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Llinyn Ymddygiad Cymdeithasol a’r 
Gymuned 

Cyfnod 
Allweddol    

CA4 

Enw’r wers Hawliau a Chyfrifoldebau 

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 

 
NOD 
Cael eu symbylu gan anghyfiawnder, ecsploetiaeth a gwrthodid hawliau dynol 
 
FFRAMWAITH ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 2008 
■ I ystyried gwahanol safbwyntiau wrth wneud penderfyniadau a dewisiadau gwybodus yn effeithiol.     

S (DM) 
■ I werthfawrogi safbwyntiau eraill, myfyrio yn eu cylch, a’u gwerthuso’n feirniadol.  S (DC) 
■ I werthuso ystod o ffynonellau gwybodaeth, cymorth a chyngor a geir ar lefel leol a chenedlaethol a 

chael mynediad iddynt yn hyderus.  Y (GGE) 
■ I werthfawrogi amrywiaeth a chyfle cyfartal, a chael eu cythruddo gan anghyfiawnder, ecsbloetio, a 

gwrthod hawliau dynol.  Y (DW) 
■ I ddeall sut y mae credoau a gwerthoedd yn effeithio ar ffordd o fyw a hunaniaeth bersonol. Y (DMY) 
■ I ddeall yr ystod o werthoedd ac egwyddorion sy’n llywio bywydau pobl.  Y (DMY) 
 
AMCANION Y WERS 
■ Bod yn ymwybodol o’r cymorth, y gefnogaeth a’r cyngor sydd i’w cael yn genedlaethol ac yn lleol. 
■ Codi ymwybyddiaeth o’r gwahanol ymagweddau, disgwyliadau ac ymddygiadau mewn cymdeithas yn 

ymwneud â pherthnasoedd.  
■ Deall y gwahaniaeth rhwng priodasau gorfodol a phriodasau a drefnwyd. 
■ Cydnabod rôl ac effaith gwerthoedd mewn perthynas â chynnal anrhydedd. 
 
GEIRIAU ALLWEDDOL 
gwahanol, hawliau dynol, dewis, gorfodol, wedi ei drefnu, priodas, anrhydedd, gwerthoedd, cyfrifoldebau. 
 
ADNODDAU 
■ Y Geiriau Allweddol wedi’u lamineiddio. 
■ Datganiad Canfod Barn /dalennau cyfrif a pheniau. 
■ Cardiau arddangos A4 wedi’u lamineiddio: Cytuno (tic), Anghytuno (croes), Ddim yn siŵr (?). 
■ Cardiau Achosion Achos wedi’u lamineiddio/ fersiynau sain. 
■ Clip fideo priodol (dewisol) o briodas a drefnwyd e.e. East is East/ Bend it like Beckham. 
■ Taflen wybodaeth, cyngor a chysylltiadau. 
 
 
 
 
 

GWEITHGAREDDAU 
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CYFLWYNIAD 
■ Gweithgaredd cynhesu dewisol. 
■ Sicrhau fod y cysylltiad â’r wers flaenorol yn cael ei esbonio. 
■ Cytuno ar y Rheolau Aur. 
■ Esbonio ac arddangos yr amcanion a’r geiriau allweddol. 
■ Amlinellu’n glir cytundeb y dosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 
 
PRIF WEITHGAREDDAU 
■ Gweithgaredd Canfod Barn. (Wedi’i gymryd o Ddeddf Hawliau Dynol 1998). Trafodaeth ac adborth 

dosbarth cyfan. 
■ Trafodaeth ddosbarth Dewis/Dim Dewis. 
■ Gweithgaredd grŵp Astudiaethau Achos. Adborth dosbarth cyfan.  
■ Priodasau gorfodol/ wedi'u trefnu – diffiniadau, rhesymau a chanlyniadau.  
■ Dosbarthu taflen wybodaeth, cyngor a chysylltiadau. 
 
ADOLYGU 
■ Canlyniadau Dysgu (Adolygu/ dosbarth cyfan). 
 
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 

• Mesur ein hysgol – Gweithgaredd Powerpoint sy’n mesur atebion i gwestiynau am gydraddoldeb 
ac amrywiaeth. 

• Hawliau a chyfrifoldebau pobl ifanc - Gweithgaredd sy’n archwilio hawliau cyffredinol y 
disgyblion a’u cyfrifoldebau cyfatebol. 

• Poster hawliau a chyfrifoldebau – Dylunio gan ddefnyddio sgiliau TGC. 
• Gwneud ein hysgol yn fan gwell – Gweithgaredd datrys problemau i ddarganfod sut i wneud yr 

ysgol yn fan gwell ar gyfer pawb. 
 
Awgrymiadau pellach 

• Gweithgaredd fideo  Our World, Our Journeys, Y Cyngor Prydeinig, Cymru   
 


