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Llinyn Diogelwch 
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        
CA3 

Enw’r wers Diogelwch Personol 

 

NOD 

 Adnabod a lleihau risgiau ym mywyd bob dydd. 

 

FFRAMWAITH ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 2008 

 I ystyried safbwyntiau pobl eraill er mwyn llunio barn a gwneud penderfyniadau a dewisiadau 

gwybodus yn effeithiol.  S (DM) 

 I fynegi barn yn glir a chyfiawnhau safbwynt personol.  S (DC) 

 I ddatblygu a defnyddio ystod o strategaethau i reoli dicter a datrys gwrthdaro.  S (GGE) 

 I ddangos agwedd gyfrifol at gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach.  Y (ILLE) 

 I ddeall gweithredoedd sy’n dda ac sy’n ddrwg yn eu barn hwy, a’r problemau moesol sy’n gysylltiedig â 

sefyllfaoedd bywyd.  Y (DMY) 

 

LLYTHRENNEDD AR DRAWS Y CWRICWLWM 

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

 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 – L(D)y&do 

 

AMCANION Y WERS 

 Codi ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd risg a pheryglon posibl y gall pobl ifanc eu hwynebu yn eu bywyd 

bob dydd ac yn eu bywyd cymdeithasol. 

 Adnabod ffactorau sy’n effeithio ar ddiogelwch personol. 

 Datblygu agwedd gyfrifol at wneud penderfyniadau a dyfeisio strategaethau ar gyfer gweithredu 

mewn perthynas â diogelwch personol. 

 Osgoi mynd i sefyllfaoedd peryglus neu lle mae risg. 

 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

risg, perygl,  strategaethau ymdopi, opsiynau, asesu,  

 

ADNODDAU 

 Geiriau Allweddol 

 Lluniau A4 o eitemau a atafaelwyd 

 Cardiau senario diogelwch personol A4 (set of 22)/PowerPoint 
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GWEITHGAREDDAU 

 

CYFLWYNIAD 

 Gweithgaredd cynhesu dewisol. 

 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. 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

 Mewn grwpiau dynodi peryglon penodol lleoedd penodol / amseroedd neilltuol o'r dydd yn eu hardal 

leol. 

 Ystyried ffactorau sy’n effeithio ar y risg. Taflu syniadau fel dosbarth. 

 Trafodaeth ddosbarth, "Pryd mae diogelwch personol yn dod yn fater i’r heddlu?" 

 Mewn grwpiau bach neu barau hystyried / neu chwarae rôl y dewisiadau sydd ganddynt mewn gwahanol 

sefyllfaoedd neu leoedd (cardiau senario). 

 Adborth fel dosbarth. Trafod strategaethau eraill. 

 

ADOLYGU 

 Ail-bwysleisio prif reolau ar gyfer diogelwch personol gan ddefnyddio gwahanol esiamplau. 

 Wrth bwy ddylech chi ddweud eich bod yn mynd allan? 

 Pam na ddylech gario eitemau  gwerthfawr pan ewch allan? 

 

GWEITHGAREDDAU DILYNOL ATHRAWON 

 

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

http://www.schoolbeat.org/

