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Llinyn Diogelwch 
Hyd y Wers: 

Amrywiol hyd at 60 munud, trwy 

gytundeb staff y ganolfan, yn 

ddibynnol ar p’un a gaiff y wers ei 

chyflwyno'n gyfan, neu mewn 

rhannau ac ar sut y mae'r 

disgyblion yn ymateb 

Cyfnod 

Allweddol        
CA2 Isaf 

Enw’r wers Ffrind neu Elyn? 

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn diogelu hawliau plant a phobl ifanc i 

gael eu diogelu rhag camdriniaeth rhywiol. Gallai plant a phobl ifanc oll fod mewn perygl o gael eu 

cam-drin yn rhywiol. Mae gan ysgolion rôl ganolig i’w chwarae wrth leihau’r risg yma. Trwy 

ymchwilio nodweddion perthnasoedd diogel ac iach , gall y swyddogion helpu dysgwyr i ddatblygu’r 

sgiliau i adnabod risgiau posibl, i aros yn ddiogel a gofyn am gymorth os oes angen. 

 

Dylai cynllun y wers ‘Ffrind neu Elyn’ gael ei chyflwyno fel rhan o raglen ABCh, Addysg Rhyw a 

Pherthnasoedd, (ARh&Ph) yr ysgol. Dylai fod yn gyson â pholisi addysg rhyw yr ysgol a gwerthoedd 

y fframwaith, y cytunwyd arno, ar gyfer ARh&Ph. Trafodwch gyda’r athro bod y wers yn briodol 

ar gyfer anghenion y dysgwyr o ran iaith, aeddfedrwydd a’r dealltwriaeth sydd eu hangen a bod yr 

athro yn barod i ddelio ag unrhyw ddisgybl a all fod yn ofidus neu’n anghysurus.  Yn ogystal â hyn 

dylai’r wers yma ddim ond cael ei chyflwyno os ydy’r athro yn bresennol trwy gydol y wers.  

 

NOD 

 Dechrau deall pwy sy’n ffrind diogel 

 

FFRAMWAITH ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 2008 

 I ffurfio barn personol a gwneud penderfyniadau gwybodus.  S (DM) 

 I wrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill.  S (DC) 

 I gydweithio i ddatrys problemau.  S (GGE) 

 I ddeall beth y dylid ei wneud neu at bwy y dylid mynd pan na fyddant yn teimlo’n ddiogel.  Y (ILLE) 

 I ddeall pwysigrwydd diogelwch personol.  Y (ILLE) 

 I ddeall bod gweithredoedd personol yn esgor ar ganlyniadau.  Y (DMY) 

 

LLYTHRENNEDD YN Y CWRICWLWM 

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

 Siarad Ll(Ll)s 

 Gwrando Ll(Ll)d 

 Cydweithio a thrafod Ll(Ll)c&th 

 Strategaethau darllen Ll(D)sd 

 Ymateb a dadansoddi Ll(D)y&d 

 

 

AMCANION Y WERS 

 I wybod pwy allwch ymddiried ynddo 

 I wybod pryd y mae sefyllfa yn anniogel 

 I wybod beth i’w wneud ac at bwy i fynd am gymorth  
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GEIRIAU ALLWEDDOL 

diogel, anniogel, ymddiried, teimladau 

 

ADNODDAU 

 Geiriau Allweddol 

 Dau flwch esgidiau neu’n debyg. Un wedi lapio mewn papur sgleiniog aur/arian ac addurniadau pert 

a.y.b. ( cynnwys- sbwriel, gwrthrychau diwerth).  

 Y blwch arall wedi’i lapio mewn hen bapur newydd brwnt/budr wedi’i rwygo (cynnwys- gwrthrychau 

diddorol, deniadol) 

 ZIP Ffrind neu Elyn â PPT a fideo 

 Cardiau senario A4  

 Poster ‘Rhedwch! Gweiddwch! Dywedwch!’ 

 

 

GWEITHGAREDDAU 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

 Sicrhau fod y cysylltiad â’r dysgu flaenorol yn cael ei esbonio. 

 Cytuno ar y Rheolau Aur. 

 Amlinellu’n glir cytundeb y dosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 

 Esbonio ac arddangos nod ac amcanion y wers. 

 Gweithgaredd dosbarth cyfan - Pa anrheg byddech chi’n eu dewis ? Dangos y cynnwys a thrafod. 

 Gwaith grŵp/ cardiau senario.  Adborth dosbarth cyfan. 

 PowerPoint Ffrind neu Elyn a fideo Stori Anwen 

 Trafodaeth dosbarth cyfan – strategaethau i gadw’n ddiogel 

 Gweithgaredd pâr – Y Llaw sy’n Help 

 Adolygu 

 

AWGRYMIADAU AM WEITHGAREDDAU DILYNOL I’R ATHRO/ATHRAWES 

Edrychwch ar adran yr athrawon ar y safle we i ddarganfod mwy o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer 

gwaith dilynol ar wefan www.schoolbeat.org. 

 

http://www.schoolbeat.org/

