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Llinyn 
Ymddygiad Cymdeithasol a‟r 

Gymuned 

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 Uwch 

Enw’r wers Cylchoedd a Chroesau 

 

NOD 

 Gwerthfawrogi a dathlu gwahaniaeth ac amrywiaeth diwylliannol 

 

FFRAMWAITH ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 2008 

 I wahaniaethu rhwng „effeithiau‟, credoau a barn.  S (DM) 

 I fynegi eu safbwyntiau a‟u syniadau yn hyderus gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol.  S (DC) 

 I uniaethu â phrofiadau a theimladau pobl eraill.  S (GGE) 

 I werthfawrogi amrywiaeth a chydnabod pwysigrwydd cyfle cyfartal.  Y (DW) 

 I ddeall sut y mae anghyfiawnder ac anghydraddoldeb yn effeithio ar fywydau pobl.  Y (DW) 

 I archwilio‟u gwerthoedd personol.  Y (DMY) 

 

LLYTHRENNEDD AR DRAWS Y CWRICWLWM 

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

 Siarad Ll(Ll)s 

 Gwrando Ll(Ll)g 

 Cydweithio a thrafod Ll(Ll)c&th 

 Strategaethau darllen Ll(D)sd 

 Darllen a deall Ll(D)d&d 

 Ymateb a dadansoddi Ll(D)y&d 

 

AMCANION Y WERS 

 Cydnabod sut y gall stereoteipiau arwain at ragfarn a throsedd casineb. 

 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

stereoteip, rhagfarn, trosedd casineb, cymuned, amrywiaeth 

 

ADNODDAU 

 Geiriau Allweddol A4 

 CD Sugababes „Ugly‟ (neu debyg) a chwaraewr CD. 

 Copi arddangos o‟r geiriau a phwyntydd. 

 Copïau arddangos A4 o „Dylai ffrindiau brofi‟. „Gallai ffrindiau brofi‟ a „Dylai ffrindiau ddim profi...‟ 

 Cardiau darluniadol o emosiynau. 

 Banc o gardiau sefyllfa ddarluniadol oed-briodol. 

 Fersiwn „drama radio‟ o‟r sgript. 

 Copïau dwyochrog wedi‟u lamineiddio o‟r testun/ sgript ar gyfer pob plentyn. 

 Arwyddion „Cytuno gyda Dad‟, „Cytuno gyda Mam‟. 
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GWEITHGAREDDAU 

 

CYFLWYNIAD 

 Sicrhau fod y cysylltiad â‟r wers flaenorol yn cael ei esbonio. 

 Cytuno ar y Rheolau Aur. 

 Amlinellu‟n glir cytundeb y dosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 

 Esbonio ac arddangos yr amcanion a‟r geiriau allweddol. 

 Gweithgaredd rhagarweiniol (Sugababes „Ugly‟ neu debyg e.e. TLC „Pretty‟ / Pussycat Dolls). 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

 Trafod diffiniadau‟r geiriau allweddol – rhagfarn a stereoteip. 

 Gweithgaredd Profiadau Ffrindiau: dylai ffrindiau brofi/ gallai ffrindiau brofi/ dylai ffrindiau ddim 

profi... 

 Gweithgaredd Cylchoedd a Chroesau: darn sain, gweithgaredd  „Llinell Farn'/ „Cylchdroi' datblygu 

gwaith byrfyfyr. 

 Cysylltu â dysgu blaenorol/ cyflwyno – pryd mae bwlio‟n troi‟n dramgwydd troseddol gan gynnwys 

troseddau casineb. 

 Fel dosbarth atgyfnerthu‟r cysyniad o gymuned a‟r angen am gyfreithiau i atal Troseddau Casineb. 

 Mewn parau, ystyried pa weithredoedd positif y gall y disgyblion eu hawgrymu i atal troseddau 

casineb yn eu cymuned eu hunain. 

 Adolygu: Canlyniadau Dysgu. 

 

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 y 

gweithgareddau sydd wedi eu rhestru isod. 

 

Gweithgareddau 

 Gweithgaredd cardiau sefyllfaoedd – adolygu; mae‟n anghywir i fwlio, sut mae pobl yn teimlo a 

beth gall disgyblion ei wneud. 

 Gweithgaredd ysgrifennu llythyr – archwilio gweld sefyllfaoedd drwy lygaid eraill 

 Gweithgaredd chwarae rôl – adnabod geiriau allweddol (ansoddeiriau) yn y sefyllfaoedd sy‟n cael 

eu hactio. 

 

Awgrymiadau pellach 

 Mapiau meddwl - rhannwch binnau ffelt lliw a phapur A4 ac A3 gan annog yn grwpiau i recordio 

eu syniadau ar: 

o Gallwn wneud rhywbeth i rwystro Troseddau Casineb yn ein cymuned. 

o Tybed beth allwn ei wneud? 

o Defnyddiwch y mapiau meddwl i greu siarter i rwystro troseddau casineb yn lleol. “ Yn 

ein cymuned byddwn yn ……,”,  yna ei gyflwyno i‟w cyfoedion mewn gwasanaeth, a‟i 

arddangos mewn man amlwg yn yr ysgol. 

o Delio â phroblemau, Ros Bailey & Lynn Broadbent, Hopscotch 1988  

tud 9 “Dyma fi?” a tud 10 “Y ffordd yr wyf”. 

 

GWEITHGAREDDAU DILYNOL ATHRAWON 

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

 

http://www.schoolbeat.org/

