost. Efallai yr hoffech chi edrych ar daflen waith Ymddiriedolaeth Addysg yr 
Holocost 'Diffinio'r Holocost' cyn cychwyn ar y set hon o bedair sesiwn.   
 
 

Cysylltiadau cwricwlwm 
 
Cyfnod Allweddol 3 
Celf a dylunio, Hanes, Sgiliau llythrennedd 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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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Cynllun Gwers 
  
NODAU DYSGU 
  
- Archwilio'r heriau sy'n wynebu ffoaduriaid sy'n cyrraedd lle newydd. 
- Archwilio ystod o safbwyntiau ynghylch ffoaduriaid Iddewig yng Nghymru. 
- Deall sut y gall cymunedau helpu i groesawu ffoaduriaid. 
  
OFFER SYDD EI ANGEN 
  
- Copïau o daflen waith myfyrwyr (1 fesul myfyriwr). 
- Trawsgrifiadau o'r clipiau sain.1  
 
  
I DDECHRAU 
  
Wrth i fyfyrwyr gyrraedd, rhowch ar ddangos y cwestiwn 'Sut deimlad yw cyrraedd lle nad ydych 
erioed wedi bod iddo o'r blaen?'. Bydd myfyrwyr yn ysgrifennu eu hymateb ar nodyn ‘post-it’ a’i rhoi 
ar y bwrdd. Treuliwch ychydig o amser yn myfyrio ar eu hymatebion. Gofynnwch i'r myfyrwyr pa mor 
wahanol y byddai hyn yn teimlo wrth ei wneud heb rieni na gwarcheidwaid a myfyrio eto ar eu 
hymatebion. 
  
DATBLYGIAD 
  
Cyflwynwch stori Bea Green i'r grŵp.2 Roedd Bea Green yn ffoadur ifanc Iddewig o'r Almaen a 
deithiodd i Brydain ar Kindertransport . Roedd hi'n byw yng Nghymru am ran o'r amser ar ôl i'w 
hysgol gael ei symud yma fel rhan o’r cynllun ymgilio. 
  
Gwyliwch y fideo (hanes llafar gyda lluniau llonydd) o stori Bea Green am gyrraedd Cymru.  
  
Gan weithio mewn grwpiau bach, gofynnwch i'r dosbarth fyfyrio ar rai o brofiadau Bea Green o 
gyrraedd Cymru. Gellir ysgrifennu'r rhain ar ddarnau mawr o bapur o dan gadarnhaol a 
negyddol. Efallai y bydd stori'r tŷ aflonydd yn ennyn rhai ymatebion diddorol ond gwnewch yn siwr i 
annog y myfyrwyr i feddwl am y llun ehangach hefyd. Adroddwch yr atebion yn ol i'r dosbarth cyfan 
trwy gymryd ychydig o enghreifftiau gan bob grŵp. 
  
PRIF RAN 
  
Chwaraewch dau glip sain byr arall - straeon Dorothy Fleming (y bydd y myfyrwyr yn eu cofio o'r 

sesiynau blaenorol) a Bea Green o ddod yn estron-elynion . Roedd hon yn ddeddf ar waith eu bod 

nhw, fel dinasyddion Awstria a'r Almaen, yr oedd Prydain bellach yn rhyfela â hwy, yn cael eu 

hystyried yn gyfreithiol fel gelynion ac yn gorfod hysbysu gorsafoedd heddlu o'u lleoliad. 1. Bea 

Green: Ar statws estron-elyn.  2. Dorothy Fleming: Ar ddod yn estron-elyn. 

. 

 
1 Fe wnaethon ni ychwanegu trawsgrifiadau'r clipiau sain, y gallwch chi ddewis eu rhannu gyda'ch myfyrwyr os 
ydych chi'n meddwl y byddai'n ddefnyddiol. Mae'r trawsgrifiadau yn Saesneg a Chymraeg tra bo'r clipiau sain 
yn Saesneg yn unig. 
2 Am fywgraffiad Bea Green, gweler tudalen 8 o'r adnodd hwn. 

https://www.peoplescollection.wales/items/1832926
https://www.peoplescollection.wales/items/1832776
https://www.peoplescollection.wales/items/1832776
https://www.peoplescollection.wales/items/1832791
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Gan ddefnyddio'r daflen waith, bydd myfyrwyr yn llunio monolog o safbwynt aelod o'r 
gymuned. Yna gellir perfformio'r rhain o flaen y dosbarth cyfan. 
  
Mae'n bwysig nodi, er bod ymatebion cychwynnol y gymuned Gymraeg yn gadarnhaol ar y cyfan i 
Dorothy a Bea, nid oedd hyn yn wir bob amser. Mewn sesiwn arall byddwn yn archwilio'r 
gwrthsemitiaeth y daeth Bea Green ar ei draws yng Nghymru fel y mae hi'n ei ddisgrifio yn y clip 
hanes llafar hwn. Os yw'n briodol, gallwch rannu hyn gyda'r myfyrwyr ar hyn o bryd i helpu i lywio eu 
meddwl. Fodd bynnag, mae cymryd rôl y person y mae Bea yn ei ddisgrifio yn dir peryglus a dylid ei 
osgoi. 
  
 
SESIWN LAWN 
  
Gofynnwch i'r grŵp fyfyrio ar yr hyn y gallwn ei ddysgu o'r gorffennol i’w rhoi ar waith 
heddiw. Gallwch ddefnyddio'r cwestiynau hyn i ysgogi trafodaeth: 
  
- Sut allwn ni groesawu a chefnogi ffoaduriaid yn ein cymunedau ein hunain? 
- A fyddai ymatebion pobl o ffoaduriaid yn eu cymuned bob amser yn gadarnhaol? Beth allwn ni ei 
wneud i herio ymatebion negyddol? 
  
  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832766
https://www.peoplescollection.wales/items/1832766
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Trawsgrifiad 
 
Bea Green: Ar statws estron-elyn 
 

Ym mis Mawrth 1941 roeddwn yn 16 oed, a rhwng Mawrth y 13eg a Mawrth y 14eg , 
deuthum yn estron-elyn. Roedd yn rhaid i mi gofrestru yn yr heddlu neu rhywle neu'i gilydd 
efallai fod gen i ddal hwn- na, nid wyf yn credu bod gen i - beth bynnag, roedd gennyf y 
ffotograff hwn mewn llyfr cofrestru estroniaid bach llwyd a oedd yn dangos pa mor oer ac 
yn dioddef o losg eira oeddwn i ar y pryd. 
 
Rydych chi'n gweld, i mi, nid oeddwn i'n ffoadur; i mi, roeddwn wedi dod yma: eu problem 
nhw oedd beth oedden nhw’n meddwl. 
 
Pan es i'r orsaf heddlu hon, mae'n debyg ei bod yn ffodus ein bod yng Nghymru oherwydd 
eu bod yn gwneud yn fach o’r peth. Felly, roeddwn yn gwybod ei fod yn taro pobl ac eto 
roedd yn rhywbeth roedd yn digwydd – a ddigwyddodd fel tywydd gwael. Wyddoch chi, fe 
wnaethoch chi ei gymryd ac roedd gen i'r cerdyn hwn ac roedd heddlu Cymru yn garedig efo 
fi a ... rydych chi'n gwybod fy mod i, wnaeth e ddim - dwi ddim yn credu ei fod yn amharu 
llawer. 
 
Roedd yr hyn a rwystrodd yn rhywbeth llawer dyfnach yr oeddwn yn ymdopi ag ef trwy 
ddweud wrthyf fy hun “Byddaf yn dangos iddynt pwy ydw I”. 
 

  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832776
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Dorothy Fleming: Ar ddod yn estron-elyn 
 

Felly, roedden ni yng Nghaerdydd ac yno es i i Ysgol Howell, sy'n ysgol ragorol. Nid wyf yn 
gwybod sut y clywodd fy mam mai hon oedd yr ysgol orau, ond mae'n amlwg ei bod, a rhaid 
eu bod wedi crafu a chynilo. Roedd gen i ryw fath o ysgoloriaeth, ond serch hynny roedd 
ganddyn nhw rywbeth i'w dalu. Ond wyddoch chi, mae pobl Iddewig yn ystyried addysg yn 
uchel iawn ac felly, roedden nhw'n teimlo ei bod hi'n aberth werth ei wneud. 
 
Felly, ar wahân i ambell cyrch awyr, y cyntaf roeddwn i'n ei wybod o ddifrif am y rhyfel oedd 
y diwrnod y deuthum yn 16, ac rwy'n credu yn 16 oed y deuthum yn estron-elyn. Hyd at 
hynny roeddwn i wedi bod yn blentyn ond pan oeddech chi'n 16 oed roeddech chi'n estron-
elyn ac roedd yn rhaid i mi fynd i adrodd  i'r heddlu ac roedd fy nghyd-ddisgyblion yn fy 
chwerthin allan ohono ac yn dweud, “Peidiwch â phoeni, rydyn ni'n gwybod nid ydych chi'n 
estrones”. 
  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832791
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Bea Green: Cyrraedd Cymru 
 
Fodd bynnag, pan gawsom ein symud, ni ddaeth y rhan fwyaf o'r ysgol gyda ni. Yn y diwedd, 
rwy’n meddwl, dim ond tua deuddeg neu dri ar ddeg neu bedwar ar ddeg o blant aeth ar y 
trên hwn i Gymru, oherwydd bod yr ysgol wedi rhentu neu achub y blaen ar y rhent - beth 
bynnag a wnaethant, wn i ddim - ar dŷ yng Nghymru. Mae'n debyg bod y Creighton-Davieses 
yn dod o Gymru, o darddiad Gymreig, felly byddai hynny wedi bod yn beth naturiol iddyn 
nhw ei wneud. Felly, fe aethom ar y trên hwn i'r Trallwng, oddi yno i'w gymryd, dwi ddim yn 
cofio sut, i'r ffermdy hwn o'r enw Mathrafal - a dywedodd ffrind i mi wrthyf y diwrnod o'r 
blaen, ei fod yn bodoli o hyd. Felly, aethon ni i Fathrafal ger y Trallwng. Nawr, roedd y daith 
drên honno yn gyfnod arall o ofn, oherwydd, fel y dywedais o'r blaen, nid oeddwn yn ofni 
pan gwympodd y bom, nid oeddwn yn ofni pan gefais fy nhorri - nid oedd yn fy mhoeni, 
rydych chi'n gwybod, rydych chi'n mynd i mewn i'r seler ac rydych chi'n fyw a dyna'r cyfan 
sy'n bwysig. Ond pan oeddem yn eistedd mewn trên, naill ai heb oleuadau ymlaen neu 
gyda'r bleindiau i lawr, yn mynd trwy tref, trwy tref ar ôl tref gyda seirenau'n canu, 
roeddech chi'n teimlo'n gaeth mewn trên, roedd hynny'n real ... roedd hynny'n frawychus. 
Roeddwn i wir wedi dychryn. Ond yna rydyn ni'n dirwyn i ben yng Nghymru! Nawr, dau 
beth: a, roedd yn hyfryd bod yng Nghymru, rwy'n caru Cymru. Roedd y Cymry’n fy addoli 
mewn egwyddor oherwydd nad oeddwn i'n Sais - y Cymry hynny y gwnes i eu cyfarfod; 
wyddoch chi, mae problem rhwng y Cymry a'r Saeson weithiau. Ac roeddwn i wrth fy modd 
oherwydd bod y rhyfel yn bell i ffwrdd. Ac er ein bod ni'n cadw'r blackouts, roedd yn fath o 
beth gorun i'w wneud, nid oedd unrhyw awyrennau, dim byd. 
 
Fodd bynnag, roedd aflonyddu ar y ffermdy. Nawr, nid wyf yn credu mewn ysbrydion, yn 
ddeallusol dydw i ddim, ond roedd yna gleciadau od yn digwydd yn y tŷ hwn. Unwaith eto, 
roeddwn i'n fath o ddarllen stori amser gwely i'r rhai bach, ac roedd y sŵn curo, curo, curo 
hwn. Ac fe lefodd un o’r merched bach, a dywedais, “Na, na, na, na, dim ond y brifathrawes 
sy’n procio’r tân.” Wel, nid oedd yn agos at y lle tân - doedden nhw ddim yn gwybod hynny. 
A dywedodd y brifathrawes, “Alla i ddim aros yn y tŷ hwn, mae yna ysbryd!” Felly, daeth hi o 
hyd i dŷ modern iawn, wedi'i adeiladu yn y tridegau mae'n debyg, lle bu'n rhaid i dri 
ohonom gysgu mewn un gwely dwbl bach, nid oedd gennym le i gysgu ar led y gwely, felly ni 
chafodd yr un oedd yn cysgu yn y canol erioed unrhyw orchudd o gwbl, oherwydd i’r ddwy 
arall ei ymestyn drosti. Ond, wel, fe wnaethon ni oroesi hynny hefyd, ac yna daeth o hyd i dŷ 
mawr i'w rentu, o'r enw Neuadd Bryn Gwalia ger Croesoswallt, ac roedd hynny ychydig yn 
arw yn yr ystyr mai gaeaf oedd hwn, ac nid oedd - nid oedd darn o ddodrefn yn y lle hwn, a 
llwyddodd i drefnu popty, a gwnaeth y saer lleol welyau inni allan o ddarnau o bren a 
wnaeth yn goesau a gwifren cyw iâr. A dim ond blancedi oedd gyda ni, ac wrth gwrs, roedd 
hi'n ofnadwy o oer, felly rhoddais fy mlancedi ar y llawr yn lle a chysgu ar y llawr caled 
gyda'r blancedi. A maes o law, mae'n debyg i ni gael gwelyau mae’n rhaid, a beth bynnag, 
daeth y gwanwyn, a daeth y clychau'r gog allan a'r cennin Pedr, ac roeddwn i wedi dod yn 
arweinydd cwmni i'r Geidiau, roeddwn i wedi ymuno â'r Girl Guides, a  roeddwn i wedi pasio 
nifer o fathodynau erbyn hynny, hyd yn oed cyn i ni adael.  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832926
https://www.peoplescollection.wales/items/1832926
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Bea Green: Aberystwyth - gwrthsemitiaeth 
 
Tra oeddwn i dal yn Aberystwyth, ddes i ar draws rhywfaint o wrth-semitiaeth ar ffurf 
anghyffredin. Roedd cyd-fyfyriwr yn fy mlwyddyn oedd hefyd yn gwneud Almaeneg - 
bachgen o’r enw Stan Price - wedi bod, fel dyn iau fyth, yn llawn brwdfrydedd dros Hitler a’i 
holl syniadau a delfrydau ac wedi bod yn yr Almaen ac wedi gweithio i’r Arbeitsdienst 
[Reichsarbeitsdienst, sy'n golygu’r Gwasanaeth Llafur Genedlaethol neu Reich] ond daeth yn 
ôl wedi blwyddyn neu ddwy yn gwneud hyn er mwyn dilyn ei astudiaethau ac yna fe 
ddechreuodd y rhyfel ac ymunodd â'r fyddin. Hynny yw, roedd cyn iached a’r gneuen ac 
ymunodd â'r fyddin. Ac ar un o’r symudiadau yr oedd arno fe naill ai saethodd ei hun yn y 
droed neu droedio ar fwynglawdd neu rywbeth… beth bynnag fe saethodd ei fodyn troed i 
ffwrdd neu fe gollwyd bawd ei droed yn rhywle. Ac felly, gollyngwyd ef yn wael o'r fyddin ac 
yn rhannol oherwydd ei argyhoeddiadau ers talwm ac yn rhannol oherwydd ei fod wedi 
digio at fyddin Prydain am iddo orfod colli ei bodyn droed, dychwelodd at neu ymgymerodd 
eto â'i syniadau gwreiddiol o, wyddoch chi, y Herrenvolk ac..., rhagoriaeth hiliol a hynny i 
gyd a thraethu hyn yn gyhoeddus. Pan sylweddolodd ei fod wedi fy nghynhyrfu - oherwydd 
ar wahân i hynny roeddem wedi bod yn gydweithwyr ac yn ffrindiau ac yn yr un grŵp—dim 
ond rhyw chwech neu saith ohonom yn ein blwyddyn ni wnaeth Almaeneg—dywedodd 
“Wel, wyddoch chi , chi ' yn iawn ”. Rydych chi'n gwybod, y ddadl rydych chi'n iawn, yr 
Iddewon eraill i gyd ydyw. Ac rwy'n cofio yno - oherwydd y ffordd y siaradodd - ni allai 
rhywun ddadlau yn ei erbyn, oherwydd nid oedd unrhyw beth diriaethol i'w ddadlau; roedd 
yn agwedd mor ddi-syfl ac mor wael ei meddwl, fel nad oedd unrhyw beth ar y pryd hwnnw, 
roeddwn i'n teimlo nad oedd unrhyw beth y gallwn ei wneud am Stan Price. Felly, rwy'n 
cofio imi gerdded i lawr i'r traeth - nid wyf yn gwybod a ydych chi'n adnabod Aberystwyth 
ond mae'n draeth cerrig nid yn draeth tywodlyd - ac eisteddais ar y cerrig mân ac wylo i'r 
môr. Roeddwn i mor rhwystredig ac mor ofidus o feddwl fy mod i yma wedi dod i ffwrdd o'r 
peth hwn dim ond i'w gyfarfod eto. 
  

https://www.peoplescollection.wales/items/1832766
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Cofiant Bea Green 

Ganwyd Bea Green ym Munich, yr Almaen ym 1925. Roedd hi'n byw mewn bloc o fflatiau yn y 

ddinas gyda'i thad a oedd yn gyfreithiwr, ei mam a'i brawd hŷn. Bu i Bea fynychu’r ysgol gynradd leol 

ac roedd ganddi fywyd hapus.  

Ym mis Mawrth 1933, bu i’w thad gael ei guro yn greulon mewn ymosodiad gwrthsemitig. Hyd yn 

oed ar ôl y digwyddiad ofnadwy hwn a Hitler bellach mewn grym, i ddechrau roedd gan deulu Bea 

deimladau cymysg ynglŷn â gadael. Roedd ei thad wedi adeiladu practis cyfreithiol llwyddiannus ac 

roedd ganddynt fywyd dymunol. Ond ym 1938, bu i ysgol Bea gau ac ar ôl Kristallnacht daeth 

pethau'n fwyfwy peryglus ac anobeithiol. Roedd y teulu'n gwybod yr oedd rhaid iddyn nhw wneud 

popeth o fewn eu gallu i ddianc. Ymhen amser, ym mis Mehefin 1939, teithiodd Bea i Brydain ar y 

Kindertransport gan adael ei rhieni ar ôl. Cafodd ei chymryd i mewn gan y teulu Williams yn Lloegr.  

Ar ôl i'r Ail Ryfel Byd ddechrau, cafodd Bea ei symud i Gymru lle arhosodd am beth amser. Yn y pen 

draw, sawl blwyddyn yn ddiweddarach, bu iddi aduno gyda'i rhieni. Ymgartrefodd yn ne Llundain 

gyda'i gŵr a’u tri o blant a chafodd yrfa fel ieithydd a chyfieithydd a byddai'n siarad â grwpiau am ei 

phrofiadau. 

 


