Adnodd Addysgiadol SchoolBeat

LLYFR

I BLANT
5-9 OED

LLYFR

2

GWEITHGAREDDAU

FFRIND NEU ELYN
Mae'n bwysig fod plant a phobl ifanc yn gwybod pwy i
ymddiried ynddynt.
Ysgrifennwch y geiriau isod ar y diemwnt. Rhowch y bobl y byddech yn ymddiried
fwyaf ynddynt tuag at BEN UCHAF, a’r rhai y byddech yn ymddiried leiaf ynddynt
tuag at WAELOD y diemwnt.

Athro / Athrawes

Person Lolipop

Adeiladwr

Swyddog Heddlu

Cwpl yn y parc

Dyn yn mynd âr ci am dro

Warden Traffig

Brawd

Mam neu Dad

Bechgyn yn chwarae
pêl droedd

Ymladdwr Tân

Perchennog siop

Person Oedrannus

Person Ambiwlans

COFIWCH!
Rhaid i chi ymddiried yn y bobl rydych chi'n ADNABOD bob amser.
Er nad ydych efallai'n adnabod heddwas neu ddiffoddwr tân, gellir ymddiried yn y
bobl hyn yn ein cymdeithas oherwydd eu bod yn cael eu cydnabod yn swyddogol.
Mae'n bwysig deall os yw rhywun yn ddieithryn, hyd yn oed os ydyn nhw'n edrych yn
gas neu'n neis, ni allwch ymddiried ynddynt oherwydd nad ydych chi'n eu hadnabod.
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BYDDWN YN
YMDDIRIED
FWYAF YN

BYDDWN YN
YMDDIRIED
LEIAF YN
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Cwis Gwrando
Chwarae'n Ddiogel
Ar gyfer y weithgaredd gwrando hon bydd angen i chi ddefnyddio'r
Cardiau Golau Traffig Continiwm ar y dudalen gyferbyn.
Gallwch argraffu set o’r rhain trwy glicio ar y dolenni a fydd yn mynd â
chi i'n gwefan: https://schoolbeat.cymru/fileadmin/teachers/fp/playingsafe/cym/follow-up/3c.%20Cardiau%20Goleudau%20Traffig.pdf
Mae'r weithgaredd yn cynnwys gwrando ar ddatganiad, wedi'i ddarllen
allan gan eich rhiant neu ofalwr, sydd yn disgrifio senario. Mae'n rhaid i chi
benderfynu a yw'n wyrdd - diogel, coch - anniogel neu oren – yn ansicr.
Bydd angen i chi egluro pam eu bod wedi dewis y lliw penodol hwnnw.

Cwestiynnau Cwis
1. Ar eich ffordd i’r siop rydych chi a’ch ffrindiau yn defnyddio’r
groesfan i groesi’r ffordd ac yn aros am yr arwydd i groesi.
2. Rydych chi a’ch ffrind yn cicio pêl yn yr ardd. Mae’r bêl yn cael ei
chicio dros y ffens ac allan i’r ffordd fawr. Rydych yn rhedeg allan ar
ei hôl!
3. Wedi i ni orffen ein picnic yn y parc, fe benderfynon ni mai’r llwybr
cyflymaf adref fyddai drwy’r clawdd ac yna ar hyd trac y rheilffordd
yn hytrach na dros y bont. Doeddwn ni heb edrych i weld os oedd
trên yn dod.
4. Roedd eich ffrindiau wedi penderfynu chwarae pêl droed ar y cae pêl
droed ond roedd y bechgyn hŷn yn chwarae gêm. Penderfynwyd
chwarae yn y parc am y tro.
5. Mae grŵp o’ch ffrindiau yn penderfynu mynd am dro i’r goedwig
gerllaw eich cartref. Gan fod eich mam yn sgwrsio gyda chymydog
rydych chi’n penderfynu mynd gyda’ch ffrindiau heb ofyn am
ganiatâd.
6. Mi es i a fy ffrind Sara ar ein beiciau draw i weld ein ffrind Mali.
Doedd hi ddim adref felly gofynnon ni i’n mamau os oedd hi’n iawn i
ni fynd ar hyd y llwybr beicio.
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diogel

ansicr

anniogel
7. Un diwrnod fe benderfynais i a fy ffrind Aled fynd am dro i’r parc.
Roedd cae llawn gwartheg wrth y parc. Awgrymodd Aled y dylwn
fynd i mewn i’r cae er mwyn anwesu’r anifeiliaid.
8. Pan oeddwn ger y traeth, buom yn chwilio am grancod yn y pyllau
cerrig. Dywedodd Mam wrthyf am edrych yn y pyllau agosaf atynt
ond doedd dim crancod yno. Mi es yn syth yn ôl at Mam.
9. Yn ein parc mae yna bwll dŵr. Pan aeth fy mhêl i mewn i’r pwll,
tynnais fy esgidiau a’m sanau er mwyn nôl y bêl.
10. Pan oeddech chi’n chwarae ar y cae y tu ôl i’ch tŷ, gwelodd eich
ffrind Huw farcud wedi’i ddal mewn gwifrau trydan. Roedd Huw
eisiau dringo i fyny’r peilon i gael gafael arno.

Ewch i’r adran Chwarae Chwarae diogel ar ein gwefan am fwy o weithgareddau!
https://schoolbeat.cymru/cy/disgyblion/age/5-7/Chwarae-n-Ddiogel/
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CYWIR NEU ANGHYWIR?
Mae Tarian yn dweud: ‘Mae bob amser yn bwysig
ein bod yn gwneud y peth iawn!’
Darllenwch y senarios canlynol ac yna meddyliwch am:
1.
Ydyn nhw'n Gywir ✔ neu'n Anghywir ✘ ?
2. Sut fyddech chi'n teimlo ym mhob sefyllfa?
Cywir neu Anghywir?

✔neu ✘ Sut fyddech chi yn teimlo?

Rydych yn mynd ag arian o
bwrs eich mam
Rydych yn rhannu eich siocled
gyda’ch ffrind
Rydych yn rhoi losin i bob un
o’ch ffrindiau yn y dosbarth
ond dim i’r bachgen newydd.
Rydych yn mynd â chacen i’r
ysgol ar eich pen-blwydd i’w
rhannu gyda phawb.
Rydych yn helpu eich Mamgu/Nain yn yr ardd
Rydych yn eistedd wrth ymyl
eich ffrind sy’n teimlo’n drist
Rydych yn cario llyfr i’ch
athro/athrawes
Mae eich ffrindiau’n ffraeo
Rydych yn gweld eich ffrind yn
gwthio bachgen i’r llawr yn yr iard
Rydych yn cario clecs am eich
ffrindiau
Rydych yn chwerthin am ben y
ferch sy’n cwympo yn yr iard

Gallai teimladau gynnwys y canlynol: dig, blin, gwyllt, braw, ofn,
dychryn, trist, siomedig, dadrithiedig, hapus, llawen neu llon
COFIWCH: Mae'n bwysig ein bod ni'n cydnabod ein teimladau! Os
yw rhywbeth yn teimlo'n dda, mae'n gywir, OND os yw'n teimlo'n
ddrwg, mae'n anghywir!
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Nawr, lliwiwch
Tarian a'i ffrindiau
yn lliwgar gan
ddefnyddio
lliwiau'r enfys!

GWNEWCH
Y PETH
IAWN!
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Cân ‘Cywir
neu Anghywir’
Ymunwch i ganu ‘Dim taflu sbwriel ...’
ar dôn ‘Ten Green Bottles’.
Dim taflu sbwriel rhowch e yn y bin...
Dim taflu sbwriel rhowch e yn y bin...
Os gwelwch baced creision yn gorwedd ar y llawr...
Dim taflu sbwriel rhowch e yn y bin!

Yna. newidiwch yr eitem sbwriel ar gyfer pob pennill:
Carton llefrith (llaeth)
Croen ffrwythau
Papur losin
Carton diod
Tamaid papur ... ac yn y blaen

LLAETH

Nawr - lliwiwch
y llun!
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GWEITHGAREDD HELPU TARIAN
Mae angen 3 syniad ar Tarian i wneud eich Stryd, tref neu bentref
yn lle gwell, mwy diogel ac hapusach. Allwch chi ei helpu?
Lluniwch gynllun o'ch pentref isod a'i labelu ar sut y gallech ei
wneud yn fwy diogel.

CYNLLUN FY STRYD, TREF NEU BENTREF
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PWY? BETH? BLE?
Gweithgaredd Cartref
Gan ddefnyddio lluniad y tŷ, labelwch lle mae cynhyrchion glanhau
a meddyginiaethau yn cael eu cadw yn eich eich tŷ chi.
Nodwch gyda thic ✔ neu groes ✘ a yw eu lleoliad yn ddiogel
neu'n anniogel.

Rhiant neu ofalwr i hwyluso trafodaeth ac atgyfnerthu'r prif
negeseuon diogelwch wrth drafod atebion y plentyn.
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Pam ei bod yn bwysig cadw cynhyrchion glanhau a
meddyginiaethau yn ddiogel gartref?
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Sylweddau Sinistr
Mae Sylweddau Sinistr o’n cwmpas bob dydd,
Cofiwch fod yn ofalus os y gwelwch nhw’n rhydd!
Tybaco, Alcohol a Thoddyddion - y tri.
Mae nhw’n wenwynau all oglyu peryglon di-ri!

Tybaco

Llawrlwythwch ein taflen dweud ffortiwn Sinistr hefyd, ar gael ar:
https://schoolbeat.cymru/fileadmin/teachers/ks2l/sinistersubstances/cym_eng/1b.[Cym]-Dweud-Ffortiwn-[Eng]-SinisterFortune-Teller.pdf
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Alcohol

Toddyddion
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Mae mwy o adnoddau y gellir
eu lawrlwytho ar gael ar ein
gwefan hefyd!

