
 

Teithio ar y Bws  

Gweithgareddau dilynol ar gyfer Athrawon 

            

Mae‟r gweithgareddau dilynol ar gyfer „Teithio ar y Bws‟ 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. 

 

Teithio ar y 

Bws 

Gweithgaredd 

dilynol 

Fframwaith 

Llythrenned

d a Rhifedd 

2013 

Cysylltiadau gyda’r fframwaith ABCh i bobl ifanc rhwng 7 a 

19 yng Nghymru 

Sgiliau Ystod 

1. Bingo Dynol Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)y&d 

Ll(Y)ydd 

 

 Mynegi barn yn glir a 

chyfiawnhau 

safbwynt personol 

 Datblygu parch atynt hwy eu hunain 

ac at bobl eraill 

 Deall y gweithredoedd sy‟n dda ac 

sy‟n ddrwg yn eu barn hwy, a‟r 

problemau moesol sy‟n gysylltiedig â 

sefyllfaoedd bywyd 
2. Barod i 

fynd? 

 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(R)d&d 

Ll(D)y&d 

Ll(W)s&th 

 Defnyddio peth 

gwybodaeth 

flaenorol i esbonio‟r 

cysylltiad rhwng 

achos ac effaith 

 Datblygu parch atynt hwy eu hunain 

ac at bobl eraill  

3. Mae i  

 weithredoedd 

   ganlyniadau! 

 

Ll(Ll)s 

Ll(Ll)g 

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)y&d 

 Ystyried 

safbwyntiau pobl 

eraill er mwyn llunio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau 

gwybodus yn 

effeithiol 

 Defnyddio peth 

gwybodaeth 

flaenorol i esbonio‟r 

cysylltiad rhwng  

achos ac effaith 

 Uniaethu â 

phrofiadau, 

teimladau a 

gweithredoedd pobl 

eraill 

 Dangos agwedd gyfrifol at gadw‟r 

meddwl a‟r corff yn ddiogel ac yn 

iach 

 Deall y gweithredoedd sy‟n dda ac 

sy‟n ddrwg yn eu barn hwy, a‟r 

problemau moesol sy‟n gysylltiedig â 

sefyllfaoedd bywyd  



 

4. Cyn i ni fynd 

eto. 

Ll(O)c&th 

Ll(Y)s&th 

Ll(Y)ydd 

 Cymhwyso‟u dysgu i 

sefyllfaoedd tebyg 

yn yr ysgol a thu 

allan i‟r ysgol 

 Ystyried 

safbwyntiau pobl 

eraill er mwyn llunio 

barn a gwneud 

penderfyniadau a 

dewisiadau 

gwybodus yn 

effeithiol 

 

 Datblygu agweddau cadarnhaol atynt 

hwy eu hunain ac at bobl eraill  

 

5. Ymgyrch 

rheolau 

    diogelwch 

Cerbydau  

Ll(Ll)c&th 

Ll(D)y&d 

Ll(Y)ydd 

Ll(Y)s&th 

 Defnyddio TGCh i: 

1. ddod o hyd 

i 

wybodaeth 

a syniadau 

a‟u 

datblygu 

2. greu a 

chyflwyno 

gwybodaet

h a 

syniadau. 

 Deall y gweithredoedd sy‟n dda ac 

sy‟n ddrwg yn eu barn hwy, a‟r 

problemau moesol sy‟n gysylltiedig â 

sefyllfaoedd bywyd 

6. Arolwg 

Teithio  

    Safle Ysgol. 

Rh(DSD)cch

d 

Rh(DSD)cdd 

Rh(DSD)dc 

 Defnyddio TGCh i: 

1. ddod o hyd 

i 

wybodaeth 

a syniadau 

a‟u 

datblygu 

2. greu a 

chyflwyno  

gwybodaet

h a 

syniadau. 

 Cyfranogi yn yr ysgol a‟r gymuned 

ehangach. 

 

 



 

1.Cyflwyniad – Bingo Dynol 

Rhowch gopi o daflen Bingo Dynol(1A) i bob disgybl. Gofynnwch i‟r disgyblion symud o gwmpas 

y dosbarth a ffeindio rhywun i ateb pob cwestiwn. Dylai disgybl gwahanol ateb pob cwestiwn, 

nid un disgybl yn ateb pob cwestiwn i un arall. Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i 

adolygu‟r wers a wnaethpwyd yn gynt gyda‟r swyddog ysgolion a/neu holi gwybodaeth y 

disgyblion. 

 

2.”Barod i fynd?” Mae‟r gweithgaredd hwn yn baratoad ar gyfer taith ddiogel. 

Drwy ddefnyddio egwyddor continwwm gwerthoedd, rhowch un yr un o‟r arwyddion canlynol o 

gwmpas yr ystafell – cytuno, anghytuno, ddim yn siŵr. (2.a) Darllenwch bob un o‟r datganiadau 

canlynol (gweler taflen 2.a.1) a gofynnwch i‟r disgyblion symud i‟r arwydd sydd yn adlewyrchu 

eu barn. 

 

 Peidiwch byth â chroesi‟r ffordd o flaen car sydd wedi parcio. 

 Gwisgwch ddillad du pan yn teithio yn y nos. 

 Mae arwyddion cyflymdra ffyrdd yno i wneud i rieni yrru‟n araf yn unig. 

 Peidiwch byth â theithio mewn car heb wregys diogelwch. 

 Eisteddwch bob amser pan fydd y bws yn symud. 

 Cerddwch ar y ffordd yn lle ar y palmant. 

 Peidiwch byth â chroesi‟r rheilffordd pan fydd yr atalfa i lawr. 

 Pan fyddwch yn seiclo, defnyddiwch y llwybr beiciau bob amser. 

 Rydym yn cael reidio ein beiciau oddi ar y ffordd ym mhob man. 

 Anwybyddwch arwyddion rhybudd bob amser. 

 

Gorffennwch yr ymarfer drwy drafod fel dosbarth cyfan pam bod rheolau gennym. 

 

Rhannwch y dosbarth yn 5 grŵp. Rhowch i bob grŵp un o‟r 5 taflen waith disgyblion wahanol 

“Barod i fynd?” (2.b). Mae taflenni gwaith disgyblion hefyd ar gael fel PPT 2c. Gofynnwch i 

bob grŵp restru neu greu cymaint o reolau ag y gallant, sydd yn gysylltiedig â‟u pwnc dewis. 

 Rheolau gartref – amrywiol 

 Rheolau ysgol – amrywiol 

 Rheolau siop – prynu nwyddau arbennig – tybaco/cyllyll 

 Rheolau ffordd – diogelwch 

 Rheolau mewn chwaraeon – pyllau nofio/pêl droed/pêl rwyd 

 

Rhannwch yr atebion o bob grŵp gyda‟r dosbarth cyfan ac yna trafodwch beth, maent yn 

ystyried, sydd yn gwneud rheol dda. 

 

Dylai RHEOLAU DA fod yn: synhwyrol – syml – cytûn – teg – parchus i‟r gyfraith. 

 

 



 

3.Mae i weithredoedd ganlyniadau – Rhannwch y dosbarth yn 6 grŵp a rhowch adnodd llun i 

bob grŵp (3b i g).Cewch hefyd gyfeirio at ppt 3.a. Gofynnwch i bob grŵp drafod y cwestiynau 

canlynol: 

 Beth, rydych chi‟n feddwl, sydd yn digwydd yn y llun? 

 Beth allai fod yn ganlyniadau y gweithredoedd hyn? 

 Sut, rydych chi‟n meddwl, fasech chi‟n teimlo pe basai hyn yn digwydd ar fws yr ysgol? 

 

Crëwch chwarae rôl am y digwyddiad yn eich llun, gan gynnwys y cymeriadau canlynol 

 Y gyrrwr 

 Y disgybl sydd yn ymddwyn yn ddrwg 

 Teithiwr (ar wahân i ddisgybl) 

 Athro 

 Rhiant y disgybl 

 

Bwriad y chwarae rôl ydy archwilio beth allai ddigwydd nesaf a‟r effaith y basai hwn yn ei gael 

ar bob un o‟r cymeriadau a‟u hadweithiau iddo. Gallai pob grŵp wedyn gyflwyno eu chwarae rôl 

i‟r dosbarth a gallai hwn hybu trafodaeth bellach. 

 

4.Cyn i ni fynd eto! Gall disgyblion gymryd rhan yn y gweithgareddau ychwanegol i ddilyn 

ynghylch diogelwch ar gludiant ysgol. 

 

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau a rhowch daflen o bapur siart fflip i bob grŵp a dau ben 

lliwiau gwahanol. Gofynnwch i‟r grŵp restru mathau o ymddygiad drwg y maent yn ymwybodol 

ohono ar fysiau ysgol, gan ddefnyddio un lliw. 

Rhowch y camymddygiad yn un o‟r tri chategori isod; 

1. Ymddygiad annerbyniol 

2. Ymddygiad peryglus 

3. Ymddygiad perygl bywyd 

 

Adborthwch a thrafodwch y canlyniadau gyda‟r dosbarth cyfan.(Mae gwybodaeth ar gyfer yr 

athrawon ar gael isod. Hefyd gweler taflen Côd Ymddygiad Teithio 4a.) Rhowch daflen 

ychwanegol o bapur siart fflip a phen lliw gwahanol i‟r grwpiau a‟r tro hwn gofynnwch i‟r 

grwpiau ystyried pa gosb addas basent yn eu defnyddio i ddelio â chamymddygiad ar y bysiau. 

Dylai‟r grŵp wedyn dorri allan eu hatebion o‟r ddau bapur siart fflip a matsio pob 

camymddygiad â chosb addas ac yna adborthi, fel dosbarth, i greu rhestr o gamymddygiad 

cyffredin a chosbau addas. 

Gofynnwch i bob grŵp ddyfeisio rhestr o dywyslinellau sylfaenol ar gyfer ymddygiad 

disgyblion i sicrhau eu diogelwch ar fysiau. 

 

 



 

1.  Ymddygiad annerbyniol (Côd Teithio LLCC Categori 3) 

    Mae hwn yn cynnwys, ond nid yw‟n gyfyngedig i,  

    droseddau bychain, sydd ddim yn gorfforol beryglus, fel: 

 Bwyta neu yfed, os na rhoddwyd caniatâd penodol 

 Defnyddio iaith annymunol neu hiliol 

 Gweiddi 

 Methu ufuddhau i gyfarwyddiadau‟r gyrrwr 

 Taflu sbwriel 

 Methu dangos tocyn teithio (lle bo‟n briodol) 

 Anfoesgarwch 

 Bwlian geiriol 

 Methu aros mewn sedd pan fydd y cerbyd yn symud 

 Defnydd anaddas o ffonau symudol a chamerâu 

 Yfed 

 

2. Ymddygiad peryglus (Côd Teithio LLCC Categori 2) 

    Mae hwn yn cynnwys, ond nid yw‟n gyfyngedig i, ymddygiad lle  

    gall fod perygl corfforol i unigolion, fel: 

 Bwlian difrifol ac aflonyddwch 

 Tynnu sylw‟r gyrrwr, ar wahân i achos argyfwng 

 Ysmygu 

 Poeri 

 Bygwth y gyrrwr 

 Taflu pethau tu fewn i neu allan o‟r cerbyd 

 Bwlian corfforol 

 Gwthio neu bwnio wrth fynd i mewn i neu allan o‟r cerbyd 

 Rhwystro drysau, ystlysau neu allanfeydd brys 

 Fandaliaeth lai 

 

4. Ymddygiad perygl bywyd neu ddifethol 

 

   Mae hwn yn cynnwys ond nid yw‟n gyfyngedig i, ymddygiad a 

    ystyrir yn beryglus iawn i unigolion a/neu‟n ddifethol fel: 

 Ymyrryd â‟r rheolaeth yrru neu‟r drysau argyfwng 

 Ymosod ar y gyrrwr 

 Gwthio eraill drwy ddrysau neu ffenestri 

 Ymyrryd â‟r offer diogelwch 

 Peryglu diogelwch teithwyr eraill neu hwy eu hunain yn ddiofal neu‟n esgeulus 

 Difetha eiddo 

 Meddiant cyffuriau neu arfau 

 Ymddygiad bygythiol ag arf 



 

Proses bosibl i drin camymddygiad fel yr amlinellir yng Nghôd Teithio LLCC: 

 

Gan ddibynnu ar unrhyw ddigwyddiadau blaenorol gall yr unigolyn fod wedi bod ynghlwm 

wrthynt, dylai digwyddiadau sydd yn berygl bywyd gael eu trin fel a ganlyn: 

 

Categori 3 – Ymddygiad annerbyniol: 

 

 Trosedd cyntaf – dylai‟r dysgwr dderbyn rhybudd geiriol o‟u canolfan dysg a dylai‟r 

awdurdod lleol gadw cofnod o‟r digwyddiad. 

 Ail drosedd – dylai‟r awdurdod lleol ysgrifennu at rieni/warchodwr/ofalwr y dysgwr gan 

eu hysbysu am gamymddygiad eu plentyn ac am ganlyniadau ymddygiad anaddas parhaol. 

 Trydydd drosedd – dylai‟r awdurdod lleol ystyried tynnu cludiant y dysgwr yn ôl.  

 

Categori 2 – Ymddygiad peryglus: 

 

 Trosedd cyntaf – o leiaf dylai‟r awdurdod lleol ysgrifennu at rieni‟r dysgwr, gan eu 

hysbysu am doriad y Côd a chanlyniadau ymddygiad annerbyniol. Gall yr awdurdod 

benderfynu fod tynnu cludiant yn ôl yn fwy addas.  

 Ail drosedd – dylai‟r awdurdod lleol ystyried tynnu cludiant y dysgwr yn ôl, ond dim ond 

ar ôl dilyn y dulliau gweithredu cytûn. 

 

Categori 1 – Ymddygiad perygl bywyd neu ddifethol: 

 

 Bydd yr awdurdod lleol yn ymchwilio‟r dulliau gweithredu cytûn a thynnu cludiant y 

dysgwr yn ôl am gyfnod priodol. Mae‟n bosibl y bydd yr heddlu yn gyfrannog yn yr 

achosion hyn. 

 

 

5.Ymgyrch rheolau diogelwch cerbydau – Mae disgyblion mewn grwpiau yn cynllunio eu 

rheolau diogelwch cludiant eu hunain gan ddefnyddio Tech Gwyb ar gyfer arddangos yn un o‟r 

canlynol – car neu dacsi; bws neu fws mini ysgol. (N.B. Yn ôl gofynion y mesur nid yw‟r Côd 

Teithio yn berthnasol i deithio i/o leoedd sydd ddim yn “lleoedd perthnasol”. Er enghraifft nid 

yw  teithiau addysgol, e.e. ymweliadau ysgol i‟r theatr, amgueddfa neu ornestau chwaraeon, yn 

dod o dan y Côd. Beth bynnag, mae‟n hanfodol fod rheolau ar gyfer y fath deithio yn eu lle a 

dylai ymddygiad ar y teithiau hyn gael ei reoli gan Bolisïau Ymddygiad yr ysgolion unigol.)  

 

6.Arolwg teithio safle ysgol – Trefnwch arolwg y tu allan i safle‟r ysgol. Defnyddiwch 

gamerâu i gofnodi achosion o ymarferion gorau diogelwch er mwyn cynhyrchu arddangosfa 

ysgol drwy ddefnyddio Tech Gwyb ar gyfer disgyblion a rhieni i hybu‟r neges. Anogwch 

ddisgyblion i ystyried digon o leoedd ar gyfer cerdded, parcio ceir, arosfannau bysiau neu 

dacsis, parcio ar gyfer athrawon ac ymwelwyr ac yn y blaen. 

 


