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Gweithgareddau Dilynol Estynedig i 

Athrawon 
Mae’r gweithgareddau yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gyflawni canlyniadau dysgu 

Cyfnod Allweddol 2 y Fframwaith ABCh ar gyfer pobl ifanc 7 i 19 oed yng Nghymru. 

 

Gweithgaredd 

Dilynol 

Ymddygiad 

Gwrthgymdeitha

sol 

Cysylltiadau gyda’r Fframwaith ABCh ar gyfer pobl 

ifanc 7 i 19 oed yng Nghymru 

Sgiliau Ystod 

 

1. Beth yw 

troseddau 

bywyd 

gwyllt? 

 

 mynegi barn a 

syniadau yn 

hyderus drwy 

ystod o ddulliau 

priodol 

 cymryd diddordeb mewn 

gwahanol agweddau o 

fywyd yn yr ysgol â’r 

amgylchedd ehangach 

 

2. Meddwl,  

Pâr,    

Rhannu 

 llunio barn 

bersonol a gwneud 

penderfyniadau 

gwybodus 

 gwrando’n astud, 

cwestiynu ac 

ymateb i eraill 

 cyfrannu i 

drafodaethau 

dosbarth a 

chymryd rhan 

mewn dadleuon 

 gwerthfawrogi’r byd 

naturiol fel ffynhonnell 

ysbrydoliaeth 

 cymryd diddordeb mewn 

gwahanol agweddau o 

fywyd yn yr ysgol â’r 

amgylchedd ehangach 

 bod yn onest a theg a bod 

â pharch at reolau, y 

gyfraith ac awdurdod 

 

3. Y lladd yn 

y Goedwig 

 nodi cysylltiadau 

rhwng achos ac 

effaith 

 gwahaniaethu 

rhwng ‘ffeithiau’, 

credoau a barn 

 llunio barn 

bersonol a gwneud 

penderfyniadau 

gwybodus 

 gwrando’n astud, 

 deall sut y gall y 

penderfyniadau a wnawn 

yn unigol ac ar y cyd 

effeithio ar yr 

amgylchedd 

 deall bod gan 

weithredoedd lleol 

effeithiau byd-eang 

oherwydd cysylltiadau 

rhwng lleoedd a phobl 

 deall bod canlyniadau i 
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cwestiynu ac 

ymateb i eraill 

weithredoedd personol 

 

 

Mae’r adnoddau hyn yn darparu gweithgareddau dysgu dilynol a fydd yn galluogi 

trafodaeth agored ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn perthynas â bywyd 

gwyllt. 

 

Gweithgaredd 1: Beth yw troseddau bywyd gwyllt? 

Diben: Canfod gwybodaeth flaenorol y disgyblion cyn dechrau ar bwnc 

troseddau bywyd gwyllt. 

Gofynnwch i’r disgyblion ddiffinio ‘trosedd’.  Cofnodwch awgrymiadau a chytunwch 

ar ddiffiniad dosbarth. 

Rhoddir diffiniad isod: 

 

Cyflawnir trosedd pan fydd person ym methu â gweithredu o fewn y gyfraith  
 

Nawr gofynnwch i’r disgyblion feddwl am enghreifftiau o ‘droseddau bywyd gwyllt’ 

a diffiniad ohono.  Eto, cofnodwch awgrymiadau a chytunwch ar ddiffiniad 

dosbarth.  Rhoddir diffiniad isod: 

Niweidio, amharu, prynu neu werthu anifeiliaid neu blanhigion gwyllt sydd wedi eu 
gwarchod gan y gyfraith 

Mewn grwpiau bach, gofynnwch i’r disgyblion baratoi map pwnc am droseddau 

bywyd gwyllt gan ddangos enghreifftiau o droseddau bywyd gwyllt, beth maent yn 

ei wybod yn barod a beth fyddent yn hoffi ei ddarganfod. (adnodd 1a) 

Neu gallai'r disgyblion ddewis grid Beth, Beth, Beth (yn ei wybod – am ei wybod – 

wedi ei ddysgu) er mwyn cofnodi eu lefel bresennol o wybodaeth am droseddau bywyd 

gwyllt a pha fylchau a allai fodoli yn y wybodaeth honno, er mwyn strwythuro cynnydd 

yn eu dysgu ac i ddadansoddi pa wybodaeth newydd sydd wedi ei dysgu ar ôl ymchwil 

(adnodd 1b). 

 

Gweithgaredd 2: Meddwl, Pâr, Rhannu 

Diben: Archwilio penderfyniadau moesol a moesegol sy’n ymwneud â chadw 

anifeiliaid gwyllt fel anifeiliaid anwes 

Dangoswch lun o dylluan wen (adnodd 2a.) i’r dosbarth a/neu darllenwch am neu 

ddangos clip DVD o Harry Potter gyda’i dylluan wen Hedwig. (Er enghraifft, The 

Philosopher’s Stone, tudalennau 62-63; The Chamber of Secrets, Pennod 1, 

tudalen 1; The Prisoner of Azkaban, Pennod 1 (Owl Post); tudalennau 10-11) 
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Tra’n byw gyda’r Dursleys, roedd Hedwig wedi ei chloi yn ei chawell am fisoedd ar y 

tro er mwyn rhwystro Harry rhag anfon negeseuon i’w "freaky little friends." 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hedwig 

Gofynnwch y cwestiwn canlynol i’r dosbarth cyfan:  

A ddylai anifeiliaid anwes gael eu cadw fel anifeiliaid anwes?   

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried manteision/anfanteision cadw anifeiliaid/adar 

gwyllt megis tylluanod fel anifeiliaid anwes. 

Rhowch amser i’r disgyblion feddwl yn unigol.  

Yna gofynnwch iddynt ddod o hyd i bartner er mwyn ffurfio pâr.  Rhowch amser i’r 

disgyblion drafod eu safbwyntiau a’u syniadau gyda’u partner. 

Gofynnwch i bob pâr drafod eu safbwyntiau gyda phâr arall.  

Dosbarth Cyfan 

Eglurwch y gyfraith ynglŷn â phrynu a chadw anifeiliaid/adar gwyllt megis tylluanod 

fel anifeiliaid anwes ac eglurwch y canlyniadau posibl h.y. drwy gadw Hedwig byddai 

Harry Potter yn torri’r gyfraith (Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad) a gallai gael 

dirwy uchaf o £5,000 a hyd yn oed chwe mis o garchar. 

Cefndir 

Mae hi ond yn gyfreithlon i brynu a gwerthu tylluanod sydd wedi eu geni a’u magu 

mewn caethiwed.  Mae tylluanod gwyn yn y gwyllt wedi eu gwarchod yn llawn gan y 

gyfraith (o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981). Er mwyn bod yn gymwys i’w 

gwerthu, mae’n rhaid i dylluanod gwyn fod yn gwisgo modrwy ar eu coes sy’n profi eu 

bod wedi eu geni a’u magu mewn caethiwed. 

 

Estyniad  

Gofynnwch i’r disgyblion lunio Map Meddwl er mwyn crynhoi’r wybodaeth y maent wedi 

ei thrafod yn ystod y gweithgaredd. (adnodd 2b.) 

 
Gweithgaredd 3: Y Lladd yn y Goedwig 
 

Nod: Galluogi’r dysgwyr i weithio mewn grwpiau er mwyn datrys dirgelwch trosedd 

bywyd gwyllt. 
 

Diben 

Mae dirgelwch yn datblygu sgiliau meddwl, yn gwella safon trafodaethau ac 

esboniadau'r disgyblion ac yn hyrwyddo siarad a gwrando.  Maent yn ei gwneud hi’n 

ofynnol i ddisgyblion 
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 datrys problemau 

 mynegi barn a’u cefnogi gyda rhesymau 

 gwneud cysylltiadau rhwng eu syniadau hwy a syniadau pobl eraill 

 
Paratowch 1 set o’r 26 datganiad dirgelwch ar gyfer pob grŵp (adnodd 3.a.) 

 

Gweithgaredd: 
 

Eglurwch i’r dosbarth mai dirgelwch yw’r dasg.  Yr her yw datrys pos 'Y Lladd yn y 

Goedwig’ a bod y datganiadau dirgelwch yn cynnwys gwybodaeth i gynorthwyo’r 

grwpiau i benderfynu beth sydd wedi digwydd.  
 

Trefnwch y dosbarth mewn grwpiau bach (3-5) o allu cymysg.  Gofynnwch i’r grwpiau 

dreulio cyfnod byr yn ystyried y ffordd orau i fynd i’r afael â’r dasg.  
 

Dosbarthwch y datganiadau dirgelwch (adnodd 3a. datganiadau ar hap) i bob grŵp 

disgyblion. Gofynnwch i’r disgyblion gymryd tro i ddarllen eu datganiadau ac yna eu 

rhoi mewn trefn resymegol.   
 

Rhowch 10 munud i'r grŵp ystyried y wybodaeth a chael atebion posibl Gwrandewch ar 

y trafodaethau grŵp a helpwch grwpiau os bydd angen drwy ofyn cwestiynau i’w 

hysgogi. Ceisiwch beidio â rhoi’r atebion i’r disgyblion! (adnodd 3b. dalen atebion 

athrawon)  
 

Eglurwch y gofynnir i’r grwpiau gynnig eu datrysiad i'r dosbarth ymhen ychydig 

funudau. Eglurwch bwysigrwydd dangos eu rhesymu gydag ymadroddion megis ‘...ac 

mae hynny’n golygu...’, neu ‘mae hynny’n dangos bod...’ neu ‘rydym yn meddwl hynny 

oherwydd...’ ac ati. Rhowch amser i’r grwpiau gynllunio beth y maent yn mynd i’w 

ddweud. 
 

Gofynnwch i un neu ddau grŵp am eu datrysiadau a’r rhesymau sy'n sail i'w 

penderfyniad.  Anogwch grwpiau eraill ychwanegu syniadau/datrysiadau eraill. 

        

Dosbarth Cyfan:  

1.  Ailadroddwch agwedd gyfreithiol/trosedd bywyd gwyllt y dirgelwch.  

2. Negeseuon allweddol: Os ydych yn meddwl eich bod wedi dod o hyd i abwyd wedi ei 

wenwyno, peidiwch â’i gyffwrdd, rhybuddiwch eraill i gadw draw, nodwch yr union 

leoliad a manylion unrhyw dystiolaeth, a gorchuddiwch yr eitemau os yw hynny’n bosibl. 

3. Eglurwch sut i riportio trosedd bywyd gwyllt (gweler isod). 
 

 

Dylid dilyn y gweithgaredd gyda sesiwn ddadbriffio fer lle gellir egluro’r dysgu sy’n 

gysylltiedig â’r dirgelwch. Mae hyn yn annog y disgyblion i ystyried, ac mae 

gwerthuso’r ffyrdd y cafodd y dirgelwch ei ddatrys yn arwain disgyblion at 

ymwybyddiaeth o'u ffordd o feddwl eu hunain (metawybyddiaeth). 
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Estyniad; gweithgaredd cysylltiedig â llythrennedd; ysgrifennu ar gyfer 

gwybodaeth 

Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu pennawd ac erthygl newyddion byr ar gyfer y 

papur newydd lleol yn amlinellu prif bwyntiau’r dirgelwch trosedd bywyd gwyllt. 
 

Sut allwch chi helpu 

Os ydych yn amau eich bod yn gweld trosedd bywyd gwyllt yn cael ei chyflawni 

ffoniwch 999 ar unwaith a gofynnwch am yr heddlu.  Ar gyfer pob ymholiad arall 

ffoniwch ystafell reoli eich Heddlu lleol.  
 

Er eich diogelwch eich hun, peidiwch â mynd at bobl yr ydych yn eu hamau na 

chyffwrdd ag unrhyw beth yn y lleoliad.   

Os yw’n bosibl, rhowch wybodaeth am: 
 

 Beth sy’n digwydd / wedi digwydd? 

 Yr union leoliad (gall cyfeirnod map neu dirnod lleol fod yn ddefnyddiol) 

 Dyddiad ac amser y digwyddiad 

 A oes unrhyw dystiolaeth ffisegol o’r drosedd ar gael? e.e. aderyn wedi marw, 

amau abwyd gwenwynig, trap anghyfreithlon ac ati. 

 Pwy sy’n gysylltiedig (e.e. nifer y bobl, y dillad a wisgir, offer yn cael ei gario 

neu unrhyw gŵn)? 

 Gwneuthuriad, lliw a rhif cofrestru unrhyw gerbyd 

 Os yw’n ddiogel i wneud hynny, tynnwch luniau y gellir eu defnyddio fel 

tystiolaeth a chofiwch ofyn i’r heddlu am rif cyfeirnod digwyddiad 

 

Mae gan nifer o heddluoedd swyddogion troseddau bywyd gwyllt arbennig. Efallai y 

bydd eu manylion ar wefan yr heddlu neu gallwch ffonio eich gorsaf heddlu leol gan 

ddefnyddio’r rhif di-argyfwng a gofyn i siarad â’r swyddog troseddau bywyd gwyllt. 

 

Gwybodaeth gefndir 

Yn ystod 2010 derbyniodd yr RSPB 128 o adroddiadau a gadarnhawyd am 

ddigwyddiadau gwenwyno, yn cynnwys 69 digwyddiad a gadarnhawyd o gam-drin yn 

cynnwys gwenwyno o leiaf 129 o adar neu anifeiliaid unigol. Credir bod y ffigurau hyn a 

gyhoeddwyd yn ddim ond canran fechan o’r nifer gwirioneddol o ddigwyddiadau, gan 

fod nifer yn parhau heb eu canfod neu neb eu riportio, yn arbennig y rheiny sy’n 

digwydd mewn ardaloedd preifat neu ynysig. 

 

Gwefannau 

 

RSPB 

Adran y Gyfraith sy’n egluro sut y mae adar gwyllt â’u nythod wedi eu gwarchod gan y 

gyfraith ac ystadegau am droseddau yn erbyn adar gwyllt. 
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http://www.rspb.org.uk/advice/law/ 

 

Ymddiriedolaeth Moch Daear      

Gwybodaeth ynglŷn â gwylio moch daear yn ddiogel. 

 

http://www.badgertrust.org.uk/Content/Home.asp 

 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod 

Gwybodaeth yn cynnwys adran 'Ystlumod a'r Gyfraith' sy’n egluro tramgwyddau 

troseddol posibl. 

 

www.bats.org.uk 
 

RSPCA 

Ystod o ddeunyddiau sy’n canolbwyntio ar les anifeiliaid/creulondeb tuag at 

anifeiliaid. 

 

www.rspca.org.uk 
 


