
 

Cylchoedd a Chroesau 

Gweithgareddau Dilynol ar gyfer Athrawon 
 

Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer Cylchoedd a Chroesau yn rhoi cyfleoedd i'r disgyblion 

gyflawni canlyniadau dysgu Cyfnod Allweddol o'r Fframwaith ABCh i bobl ifanc rhwng 7 a 19 

yng Nghymru 2008 a’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol 2013. Nid yw’r 

gweithgareddau isod yn ddilynol ond yn hytrach yn ddewislen i athrawon. 
 

Gweithgareddau 

Dilynol  

Cylchoedd a 

Chroesau 

 

Fframwaith 

Llythrennedd 

a Rhifedd 

Cysylltiadau gyda'r Fframwaith ABCh i bobl ifanc rhwng 7 

a 19 yng Nghymru 

 

Sgiliau Ystod 

1. Gweithgaredd 

dilynol - Meddwl 

am stereoteipiau 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(R)r&a 

 Gwahaniaethu rhwng 

ffeithiau, credoau a barn 

 Archwilio eu gwerthoedd 

personol 

2. Gwahaniaethau Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

 Defnyddio technegau 

priodol ar gyfer myfyrio 

personol 

 

 Datblygu parch tuag atynt 

eu hunain ac eraill 

3. Gweithgaredd 

Ysgrifennu 

Llythyr 

Ll(D)sd 

Ll(Y)ydd 

Ll(Y)s&th 

 Mynegi eu teimladau a'u 

barn yn hyderus drwy ystod 

o ddulliau priodol 

 

 Mae i weithredoedd 

personol ganlyniadau 

4. Gweithgaredd 

Cardiau Scenario 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)d&d 

Ll(D)y&d 

 Cyfrannu i drafodaethau 

dosbarth a chymryd rhan 

mewn dadleuon. 

 Dangos empathi tuag at 

brofiadau a theimladau pobl 

eraill 

 Datblygu parch tuag atynt 

eu hunain ac eraill 

 Gwerthfawrogi a 

chydnabod pwysigrwydd 

cyfle cyfartal. 

5. Gweithgaredd 

Cardiau Sefyllfa 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)y&d 

Ll(Y)s&th 

 Nodi cysylltiadau rhwng 

achos ac effaith 

 Gwrando'n astud, cwestiynu 

ac ymateb i eraill. 

 Dangos empathi tuag at 

brofiad a theimladau pobl 

eraill 

 Datblygu parch tuag atynt 

eu hunain ac eraill 

 Deall sefyllfaoedd sy'n 

creu gwrthdaro a natur 

bwlio. 

6. Taclo Troseddau 

Casineb 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)y&d 

 Cydweithio i ddatrys 

problemau 

 Cymryd diddordeb mewn 

agweddau amrywiol o 

fywyd yn yr ysgol a'r 

amgylchedd ehangach 

 



 

1. Gweithgaredd Rhagarweiniol - Meddwl am Stereoteipiau 

Adolygwch wers y swyddog drwy roi copi o'r daflen waith i bob disgybl (adnodd 1a). 

Gofynnwch i’r disgyblion dynnu llun o'r bobl a enwir yn y rhestr isod. Tynnwch lun un ym mhob 

blwch ar y daflen waith. 

1. Nyrs 

2. Milwr 

3. Meddyg 

4. Dawnsiwr bale 

Pan fyddant wedi gorffen dylai pob disgybl dorri eu cerdyn yn wyth llun gwahanol. Casglwch y 

lluniau a'u trefnu mewn casgliadau o'r un math e.e. pob rhif un gyda'i gilydd, pob rhif dau ac 

ati). Rhannwch y dosbarth yn wyth grŵp a rhowch gasgliad o luniau i bob grŵp. Gofynnwch i'r 

disgyblion drafod prif nodweddion y casgliad o luniau, sef beth sy'n debyg ac yn wahanol. 

5. Barnwr 

6. Cyffuriau 

7. Person trin gwallt 

8. Nofiwr 

Ystyriwch y cwestiynau canlynol: 

 Beth yw rhyw eich cymeriadau? 

 Beth yw oed eich cymeriadau? 

 A yw unrhyw rai o'ch cymeriadau yn anabl? 

 A oes unrhyw rai o'ch cymeriadau o grŵp ethnig gwahanol? 

 Pam ydych chi'n meddwl mai fel hyn y mae hi? 

 A oes yna unrhyw resymau pam na fyddai disgwyl i rai pobl wneud rôl benodol? 

 Gofynnwch i'r dosbarth am adborth am ganlyniadau eu grŵp. 

Cyflwynwch y gair allweddol – stereoteipio. Trafodwch gyda'r dosbarth ystyr y gair mewn 

perthynas â'r gweithgaredd darlunio. Sut gall stereoteipio arwain at wahaniaethu? 

 

2. Gwahaniaethau 

Trefnwch y dosbarth mewn parau. Gofynnwch iddynt siarad â'u partner a rhestru'r hyn sy'n 

debyg ac yn wahanol rhyngddynt mewn colofnau ar damaid o bapur. Gofynnwch i bob pâr i roi 

adborth i'r dosbarth. Ystyriwch bob ffordd y mae pobl yn wahanol e.e. rhyw, hil, crefydd, 

anabledd. Lluniwch fap meddwl ar y bwrdd. Cyflwynwch y term rhagfarn. Pam fod pobl yn 

rhagfarnllyd? Beth allai achosi pobl i fod yn rhagfarnllyd? Trafodwch faint yn fwy o bethau 

sydd gan bobl yn gyffredin nag sy'n wahanol rhyngddynt. 

 

3.Gweithgaredd Ysgrifennu Llythyr 

Gofynnwch i'r disgyblion ysgrifennu llythyr oddi wrth Ben neu Kayleigh (cymeriadau ar y 

cardiau Sefyllfa) i'w roi yn y blwch gwrth-fwlio. 



 

4.Gweithgaredd Cardiau Senario 

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau. Rhowch gerdyn senario i bob grŵp (4). Gofynnwch i'r grŵp 

benderfynu ar y gair allweddol yn y sefyllfa senario. Fel dosbarth trafodwch y geiriau 

allweddol hyn: 

Cardiau gweithgaredd senario (4) 

 Rydych yn brawychu person yn eich dosbarth i gael arian ganddynt i brynu losin i chi 

eich hun. 

 Rydych chi'n teimlo'n ofnus yn sefyll wrth y safle bws yn disgwyl am fws wrth i giang o 

fechgyn a merched hŷn alw chi'n enwau fel ‘cripple’ a ‘wheelie’. 

 Rydych yn pryfocio bachgen yn eich dosbarth oherwydd ei fod yn gwisgo twrban. 

 Rydych yn cael eich gadael allan o gêm ar iard yr ysgol. Rydych wedi gofyn am gael 

ymuno ond nid yw dau o'r plant yn gadael i chi gan eu bod yn dweud eich bod yn drewi. 

 Rydych chi a ffrind yn bod yn sbeitlyd i ferch yn eich dosbarth. 

 Rydych chi'n gwneud hwyl am ben ei gwallt a'i dillad. 

 Rydych yn anwybyddu merch sydd yn sefyll yn eich ymyl chi a'ch ffrind. Rydych yn 

dweud na allwch ei deall oherwydd ei hacen. 

 Rydych yn cael eich gadael allan o gêm ar iard yr ysgol. 

 Rydych wedi gofyn i gael ymuno ond nid yw dau o'r plant yn gadael i chi. 

 Rydych yn anwybyddu bachgen sy'n sefyll yn eich ymyl oherwydd bod eich ffrindiau’n 

dweud ei fod yn hoyw. 

Gofynnwch i bob grŵp drafod y senario a phenderfynu: 

 Beth fyddai’r peth iawn i’w wneud yn yr amgylchiadau hyn? 

 Sut fyddech chi’n teimlo petai chi fyddai’r person? 

 Beth fyddech chi’n ei wneud petai’r sefyllfa hon yn digwydd i chi? 

 Wrth bwy allech chi ddweud petai’r sefyllfa hon yn digwydd i chi? 

Gofynnwch i bob grŵp i roi adborth i'r dosbarth 

 

5. Gweithgaredd Cardiau Sefyllfa 

Ar ddechrau'r gweithgaredd gofynnwch y cwestiynau canlynol i'r plant, a thrafodwch yr 

atebion fel dosbarth: 

 Beth yw bwlio geiriol? 

 Pam fod bwlio'n digwydd? 

 Sut fyddech chi'n teimlo petaech yn cael eich gadael allan? 

Nesaf, dangoswch y llun o'r tair merch ar gerdyn Sefyllfa 5a i'r disgyblion. Yna, darllenwch 

yn uchel y datganiadau sydd wedi eu hysgrifennu mewn coch. Rhannwch y disgyblion yn 

grwpiau, dosbarthwch gopïau o gerdyn sefyllfa 1a a gofynnwch i'r disgyblion weithio yn eu 

grwpiau a dod o hyd i atebion i'r cwestiynau fydd i'w gweld ar y cerdyn sefyllfa. 

Cardiau sefyllfa 5b a 5c. 

 

I gwblhau'r gweithgaredd cynhaliwch weithgaredd mapio meddwl gyda'r dosbarth yn 

defnyddio’r cwestiwn: 

 Sut mae bwlio yn gwneud i bobl deimlo?  
 


