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Senario 1 

 

Neithiwr, aeth Ben i’r ymarfer pêl droed ac arhosodd ei hyfforddwr 
yn yr ystafelloedd newid wrth iddo newid. Nid oedd Ben yn credu 
bod ei hyfforddwr yn edrych, ond doedd e ddim yn siŵr.  

 

Sut ydych chi’n credu oedd Ben yn 
teimlo? 

 

Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i Ben? 
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Senario 2 

 

Pan oedd Maya’n chwarae gêm ar-lein, anfonodd chwaraewr arall 
gais ffrind ati. Gwyddai y byddai’n cael credydau pe bai’n derbyn.  

 

 

Sut ydych chi’n credu oedd Maya’n 
teimlo? 

 

Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i Maya? 
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Senario 3 

 

Mae Dylan yn cadw derbyn negeseuon ar ei ffôn wrth ei hyfforddwr. 
Fel arfer, mae’r negeseuon yn ymwneud ag amserau twrnamaint a 
hyfforddi, ond yn fwy diweddar, mae’r hyfforddwr ond eisiau 
sgwrsio.  

 

Sut ydych chi’n credu oedd Dylan yn 
teimlo? 

 

Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i Dylan? 
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Senario 4 

 

Aeth dynes i fyny at Carys tu allan i gatiau’r ysgol neithiwr gan gynnig 
tiwtora gwaith cartref. Roedd Carys yn gweld mathemateg a 
gwyddoniaeth yn anodd iawn. Roedd y ddynes yn ymddangos yn 
gyfeillgar, ac roedd hi’n barod i gasglu Carys o’r ysgol.  

 

Sut ydych chi’n credu oedd Carys yn 
teimlo? 

 

Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i Carys? 
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Senario 5 

 

Arhosodd Toby a grŵp o ffrindiau’n hwyr ar ôl ysgol er mwyn mynd 
i’r clwb drama. Roedd mam Toby wedi trefnu bod tad Jamie’n 
casglu’r bechgyn ar ôl iddo orffen. Fodd bynnag, roedd tad Jamie’n 
rhedeg yn hwyr, a chynigodd Mr Owens, glanhawr yr ysgol, lifft 
iddynt.  

 

Sut ydych chi’n credu oedd Toby’n teimlo? 

 

Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i Toby? 
	


