
 

 

  

Hunaniaeth Ddiwylliannol  

Gweithgareddau Dilynol ar gyfer Athrawon 

  

Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer Hunaniaeth Ddiwylliannol yn rhoi 

cyfleoedd i'r disgyblion gyflawni canlyniadau dysgu Cyfnod Allweddol 3 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 

Hunaniaeth 

Ddiwylliannol 

 
 

Fframwaith 

Llythrennedd 

a Rhifedd 

Cysylltiadau gyda'r Fframwaith ABCh i bobl 

ifanc rhwng 7 a 19 yng Nghymru 
Sgiliau Ystod 

1.Gweithgaredd 

Dilynol – 

 Gêm y Sticeri 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)y&d 

 Gweithio'n annibynnol 

ac ar y cyd. 

 

 

 

 

 Datblygu parch tuag 

atynt eu hunain ac 

eraill 

2. PowerPoint 

Chwarae Rôl Yn 

Esgidiau Rhywun 

Arall 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

 

 Gweithio'n annibynnol 

ac ar y cyd. 

 Gwrando'n astud mewn 

gwahanol sefyllfaoedd 

ac ymateb yn briodol. 

 Cydymdeimlo gyda 

phrofiadau, teimladau a 

gweithredoedd pobl 

eraill 

 

 

 

 

 

 

 Datblygu parch tuag 

atynt eu hunain ac 

eraill 

 Gwerthfawrogi a 

dathlu amrywiaeth a 

chyfle cyfartal yn 

lleol, yn genedlaethol 

ac yn fyd-eang 



 

3.Cymysgu a 

Chyfatebu Geiriau 

Allweddol 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)sd 

Ll(D)d&d 

Ll(D)y&d 

 

 Gweithio'n annibynnol 

ac ar y cyd. 

 

 

 

 Datblygu 

dealltwriaeth o’u 

gwerthoedd 

4. Teyrnas Unedig, 

Amlddiwylliannol 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)sd 

Ll(Y)ydd 

Ll(Y)s&th 

 Mynegi barn yn glir a 

chyfiawnhau safbwynt 

personol. 

 Datblygu parch tuag 

atynt eu hunain ac 

eraill  

 Gwerthfawrogi a 

dathlu amrywiaeth a 

chyfle cyfartal yn 

lleol, yn genedlaethol 

ac yn fyd-eang  

 Cael eich cyffwrdd 

gan anghyfiawnder, 

ecsploetiaeth a 

gwrthod hawliau dynol  

 

 

5. PowerPoint-

Does Unman yn 

Debyg i Gartref  

 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)d&d 

Ll(Y)ydd 

 

 Cyfathrebu teimladau a 

barn bersonol yn 

hyderus drwy ystod o 

ddulliau priodol  

 cydymdeimlo gyda 

phrofiadau, teimladau a 

gweithredoedd pobl 

eraill  
 

 

 Sut i adnabod a 

herio’n effeithiol 

mynegiant o ragfarn, 

hiliaeth a stereoteipio  

 Cyfranogi yn yr ysgol 

ac yn y gymuned 

ehangach  
 

 
Noder:  
Mae’r adnoddau hyn wedi eu seilio ar 3 PowerPoint. Mae gan rai daflenni gwaith i gyd-fynd â hwy, 
ond ar y cyfan mae’r gwaith yn ymwneud â thrafodaeth a gweithiau creadigol h.y. gludweithiau, 
baneri ac ati. Prif nod y gweithgareddau hyn yw annog y disgyblion i ddod yn ymwybodol o’u 
cymunedau sy’n newid a’r gwrthdaro a all fodoli o’u herwydd. Mae’r defnydd o empathi yn sgil a 
ddefnyddir yn aml yn y gweithgareddau hyn.  
 

 

 

 

 

 



 

1. Gweithgaredd Dilynol – Gêm y Sticeri  

 
Nod y gweithgaredd hwn yw annog disgyblion i ddangos empathi a dod i gydymdeimlo wrth 

ystyried teimladau a sefyllfaoedd pobl eraill. Mae angen i'r disgyblion sylweddoli sut y gallant 

ddylanwadu ar deimladau pobl eraill a hefyd ar eu gweithredoedd ôl-ddilynol.  

Adnoddau sydd eu hangen:  

sticeri lliw  

cynllun o bwy fydd yn diweddu ym mhob grŵp (anogwch wahanol ddisgyblion i weithio 

gyda'i gilydd)  

 

Wrth i bob disgybl ddod i mewn i'r ystafell ddosbarth byddant yn cael sticer lliw. Rhaid 

iddynt roi'r sticer ar eu talcen a heb siarad ffurfio grwpiau sy'n gwisgo'r un lliw.  

Gwnewch yn siŵr fod gan un person (wedi ei ddewis yn ofalus) liw nad oes gan neb arall.  

Unwaith y bydd y grwpiau wedi eu trefnu gofynnwch i'r disgyblion eistedd i lawr, gan adael un 

person sydd ddim yn 'ffitio'i mewn' ar ei draed. Gofynnwch i'r person hwnnw esbonio wrth 

weddill y grŵp sut y mae'n teimlo 

 

 

Gofynnwch i'r grŵp sut y gall y gweithgaredd hwn fod yn debyg i ddisgybl newydd yn ymuno 

â'r ysgol. Pa bethau allai wneud eu diwrnod cyntaf yn anodd? (Cylchoedd/grwpiau 

cymdeithasol, ddim yn gwybod eu ffordd o gwmpas ac ati)  

Gofynnwch i'r grŵp sut y gall y gweithgaredd hwn fod yn debyg i blentyn ffoadur yn 

cyrraedd gwlad newydd. Pa bethau allai wneud eu cyrhaeddiad yma yn anodd? (Iaith, arian, 

bwyd, tref/dinas newydd mewn gwlad anghyfarwydd ac ati)  

Gofynnwch i'r disgyblion sut y gallai'r gweithgaredd hwn fod yn debyg i berson anabl yn 

cyrraedd clwb ieuenctid newydd am y tro cyntaf. Pa bethau allent eu gweld yn anodd? 

(Cylchoedd/grwpiau cymdeithasol, pa weithgareddau allant gyfranogi ynddynt, lle mae'r 

toiledau ac ati)  

Noder:  

Mae Gweithgaredd 1 a 2 yn llifo'n uniongyrchol i'w gilydd gan y bydd grwpiau wedi cael eu 

ffurfio'n barod yn y dosbarth. Gellir gofyn i'r 'unigolyn' ymuno gyda grŵp llai a ddewiswyd yn 

flaenorol. 

 

 

 

Gweithgaredd 2 - PowerPoint Chwarae Rôl Yn Esgidiau Rhywun Arall  
Nod y gweithgaredd hwn yw annog disgyblion i ddangos empathi a dod i gydymdeimlo wrth 

ystyried teimladau a sefyllfaoedd pobl eraill.  

Mae angen i'r disgyblion sylweddoli sut y gallant ddylanwadu ar deimladau pobl eraill a hefyd 

ar eu gweithredoedd ôl-ddilynol.  

 

Gweithgaredd 2a - Trafodaeth  
Dangos y PowerPoint i'r disgyblion gan ddefnyddio sleidiau 2 a 3 i greu trafodaeth:  



 

Sleid 2 – esgidiau pêl-droed. Pwy ydych chi’n meddwl allai fod biau’r esgidiau? Gall 

disgyblion ddewis eu hoff bêl-droediwr.  

Sleid 3 - esgidiau hen iawn gyda thyllau yn eu gwadnau.  

 

Dylid defnyddio’r sleidiau i annog trafodaeth ynglŷn ag a fyddai gwisgwr yr esgidiau yn hapus 

a pham. A fydd disgyblion yn awtomatig yn cysylltu’r esgidiau pêl-droed gydag enwogrwydd a 

ffortiwn? A fyddant yn cysylltu’r hen esgidiau gyda bywyd diflas neu a fyddant yn ystyried 

nad yw arian bob amser yn dod â hapusrwydd?  

 

Gweithgaredd 2b – Chwarae rôl (sleidiau 5-10) 
Tasg y disgyblion yw creu un o’r senarios a ddisgrifir yn y PowerPoint (sleidiau 5-10) fel chwarae 

rôl. Dylai’r disgyblion berfformio’r sefyllfa a ddisgrifir ac yna ei ymestyn i gynnwys ymateb i’r 

digwyddiad ac ateb i’r broblem.  

Unwaith y bydd y disgyblion wedi creu sefyllfaoedd eu chwarae rôl dylent eu perfformio i’r 

dosbarth.  

Dylai disgyblion drafod pob chwarae rôl yn eu tro er mwyn gallu rhoi eu barn a’u safbwyntiau.  

Dylid annog disgyblion i drafod diwedd posibl eraill yn ychwanegol at y rhai a grëwyd.  

Noder:  

Rhowch senario i bob grŵp er mwyn gwneud yn siŵr eu bod i gyd yn cael eu hail-berfformio. Efallai 

y byddwch hefyd am argraffu’r sleidiau gan ddefnyddio adnodd 2b fel bod gan bob grŵp gopi o’r 

senario y disgwylir iddynt ei pherfformio. 

 

 

Gweithgaredd 3 - Gweithgaredd Didoli Cardiau Geiriau Allweddol  

Gweithgaredd 3a  
Yn ail, trefnwch y disgyblion yn grwpiau bach a dosbarthwch amlenni sy’n cynnwys cardiau'r 

geiriau allweddol a’r diffiniadau. (Gweler taflen geiriau allweddol 3a )  

Gofynnwch i’r disgyblion eu cymysgu a’u cyfateb nes eu bod wedi trefnu’r cardiau yn barau - pob 

pâr yn cynnwys gair allweddol a diffiniad. Defnyddiwch adborth gan bob grŵp i benderfynu ar y 

parau cywir.  

Noder:  
Os ydych yn penderfynu defnyddio’r gweithgaredd cardiau cymysgu a chyfateb, bydd angen i chi 
dorri’r cardiau cyn cynnal y gweithgaredd gan eu bod ar y taflenni nesaf at y cerdyn sy’n cyfateb.  
 

Gweithgaredd 4 TEYRNAS UNEDIG, AMLDDIWYLLIANNOL 
Nod y PowerPoint hwn yw annog disgyblion i ystyried sut y mae integreiddiad hiliau a 

chenhedloedd gwahanol i'r Deyrnas Unedig wedi cael effaith arnynt hwy ac ar y ffordd y maent 

yn byw. Mae’r gweithgaredd hwn hefyd yn trafod y cysyniad o gymunedau a hunaniaeth. 

 

Gweithgaredd 4a – Cwis Lluniau 
Dangoswch y PowerPoint i’r disgyblion. Mae sleidiau 2 a 13 yn cynnwys cwis gweledol lle mae’n 

rhaid i’r disgyblion ddyfalu pa wlad sy’n cael ei chynrychioli gan y delweddau a ddangosir. 

Gobeithio y bydd y gweithgaredd hwn yn gwneud i’r disgyblion sylweddoli bod gwledydd eraill wedi 



 

cael effaith ar y bywyd Prydeinig nodweddiadol a’r hyn y maent yn ei gymryd yn ganiataol yw bod 

yn Brydeinig ac yn rhan o’u cymuned. 

 

Gweithgaredd 4b - map meddwl 
Trafodwch beth yw cymuned a sut y gall pobl berthyn i fwy nag un cymuned. Gofynnwch i’r 

disgyblion i ba gymuned y maent yn perthyn. 

Mae sleidiau 14-16 yn edrych ar sut mae cymunedau yn gorgyffwrdd. Mae’r PowerPoint yn gymorth 

i ddisgyblion greu map meddwl o ddelweddau a geiriau allweddol am gymunedau y maent yn perthyn 

iddynt. Dewis arall ar gyfer hyn yw i’r disgyblion ddefnyddio PowerPoint i greu eu sioe sleidiau eu 

hunain am eu cymunedau lle mae pob sleid wahanol yn ymwneud â gwahanol agwedd ar eu cymuned. 

  

Gweithgaredd 4c – Gludwaith 
Mae sleidiau 17 a 18 yn trafod ystyr y gair ‘hunaniaeth’. Gofynnwch i’r disgyblion ‘Pa ffactorau sy’n 

dylanwadu ar bwy ydym? 

Gofynnwch i’r disgyblion greu gludwaith gweledol amdanynt eu hunain a’u hunaniaeth h.y. pa 

gerddoriaeth sy’n dylanwadu arnynt, o ble y dônt ac ati. 

Noder: 

Os ydych yn mynd i gwblhau’r gludwaith byddwch angen glud, siswrn, papur, cylchgronau ac ati yn 

barod cyn eich bod yn dechrau’r wers. 

 

Gweithgaredd 4d – Ysgrifennu Llythyr 
Rhaid i athrawon sy’n mynd i’r afael â’r materion hyn sefydlu rheolau sylfaenol clir ar gyfer 

trafodaeth a dylent fod yn barod i ddelio ag unrhyw ddatgeliadau sy’n cyfaddawdu amddiffyn 

plant. 

Rhaid gwneud y disgyblion yn ymwybodol bod yna ganlyniadau cyfreithiol ar gyfer y rheini sydd 

ynghlwm mewn unrhyw fath o ymosodiad hiliol. (Gweled adnodd 4d: diffiniad o drosedd casineb) 

 
Trosedd Casineb 
Unrhyw Ddigwyddiad a welir yn dramgwydd Troseddol gan y dioddefwr neu unrhyw berson 
arall, sydd wedi cael ei achosi gan ragfarn neu gasineb. 
 

Yna bydd y PowerPoint yn mynd ymlaen i edrych ar yr agweddau negyddol o fod yn gymuned 

(sleidiau 19-20) a sut nad yw pob un yn derbyn nad yw cymunedau yn cynnwys dim ond pobl wyn 

Prydeinig mwyach. 

Mae sleid 21 yn ystyried y cysyniad o oedran o fewn cymuned a sut mae hynny n creu materion 

negyddol. Mae sleid 22 yn benodol yn edrych ar ymosodiadau hiliol sy’n rhoi pwyntiau i’w hystyried. 

Mae sleid 23 yn rhoi’r dasg i’r disgyblion i ysgrifennu llythyr i’w papur newydd lleol yn rhoi eu barn 

am droseddau casineb. Yna gallai’r disgyblion ddatblygu i ymchwilio i ymosodiadau hiliol a 

ffactorau negyddol eraill a allai fod yn bresennol mewn cymuned a chreu rhyw fath o arddangosfa 

o’u gwaith. Gall gweithgaredd papur newydd yn adrodd ar achosion o’r fath hefyd fod yn 

weithgaredd arall. 

 

 



 

Gweithgaredd 4e - Cynllunio Baner 
Mae’r dasg olaf i gyd-fynd â’r PowerPoint hwn yn ymwneud â sleid 24; y dasg yw bod y disgyblion 

yn cynllunio baner ar gyfer diwrnod amlddiwylliannol sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth am 

droseddau casineb. Efallai y bydd hi’n bosib i’ch ysgol gynnal diwrnod amlddiwylliannol a chynnal 

gweithdai yn ymwneud â gwahanol ddiwylliannau ym Mhrydain a chynnwys yr heddlu o ran delio â 

throseddau casineb. 

 

Gweithgaredd 5 -PowerPoint Does Unman yn Debyg i Gartref 
Nod y gweithgaredd hwn yw annog disgyblion i feddwl am sut y byddai person yn teimlo pe bai’n 

rhaid iddynt adael eu cartref a’u teulu ar ôl. Dylid annog y disgyblion i ddefnyddio eu dychymyg a’u 

sgiliau disgrifio. 

 

Gweithgaredd 5a - Trafodaeth a thaflen waith 
Bydd angen i athrawon sy’n mynd i’r afael â’r materion hyn fod yn ymwybodol bod y gweithgaredd 

yn gallu ymdrin â materion a allai fod yn sensitif a dadleuol. 

Mae angen sefydlu rheolau sylfaenol clir iawn ar gyfer y gweithgaredd hwn. 

Rhaid i’r disgyblion ddeall canlyniadau datgeliad personol o ran diogelu ac mae’n rhaid i’r athrawon 

fod yn barod i ddelio ag unrhyw ddatgeliad a wneir. 

Dangoswch y PowerPoint (sleidiau 2-3) i’r disgyblion i drafod beth mae cartref yn ei olygu iddynt 

hwy. Dylai’r disgyblion lunio rhestr o eiriau megis diogel, cariad, teulu ac ati. Dylid defnyddio’r 

geiriau hyn fel sail ar gyfer trafodaeth ynglŷn â pham y gall pobl gael eu gorfodi i adael eu 

cartref a sut y gallent deimlo. Mae taflen waith 5a yn cyd-fynd â’r gweithgaredd. - Beth mae 

cartref yn ei olygu i mi - dylai’r disgyblion ysgrifennu eu holl eiriau o amgylch llun y tŷ. 

Gweithgaredd posibl arall yw i’r disgyblion greu clytweithiau o’r geiriau sy’n golygu cartref iddynt 

hwy. 

 

Noder: 
Os ydych yn mynd i gwblhau’r gludwaith gweledol byddwch angen glud, siswrn, papur, cylchgronau 
ac ati yn barod cyn eich bod yn dechrau’r wers. 
 

Gweithgaredd 5b – Pacio i Adael 
Mae sleid 4 yn annog y disgyblion i feddwl am beth y byddent hwy yn mynd gyda nhw pe 

byddent yn cael eu gorfodi i symud. Meddyliwch am bwysigrwydd eitemau personol a pha mor 

ddefnyddiol ydynt. Mae taflen waith (5b Pacio i Adael) yn cyd-fynd â’r sleid; dylai’r disgyblion 

ddarlunio’r gwrthrychau y byddent yn mynd â hwy gyda nhw pe byddai ganddynt 5 munud i 

bacio. Rhowch 5 munud yn unig i’r disgyblion ddarlunio eu gwrthrychau. Mae yna hefyd rai 

cwestiynau i fynd gyda’r ymarferiad darlunio; Pam? ..... Pa mor ddefnyddiol? ... ac ati 

Gweithgaredd 5c – Labeli 
Mae sleidiau 5-7 yn edrych ar yr amrywiaeth o labeli sy’n cael eu cysylltu â phobl sy’n teithio. 

Dylech drafod beth mae’r termau yn feddwl a sut y maent yn wahanol i’w gilydd. Gellir gweld 

rhai o'r termau yn y gweithgaredd cymysgu a chyfateb blaenorol. Mae taflen waith (5c - 

labeli) i gyd-fynd â’r gweithgaredd. Dylai’r disgyblion gyfateb y geiriau allweddol (labeli) 

gyda’u disgrifiadau/ystyron. 


