Adnoddau diogelu a
gweithgareddau i ysgolion
Dyma restr ddiweddaraf o'n hadnoddau i
gefnogi plant, rhieni ac ysgolion.
Llyfrau Gweithgareddau Disgyblion
Gweithgareddau lliwio
• Cyfnod Sylfaen
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/gweithgareddau-lliwio/
Llyfr Gweithgareddau oedran 5–7
• Cyfnod Sylfaen
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/llyfrau-gweithgareddau/#c7000
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Llyfr Gweithgareddau oedran 5–9
• CA2Is
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/llyfrau-gweithgareddau/#c6999
Llyfr Gweithgareddau oedran 9–11
• CA2U Diogelwch y We
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/llyfrau-gweithgareddau/#c7006
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Pecyn

Goroesi

...yr
arddegau

Pecyn Goroesi Arddegau – Perthynnas Oedran 11-16
• Perthnasau Diogel • Cyfnodoloyn
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/pecyn-goroesi-yr-arddegau/

Perthnas
oedd

2729-19 Schoolbeat

18

Cylchlythyr
SchoolBeat Cylchlythyr 18 [Gwanwyn 2020]
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/cylchlythyrschoolbeat-18-gwanwyn-2020/
Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/taflenni-gwybodaeth-gan-schoolbeat/
able

r unlimitedts
ure of asse

he

2695 19 Designed & printed by SWPPRiNT

DRINK

Gyrru ar
Gyffuriau

and/

Sbotolau ar Gyf

Problem
Ffiniau
Sirol

CETAMIN
ng

K

SWPPRiNT
& printed by
2730-19 Designed

gned & printed by SWPPRiNT

T
SWPPRiN
& printed by

e

Rhedwch
Cuddiwch
Dywedwch

DRIN

ck
m
s

2531-19 Designed

/or unlimited
ts
e of asse

2536-19 Designed & printed

nt.

the
g day.
h
rs
al

Daw tybaco o ddail y
planhigyn tybaco.
Mae’n cynnwys cyffur
o’r enw Nicotin, y mae’n
hawdd iawn mynd yn
gaeth iddo, a Nicotin sy’n
rhoi ‘hit’ i smygwyr.

DRINK

e

ds were
g under

ntent to
nufacture
ion

r unlimited
f assets

hir yn y DU
Caiff pob gêm a wert
system o’r
ei rheoleiddio o dan ud yn
enw PEGI, sy’n ei gwne
thu gemau
gwer
lon
anghyfreith
i bobl dros 12,
sydd ond yn addas phobl ifanc
a
16 ac 18 oed i blant
hynny.
nnau
oedra
yr
o dan

Diodydd
Egni

by SWPPRiNT

r
is yn gyffu
Mae Canab deillio o’r
fel
B sy’n
cael ei ddiffinio
Dosbarth
canabis al–
Mae alcohol yn yn newid y ffordd y
fod
planhigyn
n
sy’
g
cyffur am ei a’r corff yn gweithredu.
tho
per
n
planhigyn
mae’r meddwl ac yn dawelydd. Er bod
rha
y
yn
ces
llt
Mae’n wenwyn eithiol i’w brynu os
tyfu’n wy o’r byd s,ac
alcohol yn gyfroed, ceir nifer o
ung
helaet h
u
i’w dyf
ng
ydych dros 18 rheoli’r defnydd ohono.ult
yn hawdd yda
in.
gyfreithiau sy’n
ym Mhr

& printed by SWPPRiNT

Canabis

Nicotin a
Thybaco

Gemau
Cyfrifiadur

2535-19 Designed

y

Alcohol a
Gwyliau l
Cerddoro

Cyngor y
Llywodraeth

fur

Cyffur anesthet
ig
sydd wedi’i ddef yw cetamin
nyddio ar gyfe
r
llawdriniaet hau
ar
bobl ac anifeilia
id.

Erthyglau Adran Newyddion
Cadw plant yn ddiogel ar-lein ar gyfer teuluoedd
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/
cadw-plant-yn-ddiogel-ar-lein-ar-gyfer-teuluoedd/
Riportio Cynnwys Niweidiol – gan gynnwys porn a
gemau amhriodol oed - gwefan ar gael yn Gymraeg
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/riportio-cynnwysniweidiol-gwefan-ar-gael-yn-gymraeg/
Secstio - Vlog Swyddog
https://www.youtube.com/watch?v=7wUS8o0sKgg
Vlog cam-drin domestig sy'n codi ymwybyddiaeth o DA,
ynghyd â fersiwn dramateiddio o stori Tarian.
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/hafan-ddiogel-stori-tarian/
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/blog-swyddogion-6-cyfraith-clare/
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/blog-swyddogion-4-cam-drin-domestig/
Erthygl Corona firws a fi
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/coronafeirws-a-fi-canlyniadau/
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FFRYDIO
by
w

“Mae ffrydio byw yn
apleio’n fawr at
rai plant a phobl ifanc
rhoi cyfle i greu neu gan ei fod yn
gyflwyno pethau
sy’n gallu cael ei weld
anferthol o bosibl.” gan gunileifa
Marie Smith, Pennaeth
Addysg, CEOP

Mae data gan yr Internet
Watch
Foundation (IWF)
wedi dangos fod
yna ychydig dros
draean
adroddiadau i’r sefydliad (38%) o
o ran
camdriniaeth rywiol
o
wedi cael eu cynhyrchblant ar-lein
u gan y
plentyn. Mae hyn
yn
plentyn ar ben ei hun,golygu fod y
neu gyda
phlant eraill ac yn
cael
Mae apiau ffrydio
neu eu paratoi i dynnu eu perswadio
byw
lluniau neu
caniatáu i eraill ddilyn yn
wneud
a gweld plant fideos o gamdriniaeth rywiol
plant – Mae’n rhaid
ac yna yn eu rhannu
nhw.
gosodiadau preifatrw gwirio’r
ydd pob tro. Casgliadau adroddia
Mae ffrydio byw
Child Sexual Exploitad ‘Online
yn
tion:
hyn o bryd – Mae digwydd ar Examini
plant
ng the Distribut
perygl a rannu gormod. mewn
Captures of Live-stre ion of
amed
Child
Darlledu byw mewn
Sexual Abuse’ yr
lle
IWF oedd fod:
preifat - Gall hyn
96% o ddioddefwyr
waethygu
yn ferched.
bregusrwydd plentyn.
96% wedi dangos
plentyn ar
Lleihau swildod
eu pen eu hun, gartref.
– gall
ymddwyn yn wahanol plant
98% o ddelweddau
ar-lein
o blant
Bydd plant angen
dan 13 oed.
lefelau
gwahanol o gefnoga
eth yn
28% dan 10 oed.
ddibynnol ar oed
–
Roedd y plentyn
eu pen eu hun yn Mae bod ar
ieuengaf ddim
gallu gwneud
ond yn dair blwydd
plant yn agored i
oed.
oedolion
gyda bwriadau troseddo
l.
Tactegau fel twyllo
a
seboni
–
Mae rhai oedolion
yn cymryd
mantais ar blant
drwy seboni
neu roi anrhegion.
Gall
ymateb drwy ddadwis plant
ymddwyn yn rhywiol. go neu

Vlog Helpu plant a phobl ifanc i ffrydio’n fyw yn ddiogel
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/ffrwd-byw-a-vlog-yn-ddiogel/
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Blog Swyddog 1 & 2:Diogelwch y we
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/podlediad-diogelwch-ar-lein-schoolbeat-fm/
https://www.spreaker.com/show/blog-heddlu-schoolbeat-cymru
10

Blog Swyddog 3: Cadw’n cymunedau'n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/blogswyddogion-3-cadw-cymunedaun-ddiogel-yn-ystod-y-cyfnod-o-gloi/
https://www.youtube.com/watch?v=TK6nS5ewfGA
Blog Swyddog 4: Cam-drin Domestig
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/blog-swyddogion
-4-cam-drin-domestig/ • https://youtu.be/zpiHL46z6Rk
Blog Swyddog 5: Pwyllo cyn rhannu
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/blog-swyddogion-5pwyllo-cyn-rhannu/ • https://www.youtube.com/watch?v=7wUS8o0sKgg
Blog Swyddog 6: Cyfraith Clare - Perthnasau Diogelach
https://schoolbeat.cymru/cy/newyddion/erthygyl/blog-swyddogion-6-cyfraith-clare/
https://www.youtube.com/watch?v=IR5CYXwQJf0

Am fwy o ddiweddariadau – ewch i
SchoolBeat ar: Twitter, Facebook ac Instagram

a dilynwch

