
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hyrwyddo Amrywiaeth 
a Chydraddoldeb mewn  
Dosbarthiadau Cynradd 
 
Pecyn Adnoddau a  
Chynlluniau Gwers 
 

Pawb  
Gyda’i gilydd 

 



Cynnwys 
 
• Cefndir i Adnoddau Pawb gyda’i Gilydd 
 

• Cefndir Pawb gyda’i Gilydd  
• Deall homoffobia 
• Deddfwriaeth gwrth-homoffobia a bwlio 

homoffobaidd  
• Caerdydd yn Erbyn Bwlio a’r Swyddog Cydraddoldeb 
• Themâu ac Amcanion Dysgu 
• Anwireddau am fynd i’r afael â homoffobia mewn 

ysgolion cynradd 

 
• Adnoddau a Chymorth Ysgol Gyfan 
 

• Rhestr llyfrau gwrth-homoffobia 
• Sut i herio iaith homoffobaidd 
• Cysylltiadau â SEAL 
• Dolenni i wefannau ac adnoddau 

 
• Cynlluniau Gwersi ac Adnoddau (Cyfnod 

Allweddol 2) 
 

• Gwersi 1-5 
• Holiadur Disgyblion Pawb gyda’i Gilydd 
• Labeli Ystrydebol 
• Gweithlen Rwy’n Seren 
• Cwis ac Atebion Homoffobia 
• Templed cerdyn post 
• Graff  U.D.A  
• Ystadegau Bwlio Homoffobaidd 
• Llun ‘Gwneud dim pan fyddwch yn gweld bwlio’n 

digwydd’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Mae’r pecyn adnoddau hwn yn cynnwys 5 cynllun gwers i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ac ystod 
o adnoddau ategol i hyrwyddo ymgyrch gwrth-homoffobia a chydraddoldeb ym mhob rhan o’r 
ysgol. 
 
Lluniwyd a datblygwyd yr adnodd hwn gan Caerdydd yn Erbyn Bwlio (CEB), y tîm gwrth-fwlio, a’r 
Swyddog Cydraddoldeb Ysgolion a Dysgu Gydol Oes. Gellir cael gafael ar gymorth a chyngor drwy 
gysylltu â CAB ar (029) 2061 7632 neu e-bostio CAB@caerdydd.gov.uk Anogir ysgolion i rannu eu 
profiadau a hyrwyddo arfer da. 
 
Cefndir Pawb gyda’i Gilydd 
 
Yn 2008, lansiodd Caerdydd yn Erbyn Bwlio Strategaeth Gwrth-fwlio 2008-11, yn hyrwyddo 
pwysigrwydd mynd i’r afael â bwlio yn ein hysgolion a lleoliadau ieuenctid a chymunedol. 
Amlygodd y strategaeth bum blaenoriaeth allweddol, gan gynnwys atal bwlio a darparu ymyrraeth 
a chefnogaeth effeithiol i’r rhai sy’n cael eu heffeithio ganddo. Nodwyd bwlio homoffobaidd fel 
ffurf ar fwlio a all effeithio ar nifer o bobl ifanc, p’un a ydynt yn lesbaidd, hoyw, deurywiol neu’n 
drawsrywiol (LHDT) ai peidio.  
 
Mae Cynllun Cymunedol Cyngor Caerdydd, ‘Caerdydd – Prifddinas Falch’ yn anelu i greu "cymuned 
ddiogel, iach sy’n dysgu, yn dathlu amrywiaeth gan hyrwyddo cyfleoedd gwirioneddol i bawb”. 
Mae nifer o ysgolion yn ystyried homoffobia yn fater difrifol iawn, gan gyfeirio at fwlio 
homoffobaidd yn eu polisïau gwrth-fwlio ac addysgu disgyblion am homoffobia a chydraddoldeb.  
 
Ers hynny datblygwyd ystod o adnoddau i ysgolion uwchradd, gan gynnwys gweithdai am ddim i 
nifer o ysgolion y Rhaglen Man Diogel, a Chanolfan Ragoriaeth LGBT Cymru. Cynigiwyd 
hyfforddiant i staff ysgolion cynradd yn 2008/09 ar hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn 
dosbarthiadau cynradd, ond teimlai nifer o staff fod diffyg adnoddau, cynlluniau gwersi a 
chymorth o hyd o ran ystyried materion a allai fod yn sensitif gyda disgyblion cynradd.  
 
Adnoddau Pawb gyda’i Gilydd 
 
Datblygwyd y pecyn hwn i gefnogi athrawon cynradd i gyflwyno cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant yn yr ystafell ddosbarth, fel cynllun gwaith unigryw, neu eu hymgorffori i mewn i 
sesiynau eraill, gan gynnwys amser cylch. Gall CEB ddarparu hyfforddiant HMS cyfnos i’ch ysgol 
am ddim a Swyddog Cydraddoldeb i wella ymwybyddiaeth staff, ac mae cyfres o chwe llyfr lluniau 
y cyfeirir atynt yn y cynlluniau gwersi am ddim ar gais, tra bod gennym stoc ohonynt. 
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Deall homoffobia 
 
Mae bwlio Homoffobaidd a Thrawsrywiol yn cael 
ei ysgogi gan wahaniaeth, neu wahaniaeth 
canfyddedig, rhwng y bwli a’r targed. 
 
Gall y bwlio gael ei ysgogi gan anwybodaeth, 
rhagfarnau neu ofnau’r bwli a all gael effaith 
ddifrifol ar ansawdd bywyd y sawl sy’n cael ei 
fwlio. Gall effeithio ar bobl ifanc, os ydynt yn 
ystyried eu hunain yn Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol 
neu Drawsrywiol ai peidio. 
 
Bwlio homoffobaidd yw aflonyddu’n barhaus ar 
rywun yn benodol ac yn fwriadol oherwydd ei 
rywioldeb neu ei rywioldeb canfyddedig.  
 
Mae sawl ffurf ar fwlio homoffobaidd megis: 
 
• Iaith homoffobaidd – e.e. galw rhywun yn 

hoyw mewn ffordd sarhaus 
• Gadael rhywun allan o bethau oherwydd am 

ei fod yn wahanol 
• Gwneud hwyl am ben rhywun neu ei bryfocio 

am ei rywioldeb 
• Ymosodiad corfforol ar berson oherwydd ei 

rywioldeb  
 
Mae nifer o bobl ifanc sy’n destun bwlio 
homoffobaidd yn gyndyn iawn o roi gwybod i 
rywun am y peth rhag ofn iddynt gael eu 
stigmateiddio neu oherwydd bydd pawb yn 
gwybod eu cyfrinach. 
 
 
 

Ystadegau Bwlio Homoffobaidd  
 
Arolygodd Stonewall, yr elusen sy’n hyrwyddo 
cydraddoldeb a chyfiawnder i lesbiaid, dynion 
hoyw a phobl ddeurywiol dros 1,000 o bobl ifanc 
ar gyfer yr ‘Adroddiad Ysgol’ a chanfu:  
 

• Bod 72% o ddisgyblion LGB wedi bod yn 
absennol o’r ysgol yn rheolaidd 

 
• Bod 53% o ddisgyblion LGB yn ystyried 

niweidio eu hunain, gyda 40% yn gwneud 
hynny 

 
• Bod 1/5 o ddisgyblion LGB yn ceisio lladd 

eu hunain 
 
• Bod disgyblion LGB yn ‘sylweddol’ fwy 

tebygol o adael ysgol yn 16 oed 
 
Adroddodd yr elusen ChildLine yr ystadegau 
canlynol am alwadau ynglŷn â bwlio: 
 

• Roedd galwadau am fwlio homoffobaidd 
yn cynrychioli 27% o alwadau Ebrill 2006 
o ran cyfeiriadedd rhywiol  

 
• Bechgyn yw 55% o alwadau’r categori 

hyn, er eu bod ond yn cyfrif am 25% o’r 
holl alwadau i’r llinell gymorth  

 
• Yn ystod Ebrill 2006, daeth 6% o alwadau 

am gyfeiriadedd rhywiol o blant dan 11 
oed 
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Deddfwriaeth ar Fwlio Homoffobaidd  
 
Mae gan ysgolion ddyletswydd statudol i fynd i’r 
afael â phob ffurf ar fwlio dan Ddeddf Addysg 
ac Arolygu 2006, gan gynnwys bwlio 
homoffobaidd, ac mae ysgolion wedi’u cwmpasu 
gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sy’n cynnwys 
dyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb i 
ddisgyblion LGBT. 
 
Noda Deddf Plant 1989 fod gan ysgolion 
ddyletswydd gofal i sicrhau diogelwch pobl ifanc 
ac amddiffyn lles emosiynol pawb dan eu gofal. 
 
Yn 2003, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad 
Cymru Parchu Eraill: Canllawiau Gwrth-fwlio: 
Cylchlythyr 23/03 sy’n amlinellu sut y gall 
ysgolion atal ac ymateb i fwlio, gan gynnwys 
bwlio homoffobaidd.  
 
 
 
 
 

Canllawiau i gefnogi ysgolion  
 
Mae nifer o adnoddau a dogfennau canllaw ar 
gael i ysgolion i gefnogi’r gwaith o atal 
agweddau homoffobaidd a bwlio.  
 
• Diogel i Ddysgu: Canllawiau ar Fwlio 

Homoffobaidd mewn Ysgolion, DCSF (2007) 
 
• Safwch drosom ni: Herio homoffobia mewn 

ysgolion, DFEE / Rhaglen Genedlaethol 
Ysgolion Iach (2004) 

 
Noda canllawiau Addysg Rhyw a Pherthnasoedd 
y DCSF: 
 
“Mae angen i ddisgyblion hefyd gael 
gwybodaeth gywir a chymorth i ddatblygu 
sgiliau i’w galluogi i ddeall gwahaniaeth a 
pharchu eu hunain ac eraill, a hefyd i atal a 
dileu rhagfarn” (cynradd ac uwchradd) 
 
Ceir rhestr o sefydliadau a gwefannau i gefnogi 
ysgolion ar dudalen 8. 
 
Caerdydd yn Erbyn Bwlio a’r Swyddog 
Cydraddoldeb 
 
Dyluniwyd adnoddau a chynlluniau gwersi Pawb 
gyda’i Gilydd gan dîm Caerdydd yn Erbyn Bwlio 
(CEB) a’r Swyddog Cydraddoldeb Ysgolion a 
Dysgu Gydol Oes. Mae CEB a’r Swyddog 
Cydraddoldeb yn cynnig hyfforddiant HMS, 
cyngor ar bolisïau a chymorth o ran eu 
gweithredu.  
 
Cysylltwch â: CAB@caerdydd.gov.uk (029) 2061 
7632 
 
Shaun Evans-Pask 
ShEvansPask@caerdydd.gov.uk 
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Cynlluniau Gwersi Cyfnod Allweddol 2  
 
Datblygwyd pum cynllun gwers ac adnoddau 
ategol i gynorthwyo ysgolion wrth hyrwyddo 
cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth gyda 
disgyblion cyfnod allweddol dau, ac yn fwy 
penodol dechrau atal agweddau, iaith a 
rhagfarn homoffobaidd rhag datblygu yn ifanc.  
 
Megir nifer o blant mewn cartrefi â theledu, 
radio a’r rhyngrwyd ac felly bydd ganddynt 
rywfaint o wybodaeth neu ddealltwriaeth o 
gyfeiriadedd rhywiol. Bydd gan rai plant 
aelodau o’r teulu neu’n adnabod ffrindiau i’r 
teulu sy’n lesbaidd, hoyw, deurywiol neu’n 
drawsrywiol (LGBT). Yn aml, bydd plant yn holi 
cwestiynau nas atebir os bydd y teulu neu’r 
ystafell ddosbarth yn osgoi cyfeiriadedd 
rhywiol, gan adael plant i deimlo dryswch neu i 
ystyried bod yn hoyw yn rhywbeth cywilyddus, 
anghywir neu’n rhywbeth i’w osgoi. 
 
Herio iaith homoffobaidd 
 
Bydd y rhan fwyaf o blant yn dysgu am 
amrywiaeth a pherthnasau o’r un rhyw o’r 
cyfryngau, er enghraifft operâu sebon, sy’n 
annhebygol o gyfleu delwedd gariadus a 
sefydlog o berthynas hoyw. Bydd plant hefyd yn 
dod yn gyfarwydd ag iaith homoffobaidd yn y 
cyfryngau, gyda brawddegau sarhaus yn cael eu 
defnyddio i ddweud bod rhywbeth yn ddrwg, yn 
gywilyddus neu’n wirion, gan roi’r argraff bod 
cyfunrywioldeb yn ddrwg hefyd.  
 
 
 
 
 
 
 

Yn ystadegol, bydd dau neu dri phlentyn o 
bob dosbarth yn hoyw neu’n ddeurywiol pan 
yn hŷn. Pa negeseuon y byddant wedi’u 
clywed drwy eu plentyndod a’r glasoed am 
hyn? A fyddant yn gyfforddus ac yn hyderus 
gyda’u rhywioldeb a phwy ydyn nhw ac yn 
gallu bod yn rhan o gymdeithas, neu a 
fyddant eisoes wedi cael eu bwlio a’u 
haflonyddu am gael eu galw’n hoyw yn yr 
ysgol, neu wedi tyfu i fyny'n clywed ei fod yn 
anghywir ac yn fudr ac yn teimlo na allent 
fod yn driw i’w hunain? 
 
Dathlu Amrywiaeth  
 
Nid nod yr adnodd hwn a’r cynlluniau gwersi 
yw hyrwyddo cyfeiriadedd rhywiol na chodi’r 
mater ar oedran rhy gynnar ym mywydau 
plant ond yn hytrach i gynorthwyo athrawon 
i ddechrau herio’r rhagfarnau a’r agweddau 
negyddol a allai fod wedi ymsefydlu eisoes, 
a chefnogi plant i fod yn agored am 
amrywiaeth eraill. Nod y gwersi yw annog 
disgyblion i ddathlu eu gwahaniaethau a 
chydnabod yr hyn sy’n debyg rhyngddynt, 
gan sicrhau empathi ac ymwybyddiaeth i 
fywydau eraill. 
 



 
 
 

 
 
 
 

Bydd ymdeimlad gwell o gymuned a 
chynhwysiant yn yr ysgol hefyd yn helpu rhieni i 
deimlo’n rhan o faterion yr ysgol ac atgyfnerthu 
cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol. Gall hyn 
fod yn arbennig o bwysig pan fydd gan ddisgybl 
rieni neu deulu o’r un rhyw, sy’n gwneud i’r 
plentyn deimlo fel na all gyfrannu at 
drafodaethau grŵp am deuluoedd neu rannu 
newyddion o’r cartref. Gall disgyblion â rhieni 
o’r un rhyw hefyd fod yn fwy tebygol o gael eu 
bwlio a’u gwawdio gan blant eraill, felly efallai 
bydd angen mwy o gymorth a dealltwriaeth gan 
yr ysgol arnynt.  
 
Bydd rhieni nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael 
eu cefnogi gan yr ysgol neu lle nad oes 
diwylliant ac ethos o barchu amrywiaeth yn llai 
tebygol o rannu eu pryderon a dod allan i staff 
yr ysgol, felly gallai athrawon beidio â sylwi ar 
yr anawsterau posibl y gall y plentyn eu profi. 
Gall hefyd atal rhieni rhag ceisio cymorth gan yr 
ysgol os yw eu plentyn wedi cael ymateb 
homoffobaidd, rhag ofn bod y staff yn 
anwybodus, yn teimlo embaras neu’n ofni.  
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Hyrwyddo Amrywiaeth 
 
Mae mwy a mwy o ofynion i gefnogi a datblygu 
iechyd a lles emosiynol plant felly mae nifer o 
ysgolion yn gweithredu mentrau fel Agweddau 
Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu (SEAL) i 
helpu disgyblion i ddatblygu empathi, 
hunanymwybyddiaeth, llythrennedd emosiynol a 
pherthnasoedd cadarnhaol ag eraill. Gall deall 
pob ffurf ar amrywiaeth helpu disgyblion i 
deimlo’n fwy hyderus a chyfforddus â’u 
hunigrywiaeth eu hunain, gan leihau rhagfarn 
am eraill a fydd yn ei dro yn lleihau bwlio ac yn 
creu amgylchedd dysgu mwy cadarnhaol.  
 
Bydd helpu disgyblion i werthfawrogi eraill a 
datblygu hunan-barch a hunanhyder yn creu 
ymdeimlad o gymuned yn yr ysgol sy’n cynnwys 
ac yn croesawu pawb. 
 
Noda gwaith ymchwil o 1997 y canlynol am 
fyfyrwyr mewn ysgolion sydd ag ymdeimlad 
gwell o gymuned: 
 
• Maent yn fwy awyddus i gyflawni’n 

academaidd; 
• Mae ganddynt ddyheadau addysgol uwch; 
• Maent yn mwynhau mwy yn yr ysgol; 
• Maent yn fwy tebygol o ymddwyn yn foesol 

ac yn anhunanol; 
• Maent yn fwy tebygol o ddatblygu 

cymwyseddau cymdeithasol ac emosiynol. 
 
Eric Schaps, V. Battistich a D. Solomon, “School 
as a Caring Community: A Key to Character 
Education” 
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Nodau ac Amcanion Pawb gyda’i Gilydd 
 
Er bod y cynlluniau gwersi amgaeëdig wedi’u 
hanelu'n benodol at ddisgyblion Cyfnod 
Allweddol 2 mae rhestr o lyfrau lluniau ac 
adnoddau ar dudalen 9 i ddechrau ystyried 
themâu amrywiaeth a chydraddoldeb gyda 
disgyblion drwy’r ysgol drwy amser cylch, ABCh, 
Cymraeg/Saesneg neu wersi celf. 
 
Nod y llyfrau a’r adnoddau, gan gynnwys 
cynlluniau gwersi, yw hyrwyddo ymwybyddiaeth 
plant o bwysigrwydd pob ffurf ar gydraddoldeb, 
a dechrau cyflwyno’r cysyniad o werthfawrogi 
ein hunain a phobl eraill. Er y gall yr adnoddau 
gyfeirio at gyfeiriadedd rhywiol a homoffobia, y 
bwriad yw gwneud hyn yn rhan anuniongyrchol 
o’r rhaglen gyfan, i gyflwyno disgyblion i’r 
themâu gam wrth gam.  
 
Mae’r cynlluniau gwersi yn mynd i’r afael â 
themâu fel: 
 
• Deall gwahaniaeth ac amrywiaeth 
• Ystyried ein hymdeimlad o hunaniaeth 
• Hyrwyddo amrywiaeth yn y teulu  
• Herio ystrydebau rhywedd 
• Creu ethos cynhwysol 
• Deall bwlio  
• Hyrwyddo'r ffaith y gall homoffobia fod yn 

ffurf ar fwlio a’i fod yn annerbyniol  
• Herio iaith homoffobaidd ac amhriodol 
 

Anwireddau am fynd i’r afael â homoffobia 
mewn ysgolion cynradd 
 
Ni chrëwyd y cynlluniau gwersi ac adnoddau i 
ystyried cyfeiriadedd rhywiol yn benodol â 
disgyblion, ac nid nod Pawb gyda’i Gilydd yw 
hyrwyddo cyfunrywioldeb, addysgu plant sut i 
fod yn hoyw, addysgu plant am rywioldeb pan 
fônt yn rhy ifanc na chyflwyno addysg ryw. 
Mae gan yr adnoddau gysylltiadau clir â 
llythrennedd emosiynol a SEAL ac yn 
canolbwyntio ar ddatblygu empathi, 
hunanymwybyddiaeth, parch a gwerthfawrogi 
eraill.  
 
Cysylltiadau â SEAL  
 
Mae’r adnoddau yn cysylltu’n amlwg â 
themâu Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol 
ar Ddysgu (SEAL), ‘Cyd-dynnu a ffraeo’, 
‘Dweud na i fwlio', 'Hoff o fi'n hun' a 
'Perthnasoedd'. 
 
Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol dau yn 
dysgu’r canlynol: 
 
• Ystyried a diffinio’r term ‘amrywiaeth’ 
• Datblygu ymwybyddiaeth emosiynol o sut 

y byddai’n teimlo i gael eu heithrio / 
cynnwys  

• Ystyried a diffinio’r term ‘ystrydeb’ ac 
ystrydebau rhywedd  

• Ystyried amrywiaeth teuluoedd a 
chyfeiriadedd rhywiol 

• Ystyried a nodi eu teulu eu hunain a’u 
hunaniaeth 

• Diffinio ‘bwlio’ a ‘homoffobia’ 
 
R Time 
 
Mae’r cynlluniau gwers yn defnyddio model R 
Time i annog disgyblion i ystyried a thrafod 
syniadau. Dull gweithredu ysgol gyfan yw R 
Time sy’n hyrwyddo perthnasoedd 
cadarnhaol. Ewch i www.rtime.info am ragor 
o wybodaeth. Mae CEB yn cynnig hyfforddiant 
R Time am ddim 
. 
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Sut i herio iaith homoffobaidd 
 
Yn aml, daw plant i gysylltiad ag iaith sarhaus a 
homoffobaidd drwy’r cyfryngau neu gan blant 
hŷn ac oedolion. Bydd rhai plant yn ailadrodd 
hyn heb ddeall yr ystyr, a bydd gan eraill 
rywfaint o ddealltwriaeth o gyfeiriadedd 
rhywiol ac yn ymwybodol eu bod yn dweud bod 
cyfunrywioldeb yn anghywir.  
 
Wedi’u hwynebu gyda phlant yn dweud 
sylwadau homoffobaidd neu achosion o fwlio 
homoffobaidd yn yr ysgol gall staff yn aml 
bryderu am y ffordd orau o gamu ymlaen a sut i 
herio ymddygiad plentyn.  
 
Ymateb i iaith 
 
• Peidiwch â dweud ‘mae hynny’n anghywir!’ 

a dim arall - gall hynny’n anuniongyrchol 
gyfleu bod cyfunrywioldeb yn anghywir, neu 
y dylem osgoi siarad amdano 

• Holwch beth mae’r plentyn yn ei olygu  - 
ydyw’n ceisio sarhau rhywun neu rywbeth? 

• Heriwch: ‘Nid yw’n iawn sarhau pobl yn y 
dosbarth hwn’ 

• Ystyriwch: 'Wyt ti’n gwybod beth mae 
hynny’n ei olygu?’ 

• Peidiwch ag anwybyddu homoffobia – ewch 
i’r afael ag ef 

• Peidiwch â bod ofn cynnal sesiwn amser 
cylch neu drafodaeth dosbarth i drafod yn 
agored beth yw ystyr bod yn hoyw (‘pan fydd 
dyn yn caru dyn arall neu ferch yn caru 
merch arall’) 

• Byddwch yn eglur. Dywedwch fod defnyddio 
rhai ymadroddion yn brifo teimladau 
disgyblion eraill a allai fod ag aelodau o’r 
teulu sy’n hoyw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Peidiwch ag ofni gweithredu – dan y 
gyfraith, mae gan ysgolion ddyletswydd i 
fynd i’r afael ag achosion o fwlio 
homoffobaidd a homoffobia ac ymateb 
iddynt 

• Rhowch wybod i rieni os teimlwch fod 
angen gwneud hynny 

 
Dolenni i wefannau ac adnoddau  
 
Mae llawer iawn o wybodaeth ac adnoddau 
ar gael o ystod o sefydliadau i gefnogi’ch 
ysgol i hyrwyddo cydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 
 
Canolfan Ragoriaeth LGBT Cymru 
 
Mae’r Ganolfan Ragoriaeth yn casglu 
rhagoriaeth, gwybodaeth ac arfer da i bobl 
LGBT yn ogystal â sefydliadau sydd am 
gyflawni cydraddoldeb a hawliau dynol 
gwell. Mae’r wefan yn cynnwys cyfeiriadur 
hyfforddiant a dolenni i ddigwyddiadau, gan 
gynnwys gweithdai ysgol. 
 
www.ecwales.org.uk  
 
Stonewall a Stonewall Cymru  
 
Mae gan yr elusen hon sy’n hyrwyddo 
cydraddoldeb a chyfiawnder i lesbiaid, 
dynion hoyw a phobl ddeurywiol nifer o 
adnoddau ar y wefan gan gynnwys gwaith 
ymchwil, adnoddau i ysgolion a dolenni i 
gynadleddau a digwyddiadau cenedlaethol. 
 
www.stonewall.org.uk  
 
Schools Out 
 
Elusen yn gweithio tuag at gydraddoldeb 
mewn addysg i bobl LGBT. Dolenni i 
becynnau cymorth, pecynnau addysgu a 
hyfforddiant. 
 
www.schools-out.org.uk  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Teitl Awdur Cyhoeddwr 
 

William’s Doll  Charlotte Zolotow HarperTrophy,  
ISBN 978-0-06-443067-8 

One Dad, Two Dads, 
Brown Dad, Blue Dads 

Johnny Valentine Alyson Wonderland 
ISBN 1-55583-848-0 

And Tango Makes Three Justin Richardson Simon and Schuster 
ISBN 978-1-84738-148-4 

Spacegirl Pukes Katy Watson Onlywomenpress Limited 
ISBN: 0-906500-87-7 

It’s Okay to be Different Todd Parr Hachette Book  Group USA 
ISBN 0-316-66603-3 

King & King Linda De Haan Tricycle Press 
ISBN 9781582460611 

Pawb gyda’i 
Gilydd 

 

Rhestr Llyfrau Hyrwyddo Amrywiaeth a 
Chydraddoldeb 
 
Mae nifer o lyfrau plant rhagorol sy’n ystyried 
themâu gwahaniaethau, cydraddoldeb 
rhywiol, ystrydebau a pherthnasau o’r un 
rhyw i blant o bob oedran. Mae’r llyfrau’n 
cyflwyno’r themâu mewn ffordd sensitif, a 
gellir eu defnyddio fel adnodd llyfrgell neu yn 
ystod sesiwn amser cylch i ystyried ymhellach 
y themâu i ddatblygu dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceir rhestr lawn o lyfrau 
yn: 
 
www.tacklehomophobia.
com/primary-school-
resources  
 



 

 
 
 
Teitl:   Pawb gyda’i Gilydd  
 
Yn para: 1.5 awr                Gwers: 1                Cyfnod Allweddol 2 
 
Nod y wers: Ystyried y term ‘neb ar y tu allan’ ac effaith eithrio cymdeithasol a    
                    diwylliannol 
Amcanion Dysgu:  
 
• Ystyried a diffinio’r term ‘amrywiaeth’ 
• Ystyried sut a pham y caiff pobl eu heithrio 
• Datblygu ymwybyddiaeth emosiynol o sut y 

byddai’n teimlo i gael eu heithrio / cynnwys  
• Deall y ffyrdd rydym yn cynnwys ac yn 

eithrio eraill bob dydd 
• Rhoi ymwybyddiaeth hanesyddol a 

diwylliannol o sut mae pobl wedi cael eu 
heithrio 

 

Adnoddau:  
 
Cardiau paru R Time; gweithlen 
‘Rwy’n Seren’; stribedi cerdyn lliw; 
pennau ffelt; sticiau glud; darnau 
mawr o bapur; darnau bach o bapur. 
 
Geirfa: Cynnwys; eithrio; 
amrywiaeth; gwahaniaeth; rhagfarn; 
diwylliant; emosiwn; cadarnhaol; 
negyddol; geirfa teimladau; 
unigryw; arbennig 

Cyflwyniad: 15 munud 
 
Darllenwch y dyfyniad canlynol gan Desmond Tutu i’r dosbarth: ‘Mae pawb y tu mewn 
a neb tu allan – waeth beth fo’u daliadau, eu lliw, rhywedd a’u rhywioldeb’ Yr 
Archesgob Desmond Tutu, Chwefror 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithgaredd 1: R Time 15 munud 
 
Rhowch sesiwn R Time i’r plant, gan eu paru ar hap. Gofynnwch i’r disgyblion ddweud 
y canlynol: 
• Dweud helo wrth eu partner, defnyddio eu henw a thrafod 3 ffordd y maent yn 

wahanol i’r person hwnnw. 
• Trafod: sut le fyddai’r byd heb neb ar y tu allan? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: Sut y byddai’n ei deimlo i fod ar y tu allan?  
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: Sut le fyddai ein hysgol pe na bai neb ar y tu allan? Sut y byddai’n edrych, 

GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES    
 
Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynllun Gwersi  
 

Pwyntiau Trafod: 
 

Beth mae Desmond Tutu yn ei feddwl wrth hyn? 
Beth yw ystyr ‘neb ar y tu allan?? Sut fyddai hynny’n gweithio? 

Pwy allai deimlo ar y tu allan? – Yn yr ysgol hon (dim enwi), yn ein 
cymunedau, yn y byd, pam? 

Beth yw ystyr cynnwys rhywun? 
Pam bod pobl ar y tu allan? Sut beth yw hynny iddyn nhw? Pa effaith a gaiff 

hyn ar gymunedau? 
 



swnio, teimlo? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Diolch i’r partner 
 
Gweithgaredd 2: Bod yn arbennig, bod yn wahanol  20 munud 
 
Gofynnwch i’r disgyblion ystyried y ffyrdd maent yn wahanol, a’r pethau arbennig, 
unigryw maent yn eu cyfrannu at y dosbarth hwn. Ysgrifennwch rai enghreifftiau ar y 
bwrdd. Amlygwch fod gan rai sgiliau neu dalentau, fel bod yn dda mewn mathemateg 
neu bêl-droed, a nodweddion eraill am eu personoliaeth fel gwneud i bobl chwerthin, 
bod yn wrandäwr da, bod yn garedig. Gallai rhai pobl gyfrannu rhywbeth arbennig 
oherwydd eu cefndir, diwylliant, teulu ac ati.  
 
Gofynnwch i ddisgyblion gwblhau’r weithlen ‘Rwy’n Seren’ gan feddwl am y pethau 
unigryw ac arbennig maent yn eu cyfrannu at y dosbarth, gan addurno’r seren fel y 
bo’n briodol.  
 
Gweithgaredd 3: Ysgol Teimladau 15 munud 
 
Mewn grwpiau bach, gofynnwch i ddisgyblion ysgrifennu cymaint o ‘eiriau teimladau’ 
ar y stribedi lliw, a’u trefnu yn ôl y rhai mwyaf cadarnhaol i’r rhai mwyaf negyddol yn 
eu barn nhw, gan eu gludo ar ddarn mawr o bapur ar siâp ysgol.  
 
Gweithgaredd 4: (os oes amser) Salad Ffrwythau  10 munud 
 
Chwarae gêm o salad ffrwythau, gan drafod y ffyrdd rydym yn debyg ac yn wahanol. 
 
Casgliad:  Cynnwys Eraill   5 munud 
 
Wrth gwblhau’r tasgau cynt, gofynnwch i ddisgyblion ystyried sut y gallwn gynnwys 
mwy yn y dosbarth hwn, ac ysgrifennu un ateb ar ddarn bach o bapur. Rhowch yr 
atebion mewn het a’u rhannu’n ddienw i’r dosbarth ar ddiwedd y wers. Gofynnwch i 
ddisgyblion geisio cynnwys eraill mor aml ag y gallant yr wythnos hon, a byddwn yn 
trafod yr effaith yn y sesiwn nesaf. 
Cyfle i asesu: Dylai’r rhan fwyaf o ddisgyblion allu gwneud y canlynol: 
 
• Deall y cysyniad o gynnwys neu eithrio eraill a nodi rhesymau pam y gallai pobl 

deimlo wedi’u heithrio, yn yr ysgol hon a’r byd yn gyffredinol 
• Deall ffyrdd y mae pobl yn debyg ac yn wahanol.  
• Defnyddio amrywiaeth o eirfa emosiynol a deall y gwahaniaeth rhwng teimlad 

cadarnhaol a negyddol 
• Cyfrannu at drafodaethau dosbarth a grŵp, gan siarad am feddyliau a theimladau. 
 
Nodiadau Athro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Teitl:   Pawb gyda’i Gilydd 
 
Yn para: 1.5 awr        Gwers: 2        Cyfnod Allweddol 2 
 
Nod y wers: Ystyried a deall ystrydebau 
 
Amcanion Dysgu:  
 
• Ystyried a diffinio’r term ‘ystrydeb’  
• Ystyried ystrydebau rhywedd yn benodol, 

gan amlygu ffyrdd y mae’n digwydd 
• Deall pam bod pobl yn destun ystrydebau ac 

effaith hyn 
• Ystyried synnwyr hunaniaeth disgyblion   
 

Adnoddau: Llyfr ‘William’s Doll’; 
Labeli Ystrydebau; cardiau paru R 
Time; cylchgronau, taflenni ac ati; 
byrddau; siswrn; glud. 
 
Geirfa: Ystrydeb; label; 
camarweiniol; cywir; cyffredinoli; 
rhywedd; cynnwys; eithrio; 
gwahaniaeth; amrywiaeth; cydradd; 
emosiwn; a geirfa teimladau  

Cyflwyniad: Cylch Neb ar y Tu Allan    15 munud 
 
Ailystyried y cynnwys a drafodwyd yn y sesiwn ddiwethaf ac atgoffa ein hunain o ystyr 
‘neb ar y tu allan’. Gofynnwch i’r plant roi adborth ar lwyddiant gweithgaredd 
terfynol y sesiwn olaf dros yr wythnos h.y. pob plentyn yn ceisio cynnwys eraill yn 
fwy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyda disgyblion yn eistedd mewn cylch, dechreuwch y sesiwn â chylch 'neb ar y tu 
allan', gan ofyn i ddisgyblion ystyried y person wrth eu hymyl a dweud “Rwy’n hoffi 
[enw] gan ei fod yn [ffordd gadarnhaol maent yn wahanol]”, gan symud o amgylch y 
cylch nes i bawb gael ei gynnwys.  
 
Gweithgaredd 1: Ystrydebau  15 munud 
 
Ysgrifennwch y gair ‘ystrydeb’ ar y bwrdd. Gofynnwch i ddisgyblion a oes unrhyw un 
wedi clywed y gair hwn o’r blaen ac yna i’w ystyried (h.y. syniad neu farn ar rywbeth 
rydym eisoes wedi dod i benderfyniad arno – label). Gofynnwch i ddisgyblion roi 
enghreifftiau, a’u hysgrifennu ar y bwrdd, yn gyntaf yn trafod sut rydym yn rhoi 
atebion parchus a phriodol. Lluniwch restr o ystrydebau ar y bwrdd a thrafodwch a 
ydynt yn wir ai peidio. Trafodwch ystyr ‘cyffredinoli’ a sut mae’n berthnasol i 
ystrydebau.  

Pwyntiau trafod: 
 

A oedd yn llwyddiannus?  
A oes unrhyw un wedi sylweddoli unrhyw beht yn wahanol o’r dosbarth hwn?  

Ai pethau wnaethom eisoes neu a oedd yn rhaid inni wneud ymdrech?  
Sut oedd hynny’n teimlo?  

Sut roedden ni’n teimlo pan geisiai rhywun ein cynnwys ni? 
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Gweithgaredd 2: William’s Doll   15 munud 
 
Fel dosbarth, darllenwch y llyfr ‘William’s Doll’ a thrafodwch y canlynol gan 
ddefnyddio model R Time: 
 
Rhowch ddisgyblion mewn parau ar hap a gofyn iddynt wneud y canlynol: 
• Dweud helo wrth eu partner, defnyddio eu henw a thrafod 3 ffordd y maent yn 

debyg i’r person hwnnw. 
• Trafod: Sut y byddech chi’n ymateb pe bai William yn eich dosbarth chi? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: Sut ydych chi’n teimlo am y ffaith bod William eisiau doli? Pam? 

[cyfeiriwch at yr Ysgol Teimladau a grëwyd yn y sesiwn olaf] 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: Ym mha ffyrdd yr hoffech chi fod yn wahanol a pheidio â chael eich 

ystrydebu? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Diolch i’r partner 
 
Gweithgaredd 3: Gweithgaredd Labeli Ystrydebau   15 munud 
 
Gan ddefnyddio’r labeli ystrydebau, eglurwch i’r disgyblion eu bod yn chwilio am y 
person gyda’r label cyfatebol i’r un sydd ganddynt. Mae gan bob label fath o berson 
neu ddisgrifiad ystrydebol arno e.e. ‘merch’ a ‘hoffi pinc, chwarae gyda dolis, yn 
ddistaw a swil’. 
 
Unwaith y bydd disgyblion wedi dod o hyd i’r label sy’n cyfateb, trafodwch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithgaredd 4: Gludwaith  30 munud 
 
Grwpiau Gallu Is: Gyda grwpiau gallu is, gofynnwch iddynt greu bwrdd 
bechgyn/merched, gan dorri o gylchgronau a thaflenni ddelweddau ystrydebol sy’n 
cynrychioli bechgyn a merched – hanner a hanner ar y bwrdd. 
 
Grwpiau Gallu Uwch: gofynnwch i ddisgyblion greu bwrdd bechgyn/merched sy’n eu 
cynrychioli mewn ffordd fwy cywir, gan ofyn i’r merched ystyried rhai o’r pethau 
bachgennaidd y maen nhw’n ei hoffi, ac fel arall.  
 
Cymharwch y ddau fwrdd a thrafodwch y canlynol: 
 
 
 
 
 

Pwyntiau trafod: 
 

A oedd yn hawdd neu’n anodd dod o hyd i’r label i baru i’r person/disgrifiad? 
A oedd rhai labeli’n haws eu paru? Pam? 

A yw’r disgrifiadau yn wir? 
Os na, pam oedden ni’n eu hadnabod ac yn eu credu? 

Pa effaith a gaiff ystrydebau? 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Casgliad:  Chwalu’r ystrydeb   5 munud 
 
Gofynnwch i ddisgyblion ystyried a oes unrhyw ystrydebau amdanyn nhw yn y dosbarth 
hwn e.e. a ydyn nhw’n glown dosbarth, yn swil, yn siaradus. Gofynnwch i ddisgyblion 
ystyried sut y gallant chwalu’r ystrydeb rhywedd neu eu hystrydeb dosbarth mewn 
rhyw ffordd ar gyfer yr wythnos hon. 
Cyfle i asesu: Dylai’r rhan fwyaf o ddisgyblion allu gwneud y canlynol: 
 
• Deall diffiniad ‘ystrydeb’ a rhoi enghreifftiau 
• Deall ystrydebau rhywedd a dod o hyd i enghreifftiau yn y cyfryngau 
• Gwerthfawrogi effeithiau ystrydebau, gan ystyried ymatebion empathig i 

sefyllfaoedd eraill  
• Cyfrannu at drafodaethau dosbarth a grŵp, gan siarad am feddyliau a theimladau. 
 
Nodiadau Athro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pwyntiau trafod: 
 

Pa fwrdd yw’r disgrifiad gorau ohonoch CHI? 
Pam ydyn ni’n tueddu i weld bechgyn a merched mewn ffordd ystrydebol? 

Beth yw eich barn ar y cylchgronau a ddefnyddiwyd? Ydyn nhw’n ystrydebol?  
Pa fath o luniau oedd mewch cylchgronau i ferched a bechgyn? 

Sut beth fyddai i chi ymddywn yn wahanol i’ch rhywedd? Sut y byddai pobl yn 
ymateb? 
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Teitl:   Pawb gyda’i Gilydd 
 
Yn para: 1.5 awr    Gwers: 3    Cyfnod Allweddol 2 
 
Nod y wers: Ystyried amrywiaeth a chydraddoldeb pobl  
 
Amcanion Dysgu:  
 
• Ystyried a diffinio’r term ‘amrywiaeth’ 
• Ystyried ffyrdd y mae pobl yn debyg ac yn 

wahanol 
• Nodi ac ystyried ymatebion emosiynol tuag 

at fod yn wahanol 
• Ystyried amrywiaeth teuluoedd a 

chyfeiriadedd rhywiol 

Adnoddau: Papur A1; pennau ffelt; 
copïau o gwis; templed cerdyn post 
 
 
Geirfa: Amrywiaeth; cydraddoldeb; 
crefydd; hil; rhywedd; cyfeiriadedd 
rhywiol; homoffobia; bwlio; 
teimladau; emosiwn; a geirfa 
teimladau  

Cyflwyniad: Cylch Neb ar y Tu Allan  15 munud 
 
Ailystyried y cynnwys a drafodwyd yn y sesiwn ddiwethaf ac atgoffa ein hunain o ystyr 
‘neb ar y tu allan’ ac ‘ystrydeb’.  
 
Gyda’r disgyblion yn eistedd mewn cylch, dechreuwch y sesiwn gyda ‘chylch neb ar y 
tu allan’ sy’n gofyn i ddisgyblion ystyried y person wrth eu hymyl a dweud ei fod yn 
arbennig “oherwydd...” a symud o amgylch y cylch nes bod pawb wedi’i gynnwys.  
 
Trafodwch yn gryno a yw hyn yn helpu pawb i deimlo fel eu bod wedi’u cynnwys ac 
ystyriwch p’un a oes unrhyw un wedi teimlo ar y tu mewn neu’r tu allan dros yr 
wythnos ddiwethaf.  
 
Gweithgaredd 1: Amrywiaeth   10 munud 
 
Ysgrifennwch y gair ‘amrywiaeth’ ar y bwrdd. Gofynnwch i ddisgyblion gynnig 
awgrymiadau ar ei ystyr (h.y. gwahaniaeth) a chreu rhestr o’r ffyrdd rydym yn 
wahanol, o fewn y dosbarth hwn a hefyd yn fwy cyffredinol. Trafodwch p’un a yw’r 
rhain yn wahaniaethau cadarnhaol neu a allen nhw fod yn negyddol ar adegau. Ai’r 
gwahaniaeth sy’n gadarnhaol neu’n negyddol, neu ymateb pobl ato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithgaredd 2: Cydraddoldeb 15 munud 
 

Pwyntiau trafod: 
 

Ym mha ffordd y mae pobl yn wahanol neu yr un peth? 
Sut mae’n teimlo i fod yn debyg i eraill? (e.e. perthyn, diogelwch, wedi’n 

cynnwys?) 
Sut mae’n teimlo i fod yn wahanol?  

Allwch chi feddwl am adeg yr oeddech yn teimlo’n wahanol iawn i eraill? 
 



Rhowch ddarn mawr o bapur (maint A2 neu A1) ar bob bwrdd ac ysgrifennwch un math 
o amrywiaeth dynol ar bob un e.e. hil; crefydd; rhywedd; cyfeiriadedd rhywiol a 
theulu, gan drafod ystyr pob un. Gofynnwch i ddisgyblion weithio mewn grwpiau i 
ystyried ffyrdd y gall pobl fod yn wahanol o ran yr agwedd honno e.e. crefydd – 
ystyried mathau gwahanol o grefydd, ffydd, ysbrydoldeb; ac ystyried sut y gall pobl 
gael eu herlyn am y math hwn o amrywiaeth. (Beth yw ystyr hynny, sut y gallwch fod 
yn wahanol, sut y gallwch gael eich targedu a’ch fictimeiddio) 
 
Gweithgaredd 3:Cyfeiriadedd Rhywiol  10 munud 
 
Eglurwch i’r plant y byddwch yn ystyried cyfeiriadedd rhywiol am weddill y sesiwn, a 
bydd y nesaf yn ystyried amrywiaeth teuluol. Ystyriwch fel dosbarth beth yw ystyr 
cyfeiriadedd rhywiol, a gofynnwch i ddisgyblion beth maen nhw’n ei wybod eisoes, 
neu’r hyn maent wedi’i glywed, am fod yn hoyw neu’n heterorywiol, gan 
atgyfnerthu’r ffaith nad oes atebion cywir neu anghywir a phwysleisio pwysigrwydd 
rhoi atebion aeddfed, cyfrifol a pharchus.  Rhowch eu hatebion ar y bwrdd, waeth os 
ydynt yn gywir ai peidio. Ystyriwch ble maent wedi clywed y pethau hyn o’r blaen, 
gan roi nodyn ar y bwrdd. Gofynnwch i ddisgyblion ystyried eu teimladau wrth siarad 
am y pwnc hwn, ac i ystyried sut y maent yn credu y byddai pobl ifanc hoyw yn ei 
deimlo yn eu hysgol neu gymuned.  
 
Gweithgaredd 4: Iaith   10 munud 
 
Gofynnwch i ddisgyblion restru termau y gallent fod wedi’u clywed am bobl hoyw. 
Ysgrifennwch nhw ar y bwrdd. 
Gofynnwch i ddisgyblion restru rhai enwau cas eraill maent wedi’u defnyddio neu 
wedi’u clywed yn cael eu defnyddio yn y gorffennol a’u hysgrifennu ar y bwrdd. 
Trafodwch pam na fyddem yn defnyddio’r enwau a geiriau hynny gan gyfeirio at yr 
Ysgol Teimladau a grëwyd yn sesiwn 1 i ystyried sut mae'n gwneud i bobl deimlo. 
Felly, trafodwch pam ei bod yn gas defnyddio’r termau a drafodwyd, o ran pobl hoyw 
a rhai dywediadau. 
 
Gweithgaredd 5: Cwis 15 munud 
 
Rhowch gopi o’r cwis gwrth-homoffobaidd i bob disgybl a gofyn iddo ei gwblhau ar ei 
ben ei hun. Trafodwch yr atebion fel dosbarth.  
 
Gweithgaredd 6: R Time 15 munud 
 
Rhowch ddisgyblion mewn parau ar hap a gofyn iddynt wneud y canlynol: 
• Dweud helo wrth eu partner, defnyddio eu henw a thrafod 3 ffordd y maent yn 

debyg i’r person hwnnw. 
• Trafod: Beth yw ystyr homoffobia? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: Sut ydych chi’n meddwl y byddai rhywun yn ei deimlo pe baent yn hoyw ac 

yn yr ysgol neu’r gymuned hon? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Rhowch gopïau o dempled y cerdyn post: gofynnwch i bob pâr gwblhau'r cerdyn 

post. 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Diolch i’r partner 
 



Casgliad:  Newid Barn   5 munud 
 
Gofynnwch i ddisgyblion a yw ystyried cyfeiriadedd rhywiol a homoffobia wedi newid 
eu barn o gwbl. Ym mha ffordd? Sut y bydden nhw’n ymateb bellach pe baent yn 
adnabod rhywun hoyw? 

Cyfle i asesu: Dylai’r rhan fwyaf o ddisgyblion allu gwneud y canlynol: 
 
• Deall diffiniad ‘amrywiaeth’ a rhoi enghreifftiau o amrywiaeth dynol 
• Ystyried mathau gwahanol o gydraddoldeb, cyfrannu syniadau o ran gwahaniaethu 

o fewn crefydd, hil, teulu, cyfeiriadedd rhywiol a rhywedd 
• Meithrin dealltwriaeth glir o ystyr cyfeiriadedd rhywiol a deall diffiniad 

‘homoffobia’ 
• Datblygu ymwybyddiaeth o effeithiau homoffobia, datblygu empathi ac 

ymwybyddiaeth o deimladau eraill  
• Cyfrannu at drafodaethau dosbarth a grŵp, gan siarad am feddyliau a theimladau. 
 
Nodiadau Athro: 
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Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynllun Gwersi  
 
 
 
Teitl:   Pawb gyda’i Gilydd 
 
Yn para: 1.5 awr  Gwers: 4          Cyfnod Allweddol 2 
 
Nod y wers: Ystyried amrywiaeth teuluol  
 
Amcanion Dysgu:  
 
• Ystyried mathau gwahanol o deuluoedd, 

codi ymwybyddiaeth o’r ffaith nad oes y 
fath beth â ‘theulu normal’ 

• Ystyried a nodi eu teulu eu hunain a’u 
hunaniaeth 

• Gwerthfawrogi pwysigrwydd y teulu 
• Datblygu empathi ac ymwybyddiaeth o 

deimladau eraill 
• Datblygu ymhellach lythrennedd emosiynol 

a hunanymwybyddiaeth 

Adnoddau: Graff  U.D.A 70-00; Llyfr 
‘One Dad, Two Dads, Blue Dad, 
Brown Dad’; sialc neu bapur A2/A1, 
pennau ffelt a gwlân. 
 
Geirfa: Teulu; amrywiaeth; 
gwahaniaeth; teulu niwclear; 
cadarnhaol; negyddol; a geirfa 
teimladau 

Cyflwyniad: Cylch Neb ar y Tu Allan 15 munud 
 
Rhaid atgoffa’r plant o gynnwys y sesiwn ddiwethaf, ac ailsefydlu ystyr ‘amrywiaeth’ a 
‘chyfeiriadedd rhywiol’ gan drafod unrhyw faterion neu sylwadau sydd wedi codi dros 
yr wythnos ers y sesiwn ddiwethaf.   
 
Eglurwch y byddwn yn canolbwyntio ar deuluoedd yr wythnos hon. Gyda’r disgyblion 
yn eistedd mewn cylch, dechreuwch y sesiwn gyda ‘chylch neb ar y tu allan’ sy’n 
gofyn i ddisgyblion ystyried y dosbarth a dweud “Mae’r dosbarth hwn fel teulu 
oherwydd....” a symud o amgylch y cylch nes bod pawb wedi’i gynnwys.  
 
Trafodwch yn gryno a yw hyn yn helpu pawb i deimlo fel eu bod wedi'u cynnwys ac 
ystyriwch p’un a oes unrhyw un wedi teimlo ar y tu mewn neu’r tu allan dros yr 
wythnos ddiwethaf, heb enwi neb. 
 
Gweithgaredd 1: Teuluoedd Gwahanol  20 munud 
 
Trafodwch â’r dosbarth ein bod heddiw yn ystyried teuluoedd yn benodol a sut y 
gallent fod yn wahanol. Trafodwch â’r dosbarth fod pobl yn y DU yn arfer sôn am 
‘deulu niwclear’ a bod hyn yn ‘normal’. Mam, dad a phlant fyddai’r teulu niwclear. 
Trafodwch pa mor ‘normal’ yw hyn bellach, neu a yw teuluoedd wedi newid. Gall 
hefyd fod yn ddefnyddiol annog plant o gefndiroedd diwylliannol eraill i sôn am yr hyn 
sy’n cael ei ystyried yn ‘deulu normal’ yn eu diwylliant nhw.  
 
Gofynnwch i’r disgyblion restru mathau gwahanol o deuluoedd a'u hysgrifennu ar y 
bwrdd. Os yw disgyblion yn fodlon, efallai y gallech holi i bawb faint o ddisgyblion sy’n 
uniaethu â phob math o deulu. 
 
Yn olaf, dangoswch graff o deuluoedd U.D.A ar y Bwrdd Smart. Trafodwch y 



gwahaniaeth yn ffigurau 1970 a 2000. Pam hyn? 
 
Gweithgaredd 2: One Dad, Two Dads... 15 munud 
 
Fel dosbarth, darllenwch y llyfr ‘One Dad, Two Dads, Brown Dad, Blue Dad’ gan 
Johnny Valentine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithgaredd 3: Cysylltiadau teuluol   40 munud 
 
Gallwch gyflawni’r gweithgaredd hwn yn yr awyr agored os yw hi’n braf. Os na, bydd 
angen lle mawr arnoch, fel y neuadd, a darnau mawr o bapur – A2 neu A1 - i bob 
disgybl (siart fflip yn ddelfrydol) a pheli gwlân. 
 
(Os ydych yn yr awyr agored) 
Eglurwch i’r disgyblion y byddwn yn tynnu lluniau o’n teuluoedd, yn defnyddio sialc, 
ar y maes chwarae. Dylent dynnu llun ohonynt eu hunain a phawb yn eu teulu agos, 
neu bobl sy’n agos at y teulu e.e. gallent dynnu llun ohonynt eu hunain, eu brawd a 
chwaer, mam, tad, ewythr, nain, modryb a dau gefnder. Gall disgyblion dynnu 
cymaint o aelodau o’r teulu ag yr hoffent os oes amser. 
 
Unwaith y byddant wedi gorffen, gofynnwch i ddisgyblion feddwl am b’un a yw eu 
teulu wedi’i gysylltu mewn rhyw ffordd â theulu rhywun arall. Trafodwch ffyrdd y 
gallent fod wedi’u cysylltu e.e. yn byw mewn ardal debyg neu'n agos at ei gilydd, o’r 
un lle, yn mynd i’r ysgol gyda’i gilydd, maent yn ffrindiau, mae'r bobl yn y teulu’n 
debyg, maent yn perthyn, mae ganddynt yr un anifail anwes, yr un grefydd, yr un 
oedran ac ati. Gofynnwch i ddisgyblion dynnu llinell o’u llun nhw i lun rhywun arall 
sydd rywsut yn gysylltiedig â’u teulu. Bydd gennych chi ddigon o linellau dros y lle 
chwarae mae’n siŵr!  
 
(Os ydych y tu mewn) 
Gwnewch fel uchod ond gofynnwch i ddisgyblion dynnu lluniau o’u teuluoedd ar 
ddarnau mawr o bapur. I gysylltu’r teuluoedd ag eraill, gallant dorri darnau o wlân a’u 
gosod o un llun i’r llall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pwyntiau trafod: 
 

O edrych ar y teuluoedd gwahanol a luniwyd, a oedd yn syndod i chi weld pa 
fath o deuluoedd daeth eich cyd-ddisgyblion ohonynt? 

Beth wnaethoch chi sylweddoli am y lluniau? 
Beth wnaethoch chi sylweddol am y cysylltiadau rhyngddynt? 

Sut mae’n teimlo i fod wedi’ch cysylltiadau i deuluoedd eraill mewn cymaint 
o ffyrdd? Pam bod pobl yn gwneud hwyl am deuluoedd ei gilydd, a pham bod 

pobl yn gwyllio am hyn? 
 

Pwyntiau trafod:: 
 

Beth mae’r awdur yn ceisio ei ddweud wrthym? 
Pa negeseuon eraill y gallwch ddod o hyd iddynt yn y llyfr hwn? 

Er bod gennym ni oll deuluoedd gwahanol, fel y trafodwyd, ydych chi’n credu 
ei bod hi’n fwy derbyniol dod o fath penodol o deulu? e.e. A yw pobl yn cael 

eu bwlio oherwydd eu teuluoedd? Pam? 
Sut fyddech chi’n ymateb pe bai gan un o’ch cyd-ddisgyblion ddau dad? Pam?  

 



Casgliad:  Newid Barn  5 munud 
 
Gofynnwch i ddisgyblion a yw eu barn ar deuluoedd wedi newid o gwbl ers dechrau’r 
wers. Ym mha ffyrdd? Sut y bydden nhw bellach yn ymateb i blant â theuluoedd 
gwahanol iawn iddyn nhw e.e. plant a dau dad neu ddwy fam, plant wedi'u 
mabwysiadu, mewn gofal maeth neu sy’n byw gydag un tad, un fam, neu hyd yn oed 
nain a thaid? 
 
Gan gyfeirio at yr Ysgolion Teimladau a grëwyd yn sesiwn 1, gofynnwch i ddisgyblion 
sut y bydden nhw’n teimlo petai pobl yn eu gwawdio am eu teulu.  
 
Cyfle i asesu: Dylai’r rhan fwyaf o ddisgyblion allu gwneud y canlynol: 
 
• Deall a dangos ymwybyddiaeth o fathau gwahanol o deuluoedd 
• Nodi a dangos eu teulu eu hunain 
• Ystyried eu hunaniaeth o ran sut mae’n gysylltiedig â’u teulu 
• Defnyddio iaith emosiynol yn effeithiol ac yn briodol i fynegi teimladau, gan 

ddangos hunanymwybyddiaeth ac ymwybyddiaeth o deimladau eraill  
• Cyfrannu at drafodaeth dosbarth a grŵp, gan egluro meddyliau a theimladau 
 
Nodiadau Athro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES    
Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynllun Gwersi  
 
 
 
Teitl:   Pawb gyda’i Gilydd   
 
Yn para: 1.5 awr             Gwers: 5     Cyfnod Allweddol 2 
 
Nod y wers: Ystyried a deall bwlio a homoffobia   
 
Amcanion Dysgu:  
 
• Diffinio ‘bwlio’ a ‘homoffobia’ 
• Ystyried a deall y gwahaniaeth rhwng bwlio 

a gwrthdaro 
• Ystyried rôl pobl sy’n gwneud dim pan 

fyddant yn gweld bwlio’n digwydd 
• Meithrin dealltwriaeth o effaith emosiynol 

bwlio 
• Datblygu empathi ac ymwybyddiaeth o 

deimladau eraill 
• Datblygu ymhellach lythrennedd emosiynol 

a hunanymwybyddiaeth 

Adnoddau: Ystadegau ar fwlio 
homoffobaidd; cardiau paru R Time; 
delwedd o bobl yn gwneud dim pan 
fydd bwlio’n digwydd; papur 
llinellau; pennau ffelt 
 
Geirfa: Bwlio, gwrthdaro, 
homoffobia, pobl sy’n gwneud dim 
pan fydd bwlio’n digwydd, emosiwn,  
cadarnhaol, negyddol, a geirfa 
teimladau 

Cyflwyniad: Cylch Neb ar y Tu Allan 15 munud 
 
Rhaid atgoffa’r plant o gynnwys y sesiwn ddiwethaf, ac ailsefydlu ystyr ‘amrywiaeth 
teuluol’ gan drafod unrhyw faterion neu sylwadau sydd wedi codi dros yr wythnos ers 
y sesiwn ddiwethaf.   
 
Eglurwch y byddwn yn canolbwyntio ar fwlio yr wythnos hon. Gyda’r disgyblion yn 
eistedd mewn cylch, dechreuwch y sesiwn gyda ‘chylch neb ar y tu allan’ sy’n gofyn i 
ddisgyblion ystyried y dosbarth cyfan a dweud “Nid oes bwlio yma oherwydd....” a 
symud o amgylch y cylch nes bod pawb wedi’i gynnwys.  
 
Trafodwch yn gryno a yw hyn yn helpu pawb i deimlo fel eu bod wedi’u cynnwys ac 
ystyriwch p’un a oes unrhyw un wedi teimlo ar y tu mewn neu’r tu allan dros yr 
wythnos ddiwethaf.  
 
Gweithgaredd 1: Diffinio bwlio 20 munud 
 
Ysgrifennwch y gair ‘bwlio’ ar y bwrdd, ac ystyriwch fel dosbarth ystyr bwlio neu 
eiriau cysylltiadau – mathau o fwlio, er enghraifft. Ailadroddwch drwy ysgrifennu’r 
gair ‘gwrthdaro’ ar y bwrdd a thrafod y gwahaniaethau rhyngddynt. Sicrhewch fod y 
prif elfennau wedi’u huwcholeuo - bwlio ailadroddus, ymddygiad bwriadol gydag 
anghydbwysedd canfyddedig o ran pŵer y bwli a’r sawl y mae’n ei fwlio.  
 
Yn olaf, o ran gwers 3, trafodwch ystyr 'homoffobia’ a 'bwlio homoffobaidd' gan 
amlygu i'r dosbarth y gall rhywun gael profiad o fwlio homoffobaidd p’un a yw’n hoyw 
ai peidio e.e. gall gael ei wawdio a’i alw’n enwau homoffobaidd gan ei fod yn fachgen 
sy’n mwynhau chwaraeon merched, neu’n ferch sy’n hoff o bethau bachgennaidd 
(‘tomboy’). 
 



Ar y Bwrdd Smart, dangoswch ystadegau bwlio homoffobaidd (gellir canfod y rhain yn 
yr adran adnoddau) a thrafodwch p’un a yw’r wybodaeth yn eu synnu, a pham eu bod 
yn meddwl bod pobl yn cyflawni bwlio homoffobaidd.  
 
Gweithgaredd 2: Gwneud dim byd pan fydd bwlio’n digwydd   15 munud 
 
Trafodwch y pwnc hwn.  
 
Dangoswch y llun ar y Bwrdd Smart a chan ddefnyddio model R Time, parwch 
ddisgyblion ar hap a gofyn iddynt drafod y canlynol: 
 
• Dweud helo wrth ei bartner, gan ddefnyddio’i enw a dweud wrtho beth fyddai ei 

bŵer arbennig pe bai ganddo un. 
• Edrych ar y llun. Trafod: Os basech chi’n gweld hynny’n digwydd, pam NA fyddech 

yn gefnogol i’r un sy’n cael ei fwlio? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: Pam y BYDDECH chi’n helpu’r un sy’n cael ei fwlio? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Trafod: sut y byddech chi’n teimlo os byddech chi'n cael eich bwlio? 
• Rhowch wybod i bawb rai o’r atebion 
• Diolch i’r partner 
 
Gweithgaredd 3: Ymateb i homoffobia 30 munud 
 
Rhowch y plant mewn grwpiau a rhowch ddarn mawr o bapur llinellau a phennau ffelt 
iddynt. Dewiswch rywun i orwedd ar y papur i dynnu ei amlinell fel bod gan bawb yn y 
grŵp ddarlun o berson. 
 
Gofynnwch i’r grwpiau dynnu lluniau ar ddelwedd y person am sut y bydden nhw’n ei 
deimlo pe baent yn cael eu bwlio’n homoffobaidd. Ystyriwch sut y byddent yn teimlo 
(yn gysylltiedig â’r Ysgol Teimladau) a pha le yn eu corff y bydden nhw’n teimlo hynny 
e.e. nerfau, wyneb coch, dagrau ac ati. Gofynnwch i ddisgyblion hefyd ystyried beth 
fydden nhw’n ei feddwl ac yn ei ddweud, gan ychwanegu swigod meddwl a siarad.  
 
Gweithgaredd 4: Siarter Dosbarth   15 munud 
 
Crëwch siarter dosbarth i grynhoi gwaith y 5 wythnos ddiwethaf. Trafodwch ystyr y 
siarter dosbarth h.y. addewidion y mae’n rhaid i bawb gytuno arnynt. Gofynnwch i 
ddisgyblion feddwl am bopeth rydym wedi ei ystyried dros y 5 wythnos diwethaf a 
lluniwch restr o addewidion e.e. 
 
‘Rydym yn addo derbyn pawb’ 
‘Rydym yn addo na fydd neb ar y tu allan’....ac ati  
 
Gofynnwch i’r holl ddisgyblion a’r athro dosbarth lofnodi’r siarter a’i ddangos mewn 
rhywle amlwg.  
Casgliad:  Newid Barn 5 munud 
 
Gofynnwch i ddisgyblion ystyried a rhannu rhywbeth maent wedi’i ddysgu dros y 5 
wythnos ddiwethaf.  



Cyfle i asesu: Dylai’r rhan fwyaf o ddisgyblion allu gwneud y canlynol: 
 
• Ystyried a diffinio bwlio a homoffobia 
• Ystyried a deall y gwahaniaeth rhwng bwlio a gwrthdaro 
• Ystyried rôl pobl sy’n gwneud dim pan fydd bwlio 
• Deall ymatebion emosiynol a chorfforol i fwlio 
• Defnyddio iaith emosiynol yn effeithiol ac yn briodol i fynegi teimladau, gan 

ddangos hunanymwybyddiaeth ac ymwybyddiaeth o deimladau eraill  
• Cyfrannu at drafodaeth dosbarth a grŵp, gan egluro meddyliau a theimladau 
 
Nodiadau Athro: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Holiadur Pawb gyda’i Gilydd i ddisgyblion 
 
Fy enw yw...........................    Dyddiad heddiw yw ....................    
 
Atebwch yr cwestiynau hyn yn onest. Nid oes atebion cywir nac anghywir, dim ond 

eich barn. Penderfynwch a ydych yn cytuno, yn anghytuno neu ddim yn gwybod 
drwy roi cylch o amgylch yr wyneb. 

 
                Cytuno      Anghytuno     Ddim yn gwybod 
 

Rwy’n ceisio cynnwys eraill     J  L   K 
  
Rwy’n wahanol i blant eraill fy 
nosbarth  J  L   K 
  
Rwy’n falch o fod yn fi’n hun  J  L   K 
  
Mae bod yn hoyw yn anghywir  J  L   K 
  
Dylai pobl hoyw gadw hynny'n 
gyfrinachol  J  L   K 
  
Dylai bechgyn chwarae pêl-droed a 
chwffio, a dylai merched wisgo colur a 
siopa 

 J  L   K 

  
Mae’n iawn i fachgen hoffi pinc a 
chymryd diddordeb mewn ffasiwn  J  L   K 
  
Dydw i ddim am fod gyda phobl sy’n 
wahanol i mi  J  L   K 
  
Dylai pobl fod gyda ffrindiau o’r un hil 
neu grefydd  J  L   K 
  
Nid oes y ffasiwn beth â “normal”  J  L   K 
  
Ystyr ‘teulu’ yw mam, tad a phlant  J  L   K 
  
Mae’n iawn gwneud hwyl am ben pobl 
sy’n wahanol iawn i mi   J  L   K 

 
Diolch yn fawr am lenwi’r holiadur hwn. 



I’m into sports, I never show my feelings 
and I get into fights 
 

RWY’N FACHGEN 

Labeli Ystrydebau 

 
 
 
 
 
 

Rwy’n rapiwr, rwy’n gallu bregddawnsio ac 
rwy’n gwisgo llawer o emwaith aur  

Fy hoff liw yw pinc, rwy’n giglo’n aml ac yn 
hoffi dillad a siopa 
 

RWY’N FERCH 

RWY’N DDU 



RWY’N SIPSI 
 
 
 

Rwy’n aros gartref drwy’r dydd yn coginio 
ac yn glanhau ac edrych ar ôl pawb 
 

RWY’N FAM 

Rwy’n gweithio bob dydd, yn cyrraedd adref 
yn hwyr, ac yn llym 
 

RWY’N DAD  

Dydw i ddim yn byw mewn t� go iawn, 
rwy’n dwyn pethau ac yn gadael llawer o 
sbwriel pan fydda i’n symud allan 



RWY’N HOYW  

RWY’N ATHRO/ATHRAWES  

Rwy’n gweithio yn y Cymoedd, yn hoffi rygbi 
ac yn casáu Saeson 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rwy’n mynd dros ben llestri, mae gennyf 
addurniadau corff, llais merchetaidd ac 
rwy’n ffrindiau gyda merched  

Rwy’n gweiddi, rwy’n rhoi ffrae i rywun ac 
yn gwneud i bobl weithio’n galed 
 

RWY’N GYMRO/CYMRAES 



RWY’N AMERICANWR  
 
 

 
 

Rwy’n dwli ar fyrgyrs a sglodion, rwy’n dew 
iawn ac yn ddwl 
 

Rwy’n flin, yn hunanol ac yn treulio’r rhan 
fwyaf o’r amser yn fy llofft flêr i ffwrdd o 
weddill y teulu 

RYDW I YN FY ARDDEGAU 

Rwy’n fregus, heb lawer o arian ac yn ofn 
mynd allan ar ôl iddi nosi  

RWY’N HEN 



 
 
 

Meddyliwch am y pethau arbennig ac unigryw rydych yn eu cyfrannu at y dosbarth 
hwn.  

 
Ysgrifennwch eich enw a rhywbeth rydych yn ei gyfrannu yn y seren cyn ei 

haddurno, gan ddefnyddio’r lliwiau, siapiau a phatrymau sy’n eich cynrychioli a 
beth sy’n arbennig ac unigryw amdanoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rwy’n seren! 



Cwis Pawb gyda’i Gilydd 
 
1. Pa un o’r bobl hyn sy’n hoyw? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pa un o’r bobl hyn o’r byd chwaraeon sydd ddim yn hoyw? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hoyw, Deurywiol, Heterorywiol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gok Wan      Syr Ian McKellen    Lance Bass   Chris Colfer 
              (Canwr N-Sync)      (Glee) 

    
Pink        Joe McElderry     Ricky Martin     Marc Elliot  

              (Eastenders) 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Faint o bobl y DU sy’n hoyw? 
 

 
5. Pwy ddywedodd ‘Dydw i ddim yn deall pam fod pobl yn meddwl bod 
cyfunrywioldeb yn ddewis ... mae’n fy ngwneud yn drist’? 
  

a. Christina Aguilera 
b. Justin Timberlake 
c. Beyonce 
d. Pink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% o’r boblogaeth 4% o’r boblogaeth 6% o’r boblogaeth 8% o’r boblogaeth 

 
 

  

Connor Paolo       Kele Okereke       Neil Patrick Harris          Angelina Jolie 
(Gossip Girl)        (Bloc Party)  (How I Met Your Mother)  



Atebion y Cwis 
 
 
Cwestiwn 1: Pa un o’r rhain sy’n hoyw? 
 
Ateb: Maen nhw i gyd yn hoyw 
 
 
Cwestiwn 2: Pa un o’r bobl hyn o’r byd chwaraeon sydd ddim yn hoyw? 
 
Ateb: Carlos Acosta  
 
 
Cwestiwn 3: Hoyw, Deurywiol neu Heterorywiol? 
 
Atebion 
 
Pink – Heterorywiol 
Joe McElderry – Hoyw 
Ricky Martin – Hoyw 
Marc Elliot – Heterorywiol (er ei fod yn chwarae rhan dyn hoyw) 
Connor Paolo – Heterorywiol (er ei fod yn chwarae rhan person ifanc hoyw) 
Kele Okereke – Hoyw 
Neil Patrick Harris – Hoyw (er ei fod yn chwarae rhan dyn Heterorywiol) 
Angelina Jolie – Deurywiol  
 
Cwestiwn 4: Faint o bobl yn y DU sy’n hoyw? 
 
Ateb: 6% o’r boblogaeth, sef tua 3.6m o bobl 
 
Cwestiwn 5: Pwy ddywedodd ‘Dydw i ddim yn deall pam bod pobl yn meddwl bod 
cyfunrywioldeb yn ddewis ... mae’n fy ngwneud yn drist’? 
 
Ateb: Christina Aguilera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Templed Cerdyn Post 
 
 
Gallwch ddefnyddio hwn yng ngwers 3 i ddisgyblion ei gwblhau mewn parau. 
Trafodwch â’r disgyblion nad ydym am i neb deimlo ar y tu allan yn yr ysgol, a’r 
ffyrdd y gallwn helpu eraill i deimlo fel eu bod yn cael eu cynnwys.  
 
Gofynnwch i’r disgyblion gwblhau’r cerdyn post eu hunain neu gyda phartner. Yna 
gellir eu cyfnewid neu eu dangos ar y wal gyda’r Siarter Dosbarth yng ngwers 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enw’r disgybl: 

Annwyl 
 
Ry’n ni am i bawb deimlo wedi’i gynnwys 
yn yr ysgol hon, waeth beth fo’i hil, 
crefydd, rhywedd neu gyfeiriadedd 
rhywiol. 
 
Rwyt yn gwneud imi deimlo fel fy mod yn 
cael fy nghynnwys drwy 
 
 
 
 
 
 
Rwy’n addo gwneud i ti ac eraill deimlo 
fel eich bod yn cael eich cynnwys yn yr 
ysgol drwy  



Graff o'r teulu 

 
Teulu niwclear            Priodi heb blant        Teulu arall           Sengl         Arall ddim yn y teulu 
 

 
 

Mae trefniadau teuluol yn yr UDA wedi troi’n fwy amrywiol 
gydag aelwydydd mwy amrywiol yn amlwg iawn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ystadegau ar fwlio homoffobaidd 
 
Gofynnodd yr elusen Stonewall i dros 1,000 o ddisgyblion ysgol uwchradd a nododd 
eu bod yn lesbaidd, hoyw neu’n ddeurywiol am eu profiadau yn yr ysgol a ph’un a 
gawsant eu bwlio. 
 

• NododdNododd 72% ohonynt nad oeddent yn mynd i’r ysgol yn rheolaidd 
(triwanta neu aros gartref) 

 
• 53% ohonynt yn ystyried hunan niwed, 40% yn gwneud hynny 
 
• 1/5 ohonynt yn ceisio cyflawni hunanladdiad 
 
• Roeddent yn ‘sylweddol’ fwy tebygol o adael ysgol yn 16 oed, p’un a 

oeddent yn llwyddiannus yn eu TGAU ai peidio – ddim am fynd i’r 
chweched, er bod ganddynt y graddau i wneud hynny 

 
• 65% ohonynt yn cael eu bwlio  
 
• 98% yn clywed iaith homoffobaidd 

 
Ystadegau Caerdydd 
 
Gofynnwyd i ddisgyblion mewn ysgol uwchradd yng Nghaerdydd am eu teimladau 
am fwlio a homoffobia 
 

• Dywedodd 73% y byddai ganddynt broblem â rhywun yn defnyddio sarhad 
hiliol 

 
• Dywedodd 33% y byddai ganddynt broblem â rhywun yn defnyddio sarhad 

homoffobaidd 
 
• Mae 92% yn clywed iaith homoffobaidd o leiaf unwaith y dydd 
 
• Mae 33% yn clywed athrawon yn dweud sylwadau homoffobaidd... 29% o 

leiaf bob wythnos 
 
• Dywed 53% nad yw athrawon byth yn ymyrryd 

 
Ystyriwch: 
 
• Sut y byddech chi’n teimlo pe baech yn clywed sylwadau homoffobaidd? 
 
• Sut y byddech chi’n teimlo pe baech yn clywed sylwadau homoffobaidd a 

chithau’n hoyw? 
 
• Dywedodd rai o’r disgyblion eu bod yn teimlo cynddrwg nes eu bod wedi 

niweidio’u hunain neu ystyried hunanladdiad – pam hynny? Sut y gallen ni 
helpu’r bobl hyn? 

 
• Beth y gallwn ei wneud i wneud i bobl hoyw deimlo wedi’u cynnwys yn ein 

hysgolion? 
 
• Sut y gallwn stopio bwlio? 



 
Llun ‘Gwneud dim pan fyddwch yn gweld bwlio’n digwydd’ 
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