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Hanes ar Waith 

Caerdydd a’r Ail Ryfel Byd       
Ymchwilio a dysgu am fywyd yng Nghaerdydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 

Sut mae cymryd rhan 

1. Darllenwch y chwe thaflen wybodaeth yn y ddogfen hon. Maent wedi’u rhifo 1 i 6.   

2. Defnyddiwch y taflenni gwybodaeth i ateb y cwestiynau ar y daflen waith hon ar y diwedd. 

3. Ar ôl i chi ateb yr holl gwestiynau, marciwch eich atebion gan ddefnyddio’r Daflen Atebion.  

4. Mae yna daflen weithgaredd ychwanegol i chi roi cynnig arni hefyd.  

5. Rhowch wybod i ni sut aeth hi drwy drydar @cdflibraries neu chwilio amdanom ar Facebook - 

'Gwasanaeth Llyfrgell Caerdydd'.  



 

  Dechrau’r Rhyfel 
Datganodd Prydain rhyfel gyda’r Almaen ar 1 Medi 1939 wedi misoedd lawer o ansicrwydd. Roedd llawer o bobl yn 

dal i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf ac roedden nhw’n bryderus iawn am ail ryfel byd.   

 Paratôdd Caerdydd at ryfel drwy recriwtio milwyr, casglu adnoddau a cheisio rhoi hwb i hwyliau pobl drwy 

storïau newyddion da. Adeiladwyd hefyd amddiffynfeydd rhag ymosodiadau gan y gelyn. Roedd gan bawb fwgwd 

nwy a bu plant yn ymarfer yn yr ysgol beth y dylent ei wneud yn ystod cyrchoedd awyr.  

 Cafodd llawer o fenywod swyddi mewn ffatrïoedd a gwersylloedd milwrol. Un enghraifft o Gaerdydd oedd Vera 

Johnson, oedd yn gweithio fel cogydd yn bwydo milwyr yng ngwersylloedd y fyddin. Dywedodd, “Roedd y 

ddisgyblaeth yn llyn iawn, ond y rhain oedd dyddiau gorau fy mywyd.”  
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    Faciwîs  
 

Ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd, roedd llawer o bobl yn 

poeni am fomiau a chyrchoedd awyr ar Brydain. 

Credid mai dinasoedd mawr fel Llundain fyddai’r prif 

dargedau. Cafodd plant eu hanfon o’r dinasoedd i 

ardaloedd gwledig i’w cadw’n ddiogel. Symudwyd 

hefyd rai mamau, menywod beichiog, pobl anabl ac 

athrawon neu weithwyr cymorth o’r dinasoedd. 

Faciwîs oedd yr enw a roddwyd ar y rhain. 

 Daeth rhyw 110,000 o blant yn faciwîs i Gymru yn 

ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ardaloedd gwledig gogledd 

Caerdydd, symudodd plant at deuluoedd, aethon 

nhw i’r ysgolion lleol ac fe wnaethon nhw ffrindiau 

newydd. Ceisiodd pobo Caerdydd wneud i’r plant 

deimlo’n gartrefol, ond roedd llawer o blant yn 

hiraethu am eu teuluoedd yn y dinasoedd.  
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 Dogni 
Oherwydd y rhyfel, bu newidiadau yng nghyflenwad a 

phrisiau rhai pethau, fel bwyd. Doedd y DU ddim yn 

gallu mewnforio digon o fwyd o wledydd eraill, am 

fod longau tanfor wedi dechrau ymosod ar longau 

Prydeinig oedd yn cludo bwyd; ac roedd ffermydd y 

DU yn cynhyrchu llai o fwyd gan fod cynifer o ddynion 

yn brwydro yn y rhyfel.  

 I sicrhau bod pawb yn cael ei gyfran, cyflwynwyd 

dogni. Roedd gan bawb lyfr dogni ac roedd y 

llywodraeth yn penderfynu faint o laeth, siwgr, cig, 

caws, bara a mathau eraill o fwyd, roedd pob person 

yn eu cael. Roedd hyn yn golygu bod pawb yn cael yr 

un faint.  

 Roedd pobl yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau 

bod pawb yn cael ei fwydo. Roedd llawer o bobl yn 

tyfu llysiau yn eu gerddi. Gwirfoddolodd llawer o 

fenywod i weithio ar ffermydd—Byddin Tir y 

Menywod oedd yr enw ar y rhain. 

 Roedd dogni ar waith tan 1954, sawl blwyddyn 

wedi diwedd yr Ail Ryfel Byd.  
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  Cyrchoedd Awyr 
Yn sgil newidiadau technolegol daeth arfau newydd a ffyrdd newydd o ryfela. Cyrchoedd awyr oedd yr enw ar 
awyrennau’r gelyn yn hedfan dros drefi a dinasoedd yn ceisio gollwng bomiau ar adeiladau a chanolfannau milwrol. 
Ond yn aml, byddai bomiau’n disgyn ar strydoedd a chartrefi, yn lladd pobl gyffredin. 

 Dechreuodd pobl alw’r cyrchoedd awyr hyn yn ‘Blitz’, oherwydd y gair Almaenig blitzkrieg yn golygu ‘rhyfel 
mellt’. 

 Bob tro y byddai awyren dramor yn cael ei gweld, byddai warden, a’i waith fyddai gwylio amdanyn nhw yn yr 
awyr, yn canu larwm neu seiren. Seiniwyd y seiren 585 o weithiau yng Nghaerdydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  

 Allwch chi ddychymygu 
cymaint o ofn y byddai hyn 
wedi ei godi ar bobl 
Caerdydd?  

  Yn ôl adroddiadau papur 
newydd, bu farw 355 o bobl 
yng Nghaerdydd yn ystod y 
cyrchoedd awyr, a byddai 
llawer iawn mwy wedi eu 
hanafu.  
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 Blitz Caerdydd  
Un o’r cyrchoedd gwaethaf yng Nghaerdydd oedd yr 

un a ddigwyddodd ar 2 Ionawr 1941. Lladdwyd o leiaf 

126 o bobl a chafodd 110 o gartrefi eu dinistrio (a 

difrodwyd rhagor).  

 Mae’r rhestr hon yn dangos y strydoedd a’r 

adeiladau cyhoeddus a ddifrodwyd yn ystod y 

cyrch hwn.  
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Blackstone Street 

Bristow Wadley 

Cadeirlan Llandaf 

Coelg San Mihangel 

Clwb Glan-yr-afon 

Crawshay Lane 

Croft Street 

De Burgh Street 

East Canal Wharf 

Eglwys yr Holl Saint 

Ely Road 

Fairwater Road 

Gerddi’r Castell  

Glamorgan Street 

Gwaith Nwy Grangetown  

Gwaith Rwber Leyland  

Harrowby Street Lane 

Heol Casnewydd 

Heol y Frenhines 

Hollyman’s Bakery 

Jubilee Street 

Kings Road 

 

  

Lôn y Felin 

Neville Street 

Ninian Park Road 

North Morgan Street 

Paradise Place 

Parc Cathays  

Peacock’s Bazaar 

Prospect Drive 

Rose Street 

Stryd Bute  

Stryd Working  

Swyddfeydd Trafnidiaeth y 
Gorfforaeth 

Talworth Street 

Tudor Road 

Warws Celfi Cavendish  

Warws Noah Rees  

Wembley Road 

Wyndham Street 

Yr Ysbyty Arwahanu  
(Lansdowne Road) 

Ysbyty Llandochau  

Ysgol Uwchradd Treganna 

 

De Burgh Street 



 

Diwrnod VE Day - 8 

Mai 1945 
Daeth y rhyfel yn Ewrop i ben ar 8 Mai 1945. Rydyn ni’n 

galw Diwrnod VE ar y diwrnod hwn. Parhaodd rhyfel 

rhwng UDA a Japan yn ardal y Môr Tawel tan 15 Awst  

1945 (Diwrnod VJ).  

 Roedd dathlu mawr ledled Caerdydd yn sgil 

Diwrnod VE. Cafodd pobl ganiatâd i fod yn absennol o’u 

gwaith a chafodd plant ddiwrnod i ffwrdd o’r ysgol. 

Daeth cymunedau at ei gilydd yn y strydoedd ig ael 

partïon a digwyddiadau coffa.  

 Ni ddychwelodd bywyd Caerdydd i’r hen drefn yn 

syth. Roedd llawer o filwyr dal i ffwrdd yn Ewrop a 

rhannau eraill o’r byd a bu angen amser i’w dychwelyd. 

Aeth dogni yn ei flaen ac roedd arian a gwaith yn 

broblem i lawer o bobl.  

 Lladdwyd miloedd o filwyr a ddaethon nhw byth 

yn ôl wedi’r rhyfel wrth gwrs. Rydym yn cofio pawb a fu 

farw, yng Nghaerdydd a’r tu hwnt, mewn llawer o 

ffyrdd, gan gynnwys cofebau, digwyddiadau ysgol a 

chymuned a thrwy wisgo’r pabi coch. 
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Llun Cwestiwn Ateb 

1 
Ysgrifennwch un o’r ffyrdd y paratôdd Caerdydd at y 

rhyfel yn 1939. 
 

2 
Sawl plentyn anfonwyd i Gymru fel faciwîs yn ystod yr Ail 

Ryfel Byd? 
 

3 Rhowch enghraifft o un math o fwyd gafodd ei ddogni.   

4 O ble daw’r gair ‘blitz’?   

5 
Enwch un stryd neu adeilad cyhoeddus gafodd ei ddifrodi 

yn ystod cyrchoedd 2 Ionawr 1941.  

Ceisiwch ddewis un rydych chi’n ei adnabod.  

 

6 Ar ba ddyddiad y daeth y rhyfel i ben yn Ewrop?  



Hanes ar Waith - Gweithgaredd Ychwanegol 

Allwch chi ddychmygu sut byddech chi’n teimlo petaech yn cael eich gwahanu oddi wrth eich teulu a’ch anfon yn 

faciwî i gefn gwlad? Yn y cês isod tynnwch lun neu enwch yr eitemau o’ch bywyd chi heddiw y byddech chi ‘n mynd â 

chi.  



Taflen Atebion 

Llun Cwestiwn Ateb 

1 
Ysgrifennwch un o’r ffyrdd y paratôdd Caerdydd at y 

rhyfel yn 1939. 

Casglu adnoddau, recriwtio 

milwyr, hybu morâl  drwy 

bropaganda 

2 
Sawl plentyn anfonwyd i Gymru fel faciwîs yn ystod yr Ail 

Ryfel Byd? 
110,000 

3 Rhowch enghraifft o un math o fwyd gafodd ei ddogni.  Llaeth, swgir, cig, caws, bara 

4 O ble daw’r gair ‘blitz’?  
Y gair Almaeneg blitzkreig, sy’n 

golygu rhyfell mellt 

5 
Enwch un stryd neu adeilad cyhoeddus gafodd ei ddifrodi 

yn ystod cyrchoedd 2 Ionawr 1941.  

Ceisiwch ddewis un rydych chi’n ei adnabod.  

(Unrhyw rai o’r rhestr ar daflen 5) 

6 Ar ba ddyddiad y daeth y rhyfel i ben yn Ewrop? 8 Mai 1945 


