
 

 

Adnodd 5c. 
Cynigir y cwestiynau canlynol fel awgrymiadau neu ysgogiadau ar gyfer gweithgaredd y gadair boeth  

 

         Emma - dioddefwr camfanteisio rhywiol 

1. Mae’n rhaid ei bod yn amlwg fod y bechgyn yn ddrwg, felly beth wnaeth dy ddenu at Ryan yn y lle cyntaf?   

2. O edrych yn ôl, sut wyt ti’n credu bod Ryan wedi gallu dy reoli di? 

3. A oeddet ti’n ei garu ac a oeddet ti’n credu ei fod e’n dy garu di? 

4. Fe ddywedaist nad oeddet yn deall pam fod Ryan am i ti gadw popeth yn gyfrinach. Pam wyt ti’n credu y dwedodd e hynny?  A 

wyt ti’n deall nawr? 

5. Ar ôl popeth ddigwyddodd a yw dy deimladau tuag at Ryan wedi newid? 
 

Julie - mam Emma 

1. Pam ydych chi’n credu y daeth eich merch yn ddioddefwr camfanteisio rhywiol? 

2. Ydych chi’n credu eich bod yn fam wael?  Efallai bod gennych fwy o ddiddordeb yn eich cariad chi eich hun! 

3. A ddylech fod wedi gwneud ymdrech i ddod i wybod am ei chyfrinachau? 

4. Pe gallech fynd yn ôl mewn amser, beth ydych chi’n feddwl y byddech yn ei wneud yn wahanol? 

 

Zara - ffrind Emma 

1. Sut wyt ti’n teimlo am Emma? 

2. A wyt ti wedi gwylltio gyda hi? Pam? 

3. A oeddet ti’n amau bod rhywbeth mawr o’i le? 

4. A wyt ti’n credu y dylet fod wedi gwneud rhywbeth i helpu Emma?   

5. A wyt ti’n credu bod Ryan yn caru Emma?   

6. A yw’n iawn i wneud ‘ffafrau’ i’ch cariad? 

 

Ryan – cariad Emma  

1. Pam wnes ti benderfynu meithrin perthynas amhriodol gydag Emma? 

2. A wyt ti’n ei charu?  Mae hi’n credu dy fod! 

3. A alli di egluro beth pam y gwnes ti hyn? 

4. A oes gen ti gydwybod am yr hyn a wnes ti i Emma a merched tebyg iddi? 

5. A wyt ti’n credu bod yr hyn a wnes ti yn anghywir?   

6. A wyt ti’n credu dy fod wedi torri’r gyfraith? 


