
Opsiwn 3 Arddangosfa Celf Canolfan Trinity Caerdydd
1.Dyluniwch gylch ac ysgrifennu oddi tano “Mae gennyf freuddwyd sydd……..” Gall y cylch fod yn fyd, yn
flodyn, yn berson neu unrhywbeth yr hoffech iddo fod, gall eraill ddarlunio ynddo hefyd.
2. Ysgrifennwch, paentiwch, lliwiwch, neu ddefnyddio unrhywbeth i greu eich breuddwyd, gan gynnwys
anwybyddu’r cylch yn gyfan gwbl-gan mai eich breuddwyd chi ydyw! 3. E-bostiwch eich celf i Jack at
enquiries@trinitycentre.wales
Mi fydd y celf yn cael ei arddangos wedi ei oleuo ar draws ffenestr liw noddfa y Trinity.

 
Cofiwch rannu eich gwaith #wythnosffoaduriaid2021  #YouCannotWalkAlone

 

Opsiwn 1
1. Ysgrifennwch eich breuddwyd ar un o’r olion troed.
2. Cysylltwch yr olion troed a’u gilydd (allan ar y cae
chwarae, yn eich neuadd ysgol neu fel arddangosfa o
amgylch eich dosbarth)
3. Trafodwch sut allwch chi gefnogi breuddwydion eich
gilydd.

Opsiwn 2
1.Ysgrifennwch eich breuddwyd ar ddarn o bapur.
2. Cysylltwch y papurau mewn cadwyn o bapurau.
3. Trafodwch sut allwch chi gefnogi breuddwydion
eich gilydd.

Trafodaeth
Sut y gall bobl eraill eich cefnogi wrth i chi wireddu eich breuddwyd?

Beth allai fod yn rwystyr i hyn?
Sut allwn ni osgoi fod unrhywbeth yn eich rhwystro?

 

Breuddwydio am y dyfodol?

Wythnos Ffoaduriaid Cymru Mehefin 14eg-20ed 2021
Ni allwn gerdded ar ben ein hunain

 
Yn ystod wythnos ffoaduriaid eleni gofynnwn i ysgolion Cymru fod yn rhan o’r dathlu drwy ymuno gyda
ni. 



Gwybodaeth am wythnos ffoaduriaid
Eleni rydym yn dathlu’r wythnos rhwng Mehefin 14eg a 20fed ond ein bwriad yw i barhau ymhellach i fis Gorfennaf.
Gall unrhywun gymryd rhan drwy drefnu neu ymuno mewn gweithgaredd.
Mae’r digwyddiad led led Prydain yn cynnwys rhaglen o weithgareddau celfyddydol, diwylliannol ac addysgiadol sy’n
dathlu’r cyfraniad a wnaed gan ffoaduriaid a’r rhai sy’n chwilio am loches ym Mhrydain ac yn hyrwyddo cysylltiadau
rhwng cymunedau. Thema 2021 yw “Ni allwn gerdded ar ben ein hunain”, geiriau ysbrydoledig Martin Luther King
yn ei araith “I have a dream” lle esboniodd fod y frwydr am hawliau a pharch
yn fyw nag ethnigrwydd, gan ofyn i ni fyfyrio ar ein cyd-gysylltiadau.
Mae Diwrnod Rhyngwladol Ffoaduriaid ar Mehefin 20ed

Digwyddiadau yng Nghymru : www.celebratinghome.wales 
Digwyddiadau ym Mhrydain : www.refugeeweek.org
I rannu eich digwyddiad: https://bit.ly/31UeCY4
Am fwy o wybodaeth a syniadau dilynwch@SchofSanctuary

Mae gan Cyngor Ffoaduriaid Cymru 30 mlynedd o brofiad gwerthfawr o weithio gyda
ffoaduriaid a’r rhai sy’n chwilio am loches yng Nghymru. Maent yn angerddol dros hawliau
dynol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol i greu yng Nghymru noddfa i rhai sy’n
chwilio am loches. Dilynwch ni ar@welshrefcouncil

Mae tîm addysg Esgobaeth Llandaff yn cefnogi gwaith ein ysgolion eglwysig ac yn rhannu
eu straeon ysbrydoledig. Ar hyn o bryd rydym yn hyrwyddo a chefnogi rhwydwaith
Ysgolion Noddfa a’r prosiect Taith Adfent yr Eglwys yng Nghymru. Dilynwch ni ar
@llandaffed

Mae’r Ganolfan Trinity yn gweithio gyda rhai o’r tlotaf a’r rhai dan anfantais yn ein
cymdeithas, i drio mynd i’r afael ar anghydraddoldeb, taclo tlodi, a chefnogi pobl i greu a
gweithredu cynlluniau sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol i nhw’u hunain a’u
teuleuoedd.

 

https://bit.ly/31UeCY4
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