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LLINYN: Diogelwch 
Hyd y Wers: 

Yn amrywio drwy gytundeb gyda 

staff y ganolfan, yn dibynnu ar 

p’run ai a gyflwynir y wers yn ei 

chyfanrwydd, neu mewn rhannau, a 

sut mae disgyblion yn ymateb. 

CYFNOD: Sylfaen 

GWERS: Pobl sy’n Ein Helpu Ni 

 

NOD 

■ Gwybod pwy all ein helpu mewn argyfwng. 

 

SGIL 

S (PD) 3,  S (SD) 1, S (M&S) 3, 4,  S (WB) 8,  S (O) 3, 10, S (R) 4,  S (K&U) 3, 5, 18, 19 

 

AMREDIAD 

R (PSWC) 3, 4, 7, 8, 11,  R (O) 3, R (K&U) 2, 5,  R (K&U) PP 6,  R (K&U) TP 4 R (MD) 2 

 

 LLYTHRENNED AR DRAWS Y CWRICWLWM 

Mae’r wers hon yn cynnwys  yr agweddau canlynol o’r fframwaith llythrennedd/rhifedd: 

■ Siarad – Ll(Ll)s 

■ Gwrando – Ll(Ll)g 

■ Cydweithio a thrafod  Ll(Ll) c&th 

■ Strategaethau darllen Ll(D)sd 

■ Ymateb a dadansoddi Ll(D)y&d 

■ Cynrychioli a chyfathrebu Rh(DYRH)c&c 

 

AMCANION 

■ Ymgynefino’r plant gyda’r Gwasanaeth Heddlu. 

■ Nodi gwahanol bobl all ein helpu mewn argyfwng. 

■ Archwilio’r gair argyfwng. 

■ Dechrau adnabod argyfwng a dysgu am ddefnydd cywir y gwasanaeth 999. 

 

AMCANION DYSGU Y PLANT 

■ Beth mae argyfwng yn ei olygu? 

■ Dod yn ymwybodol pwy all eich helpu mewn argyfwng. 

■ Dysgu am y gwahanol ffyrdd y gall y gwasanaethau brys helpu. 

■ Dysgu beth i’w wneud mewn argyfwng. 

 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

argyfwng, gwasanaeth brys, 999. 
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ADNODDAU 

■ Geiriau allweddol 

■ Lifrai ac apwyntiadau 

■ Gludwaith A3 o luniau teulu estynedig yr heddlu/gwasanaethau brys eraill (hefyd ar PowerPoint) 

■ Cardiau A3 pobl y gwasanaethau brys (5 llun hefyd ar PowerPoint) 

■ Cardiau A3 digwyddiadau (5 llun hefyd ar PowerPoint) 

■ ‘Ddylwn i ffonio 999?’ PowerPoint/cardiau senario 
■ Llyfr mawr - Gwyliau Sara, defnydd dewisol o Byped Tarian. 

■ Poster A3 Gwneud Galwad 999 

■ Cardiau fflach 999, ffonau neu ffonau symudol ymarfer 

■ Bag gyda theganau 

■ Taflen cyfeiriadau 999 

 

GWEITHGAREDDAU 

 

CYFLWYNIAD 

■ Gwneud yn siŵr bod y cysylltiad gyda'r gwersi sylfaen eraill yn cael ei esbonio. 

■ Cytuno ar y Rheolau Aur. (rheolau’r dosbarth) 
■ Esbonio’r amcanion dysgu ac arddangos y geiriau allweddol 

■ Amlinellu'n glir gytundeb yr ystafell ddosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

■ Archwilio sut y mae disgyblion yn adnabod swyddog heddlu. 

■ Archwilio rôl y swyddog heddlu a theulu estynedig yr heddlu. 

■ Trafod gwasanaethau brys eraill. 

■ Gweithgaredd dosbarth – dweud stori gyda Tarian – Gwyliau Sara 

neu 

■ Gweithgaredd grŵp - senarios ‘Ddylwn i ffonio 999?’ 

■ Esboniwch ac ymarfer gwneud galwadau 999. 

 

ADOLYGU / DOSBARTH CYFAN 

■ Gêm yr helmed 

neu 

■ Amser holi - Pwy all helpu mewn argyfwng?  Enwch yr holl wasanaethau. Beth ddylai’r plant yn ei wneud 

mewn argyfwng?  
 

GWEITHGAREDDAU DILYNOL ATHRAWON 

 

Gweler gwefan www.schoolbeat.org am weithgareddau dilynol ac adnoddau athrawon. 

 

 

http://www.schoolbeat.org/

