
 

 

 
Un Gymuned 
Cynllun gwaith:ar gyfer dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 3. 

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi cael ei ddatblygu ar ran Barnardo’s Cymru i hyrwyddo 
dealltwriaeth pobl o integreiddio, cynhwysiant a goddefgarwch.Mae’r prosiect Un Gymuned 
yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cefnogaeth a chyfeirio cynhwysfawr i deuluoedd Pobl 
Dduon, Lleiafrifoedd Ethnig ac Ymfudwyr yn Sir y Fflint. 
 
Nod y prosiect Un Gymuned yw: 

• Sicrhau bod cymunedau pobl dduon, lleiafrifoedd ethnig ac ymfudwyr yn cael 
mynediad at wasanaethau 

• Gwella integreiddiad a chydlyniant cymunedol ledled Sir y Fflint 
• Gwella ymwybyddiaeth gwasanaethau o anghenion teuluoedd pobl dduon, 

lleiafrifoedd ethnig ac ymfudwyr 
• Datblygu rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer teuluoedd mwy ynysig. 



 

Cynllun 1:Mae gan Brydain Amrywiaeth. 

Mae gan Brydain Amrywiaeth: 
Mewn grwpiau, disgyblion yn llunio cyflwyniad byr sy'n 
hyrwyddo integreiddiad, cynhwysiant a goddefgarwch, gan 
ddefnyddio cyfrwng o'u dewis. 
 
 

Syniadau am adnoddau: 
Defnyddio TGCh     Map o'r Byd      clipiau truetube.co.uk 
Gofyn i oedolion 
Ymchwilio mewn llyfrau, ffuglen a ffeithiau, barddoniaeth a 
llyfrau gwybodaeth 
Taflenni, poster 
Cerddoriaeth/offerynnau 
(Gweler isod am ddeunydd perthnasol ar wefannau)�

Cyflwyniad: 
Y myfyrwyr yn ffurfio cylch a dechrau gyda thrafodaeth am 
yr hyn rydym yn ei wybod am integreiddiad, cynhwysiant a 
goddefgarwch.Oes gan y myfyrwyr ffaith neu stori ddiddorol 
i’w rhannu â’r gr�p. 
 

Gwahaniaethu: 
Caiff y dysgwyr weithio mewn grwpiau gallu neu grwpiau 
nad ydynt yn gysylltiedig â gallu.Byddwch yn ymwybodol o 
unigolion a all fod â safbwyntiau gwahanol.�

Sesiwn: 
Lluniwch gwestiynau amlddewis, cofnodi eu hatebion ac 
asesu.Yna dywedwch wrth y myfyrwyr am dynnu llun 
anifail, mae’r athro’n dweud bod yn rhaid i’r anifail gael 
pedair coes, llygaid, clustiau, trwyn a cheg, Gofynnwch i’r 
myfyrwyr liwio’u hanifail mewn lliw o’u dewis nhw.Wedyn, 
rhannwch y lluniau â myfyrwyr yn y gr�p.Sylwch sut mae 
pawb wedi gwneud llun o rywbeth gwahanol. Trafodwch y 
gwahaniaethau, bydd hyn yn dangos amrywiaeth o fewn y 
dosbarth hwn.Sut fyd fyddai gennym petai pawb wedi ateb 
yr un cwestiwn ac wedi tynnu llun o’r un anifail? 
Y myfyrwyr i lunio grwpiau i gyflwyno neges greadigol am 
integreiddiad, cynhwysiant, goddefgarwch a hyrwyddo 
amrywiaeth ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.Gellid ymestyn 

Canlyniadau Dysgu: 
Gweithio gydag eraill i lunio eitem i hyrwyddo amrywiaeth 
ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol 
Cael gafael ar amrywiaeth briodol o ffynonellau 
Datblygu defnydd y myfyrwyr o TGCh, gan ddilyn arferion 
diogel 
Datblygiad moesol ac ysbrydol 
Datblygu sgiliau meddwl, gwrando’n astud a chyfleu 
safbwyntiau'n hyderus drwy nifer o ddulliau priodol. 
Cymryd rhan mewn dadleuon 
Y sgiliau i’w datblygu drwy ABCh yw: 
Datblygu sgiliau meddwl 
Datblygu cyfathrebu 
Datblygu TGCh 



hyn dros ddwy wers er mwyn rhoi amser i'r myfyrwyr 
ddatblygu clyweliad llwyddiannus.Gellid cyflwyno’r gwaith i’r 
ysgol gyfan mewn gwasanaeth neu ar ffurf arddangosfa.�

Datblygu gwaith rhif 
Gweithio gydag eraill 
Gwella dysgu’r hunan. 
 

Sesiwn lawn: 
Am 10 munud ar ddiwedd y sesiwn, gall pob gr�p rannu 
disgrifiad byr o’r hyn y maent wedi’i greu hyd yma.�

Estyniad a phwyso a mesur: 
Ceir digon o gyfleoedd i ddatblygu rhagor ar y dysgu mewn 
gwersi Daearyddiaeth, Hanes ac Addysg Grefyddol, gan 
ymchwilio i destunau megis ymfudo, poblogaeth, 
gwladychu, crefyddau a chredoau, yr Ymerodraeth 
Brydeinig, ac amlddiwylliant. 
Hefyd gellir datblygu sgiliau rhif drwy edrych ar dueddiadau 
poblogaeth, ieithoedd gwahanol, dadansoddi data, dehongli 
a defnyddio gwybodaeth ystadegol.�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cynllun 2:Coeden Deulu 

Coeden deulu: 
Bydd y disgyblion yn gweithio mewn parau i gwblhau eu 
coeden deulu eu hunain gan ddefnyddio'r templed. 
Bydd y myfyrwyr yn archwilio mewnfudo ac adleoli yn y DU 
o fewn eu teulu eu hunain ac yn creu coeden deulu.Gall 
hyn eu helpu i sylweddoli bod gan y rhan fwyaf ohonom 
gefndiroedd gwahanol a chysylltiadau â gwledydd eraill. 
 

Adnoddau: 
Gleiniau lliw, cardiau lliw i greu pobl coesau matsys.  
Darn mawr o gerdyn. 
Taflen waith y templed Coeden Deulu. 
TGCh ar gyfer gwneud gwaith ymchwil. 
Hunangofiannau a chofiannau. 
Gwaith cartref - ymchwilio i’ch cefndir a’ch treftadaeth drwy 
ofyn i aelodau'ch teulu am wybodaeth am hanes y teulu. �

Cyflwyniad: 
Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud cylch, un ai gyda chadeiriau 
neu fyrddau.Rhowch y cerdyn ar y llawr yng nghanol y 
cylch.Rhowch un lliw o'r gleiniau/pobl coesaumatsys ar y 
cerdyn.Gofynnwch ‘ Sut le fyddai'n byd petaem i gyd yr un 
fath?'Trafodwch os a pham? Mae amrywiaeth yn llawer 
mwy diddorol! Sut beth fyddai bywyd petaem i gyd yr un 
fath?Trafodwch â'ch partner, rhannwch eich barn.�

Gwahaniaethu: 
Byddwch yn ymwybodol o’r myfyrwyr hynny sydd wedi cael 
eu maethu/mabwysiadu neu nad ydynt efo'u rhieni neu 
sydd heb neu heb fawr o gysylltiad â'u rhieni.Gallai’r 
disgyblion hyn weithio gyda phartner ac ymchwilio i goeden 
deulu person enwog.Mae’r rhaglen ‘Who Do You Think You 
are?’ ar y BBC yn ffynhonnell dda.�

Sesiwn: 
Pwy ydyn ni?O ble rydym yn dod?Dylai’r ddadl hon arwain 
at drafodaeth ddiddorol a gwybodus.Gan weithio mewn 
parau, gofynnwch i'r myfyrwyr gwblhau coeden deulu, gan 
ddefnyddio TGCh, a'i hargraffu. Gellir ei ddefnyddio fel 
asesiad a fydd yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth y 
myfyrwyr. 
Mae personoliaethau chwaraeon enwog yn ffynhonnell 
ddefnyddiol hefyd.�

Canlyniadau Dysgu: 
Gweithio gydag eraill 
Cael gafael ar amrywiaeth briodol o ffynonellau 
Datblygu defnydd y myfyrwyr o TGCh, gan ddilyn arferion 
diogel 
Datblygiad moesol ac ysbrydol 
Datblygu sgiliau meddwl, gwrando’n astud a chyfleu 
safbwyntiau'n hyderus drwy nifer o ddulliau priodol. 
Cymryd rhan mewn dadleuon a phleidleisio ar faterion. 

Sesiwn lawn: 
Pawb i ddod yn ôl i’r cylch a thrafod:Pwy ydyn ni?Beth 
wnaethoch chi ei ganfod? 
 
 

Estyniad a phwyso a mesur: 
Drwy gyflwyno'r gleiniau/pobl coes matsys amrywiol ar 
arddangosfa wal liwgar a deniadol, bydd yn annog rhagor o 
drafod a diddordeb ynghylch pwy ydyn ni. Pwysleisio bod pawb 
yn wahanol.Hyrwyddo amrywiaeth, croesawu cefndiroedd y 
disgyblion a’u rhannu drwy drafodaeth ac arddangos.�



 

 

Coeden Deulu 
O ble rydych yn dod? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hen daid/nain(o ochr y tad) (Hen daid/nain(o ochr y fam) 

Nain/taid (o ochr y tad) Nain a taid (o ochr y fam) 

Rhiant (y tad) 

Rhiant (y fam) 

Brawd/Chwaer 



Cynllun 3: Dwi’n meddwl dy fod yn wych! 

Dwi’n meddwl dy fod yn wych! 
Bydd y myfyrwyr yn gwylio clip oddi ar 
youtube.com yn dangos Gok Wan, y cyflwynydd 
teledu poblogaidd a sut y deliodd â bod yn 
fachgen ifanc gordew, sydd hefyd yn Tsieineaidd 
ac yn hoyw.�

Adnoddau: 
www.youtube.com/user/EqualityHumanRights#p/search/38/HJrBv-
G2QGQ 
tgch, chwilio ar y rhyngrwyd 
llyfrau 
cyfryngau:cylchgronau, papurau newydd, taflenni�

Cyflwyniad: 
Gwyliwch y clip youtube am Gok Wan. Trafodwch 
sut oedd yn teimlo, pa neges mae'n ceisio'i 
chyfleu?Yn eich barn chi, pam mae wedi 
penderfynu siarad mor agored am faterion 
personol? 
Trafodwch brif neges Gok am fod yn 
wahanol.Ydy’r myfyrwyr yn cytuno neu'n 
anghytuno?A ddylai unrhyw un gael ei drin yn 
wahanol oherwydd ei bwysau, ei gyfeiriadedd 
rhywiol neu ei hil?�

Gwahaniaethu: 
Caiff y dysgwyr weithio mewn grwpiau gallu neu grwpiau nad ydynt yn 
gysylltiedig â gallu.Byddwch yn ymwybodol o unigolion a all fod â safbwyntiau 
gwahanol. 
 

Sesiwn: 
Gall y myfyrwyr fod mewn grwpiau o ddim mwy na 
phump.Gyda’i gilydd, maent yn dewis person 
enwog sy’n ‘grêt’ yn eu barn nhw ac wedyn yn 
ymchwilio i’w gefndir – o lle mae’n dod, pam 
mae’n wahanol, beth sy’n ei wneud yn wahanol 
sut mae ei dras yn cael ei hyrwyddo.Beth mae 
wedi’i gyflawni yn hyrwyddo amrywiaeth ac o ran 
cael ei dderbyn?Gall y myfyrwyr ddewis rhywun 
o'r gorffennol neu’r presennol. 
 

Canlyniadau Dysgu: 
Gweithio gydag eraill i lunio eitem i hyrwyddo amrywiaeth ac ymwybyddiaeth 
ddiwylliannol 
Cael gafael ar amrywiaeth briodol o ffynonellau 
Datblygu defnydd y myfyrwyr o TGCh, gan ddilyn arferion diogel 
Datblygiad moesol ac ysbrydol 
Datblygu sgiliau meddwl, gwrando’n astud a chyfleu safbwyntiau'n hyderus drwy 
nifer o ddulliau priodol. 
Cymryd rhan mewn dadleuon 
Y sgiliau i’w datblygu drwy ABCh yw: 
Datblygu sgiliau meddwl 
Datblygu cyfathrebu 
Datblygu TGCh 
Datblygu gwaith rhif 
Gweithio gydag eraill 
Gwella dysgu’r hunan.�



Sesiwn lawn: 
Yn ystod y sesiwn lawn, gall y myfyrwyr 
gyflwyno’u ‘person grêt' i weddill y 
dosbarth.Caniatewch amser ar gyfer 
cwestiynau a thrafodaeth. 
 

Gweithgareddau ymestynnol: 
Gallech chi hefyd chwarae a thrafod y cyfweliad gyda SanjeevBhaskar: 
www.youtube.com/user/EqualityHumanRights#p/search/4/tqMQVACpLqE 
Gellir addysgu’r gweithgarwch hwn dros gyfres o wersi; gall groesi’r 
cwricwlwm gyda Saesneg, rhif, Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth a Chelf.�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cynllun 4:Yr Elfen Teimlo’n Dda 

Yr elfen teimlo’n dda: 
Dyma weithgarwch ar gyfer cynnwys pawb, a’r nod yw 
gwella hunan-werth pawb sy’n gysylltiedig.Gall myfyrwyr 
ganmol eu cyfoedion a bydd myfyrwyr eraill yn cael eu 
synnu wrth weld yr elfennau cadarnhaol y mae eraill yn eu 
gweld ynddyn nhw.�

Adnoddau: 
Penawdau yn y cyfryngau yn dangos erthyglau cadarnhaol 
a negyddol 
Mae’r cylchgrawn Hello yn ffynhonnell dda ar gyfer 
erthyglau cadarnhaol 
Papur i fyfyrwyr ysgrifennu eu sylwadau arno 
Defnyddiwch gylch mewnol/allanol (yn dibynnu ar 
arwynebedd y llawr) 
Post-its 
Grwpiau bwrdd�

Cyflwyniad: 
Dechreuwch drwy drafod pa mor negyddol mae'r cyfryngau 
gyda phobl enwog, sêr pop ac eraill.Yn eich barn chi sut 
mae’r bobl sy’n cael eu targedu’n teimlo go iawn. Sut mae’n 
effeithio arnyn nhw a’u teuluoedd.Dangoswch y penawdau 
negyddol a chadarnhaol i’r myfyrwyr a defnyddiwch y rhain i 
ddechrau’r drafodaeth.Fyddai’n syniad da petai papur 
newydd yn argraffu sylwadau cadarnhaol am bobl enwog, 
sêr y byd pop ac eraill?Fel dosbarth, gofynnwch i’r myfyrwyr 
ddod i’r tu blaen ac ysgrifennu gair disgrifio cadarnhaol ar y 
siart troi/bwrdd gwyn rhyngweithiol. �

Gwahaniaethu: 
Bydd y gweithgarwch hwn yn annog trafodaeth am 
wahaniaethu o fewn y gr�p a dylai hyn helpu i amlygu 
amrywiaeth y myfyrwyr sydd â gwahaniaethau, a'i ddeall. 
Cofiwch y bydd rhai myfyrwyr efallai angen cymorth i 
ysgrifennu sylwadau cadarnhaol a dod o hyd i’r eirfa iawn. 
Byddwch yn barod am y sylwadau annisgwyl.�

Sesiwn: 
Y myfyrwyr i roi eu cadeiriau ar ffurf pedair cylch llai. Yr 
athro i gychwyn drwy ddweud bob pawb yn unigryw, a bod 
gan bob un ohonom nodweddion da a drwg.Yn y 
gweithgarwch hwn rydym am ganolbwyntio ar y 
nodweddion da.Gofynnwch i bawb ysgrifennu eu henw ar 
ben eu darn papur.Gofynnwch i’r myfyrwyr roi'r papur i’r 
sawl sydd ar y chwith iddynt.Yr athro i bwysleisio eto eu 
bod i ysgrifennu sylw cadarnhaol am y person 

Canlyniadau dysgu: 
Gweithio gydag eraill i lunio eitem ar gyfer hyrwyddo 
amrywiaeth ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol. 
Datblygiad cyfoedion. 
Cael gafael ar amrywiaeth briodol o ffynonellau. 
Datblygiad moesol ac ysbrydol, yn arbennig i deimlo’n 
gadarnhaol amdanynt eu hunain. 
Datblygu sgiliau meddwl, gwrando’n astud a chyfleu 
safbwyntiau'n hyderus drwy nifer o ddulliau priodol. 



hwnnw.Gallwch ysgrifennu rhywbeth da am y person  
hwnnw, rhywbeth rydych yn ei hoffi amdano neu rywbeth da 
y mae wedi'i wneud. 
Ysgrifennwch y sylw ar waelod y dudalen ac wedyn plygu 
gwaelod y dudalen drosedd i guddio'r hyn sydd wedi cael ei 
ysgrifennu ac wedyn rhoi’r papur i'r person nesaf yn y cylch. 
Stopiwch pan fydd y darn papur yn ôl gyda’r person 
gwreiddiol.Bydd pawb wedyn yn mynd â’u cadair yn ôl i’r 
bwrdd gyda’u ‘taflen elfen teimlo’n dda’ eu hunain, a’i 
darllen.Yn dibynnu ar yr arwynebedd llawr sydd ar gael, gall 
y myfyrwyr ddefnyddio'r cylch mewnol/allanol neu weithio 
mewn grwpiau bwrdd.�

Annog y myfyrwyr  ganfod nodweddion cadarnhaol mewn 
pobl eraill, gan gydnabod hefyd pethau sy’n debyg ac yn 
wahanol mewn pobl eraill. 
 

Sesiwn lawn: 
Yn ystod y sesiwn lawn, gall y myfyrwyr ddweud pa 
sylwadau a roddodd syndod iddynt a pham.Sut fydd y 
sylwadau hyn yn effeithio ar eu hunan-werth? 
 

Gweithgarwch ymestynnol: 
Syniad arall yw defnyddio ‘post-its’ a glynu’r sylwadau ar y 
person. Efallai na fydd pawb yn gyfforddus â hyn a'i gael yn 
ymwthiol. 
Gellid defnyddio’r gweithgarwch hwn bob tymor, yn 
enwedig os oes myfyriwr yn y dosbarth yn cael trafferthion 
gyda myfyrwyr eraill.Mae hyn yn helpu i feithrin hunan-
werth ond gellir ei ddefnyddio hefyd i roi sylw i ymddygiad 
diangen. 
Creu arddangosfa wal liwgar a deniadol yn dangos 
sylwadau cadarnhaol y myfyrwyr. Does dim angen cynnwys 
enwau. 
Gellir defnyddio Drama yn y sesiwn hwn. Gall y myfyrwyr 
actio sut deimlad ydy bod yn ynysig ac ar y cyrion.�

 

 

 

 


