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Bod yn Rhydd 
 
Mewn oes sy‟n cael ei rheoli gan wybodaeth, y cyfryngau, diwylliant prynu a 
thechnoleg mae‟n hawdd cael eich gorlethu a cholli golwg ar beth ydyw i fod yn chi 
eich hun; i fyw mewn modd naturiol yn ein modd unigryw a dathlu ein hamrywiaeth. 
 
Fe‟n wynebir gan doreth o luniau, barn ac agweddau ynglŷn â sut y dylem edrych, 
gweithredu, meddwl ac ymddwyn, gan ei gwneud hi‟n anodd aros yn hyderus 
ohonom ein hunain fel yr ydym a pheidio â chael ein dylanwadu i fod yn rhywbeth 
arall. 
 
Plant a phobl ifanc yw‟r mwyaf ymatebol i‟r don hon o farn a stereoteip, a gwelwn yn 
llawer rhy aml or-rywioli pobl ifanc, diniweidrwydd plant yn cael ei golli a diffyg 
hunan-barch sy‟n deillio o golli cysylltiad gyda theimlad ohonom ni ein hunain. 
 
Er bod addysg yn symud tuag at gefnogi pobl ifanc yn eu hamrywiaeth, gan archwilio 
themâu megis parch, cam-drin a bwlio drwy Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
(ABCh) ac Addysg Rhyw a Chydberthynas (SRE), mae cyfle i ddatblygu ymhellach 
ymwybyddiaeth pobl ifanc o‟u teimlad o hunaniaeth a chefnogi'r anghydffurfiaeth i 
bortreadau‟r cyfryngau o sut ddylai pobl ifanc fod. 
 
Datblygwyd yr adnodd hwn gan dîm Caerdydd yn Erbyn Bwlio (CAB) er mwyn 
cefnogi ysgolion i hyrwyddo‟r delfryd y gallwn fod yn „rhydd i fod yn fi‟ i ddisgyblion 
Cyfnod Allweddol 3.  
 
 

Cefndir Caerdydd yn Erbyn Bwlio a’r Gweithgor Rhyw, Rhywedd, 
Homoffobia (SGH) 
 
Yn 2009 recriwtiodd Caerdydd yn Erbyn Bwlio bartneriaid allweddol o‟r Gweithgor 
Bwlio Rhywiol, ar sail Rhyw a Homoffobig, yn cynnwys cynrychiolwyr o‟r NSPPC, 
Cymru Ddiogelach, y Swyddog Cydraddoldeb Ysgolion a Dysgu Gydol Oes, tîm 
Ysgolion Iach a staff ysgolion. Sefydlwyd y grŵp yn dilyn diwrnod partneriaeth gwrth-
fwlio pan ddaeth gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc ynghyd i amlygu eu barn a‟u 
safbwyntiau ynglŷn â‟r agweddau ar fwlio yr oeddent yn teimlo oedd angen mynd i‟r 
afael â hwy yn ein hysgolion a‟n cymunedau. Amlygwyd bwlio rhywiol, ar sail rhyw a 
homoffobig fel maes pryder ar gyfer gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc fel ei gilydd, 
ac fel agwedd ar fwlio sy‟n aml yn mynd heb ei riportio neu heb gyhoeddusrwydd. 
 
Gorchwyl y grŵp oedd mapio‟r adnoddau a‟r arbenigedd sydd ar gael ar hyn o bryd i 
fynd i‟r afael â bwlio rhywiol, ar sail rhyw a homoffobig a chreu deunyddiau a fyddai‟n 
rhoi cefnogaeth bellach i ysgolion. Penderfynwyd y byddai cyfres o gynlluniau gwersi 
ac adnoddau i gyd-fynd â hwy ar gyfer bechgyn a merched Cyfnod Allweddol 3 yn 
ychwanegiad defnyddiol i‟r deunyddiau sydd ar gael yn barod. Mae‟r pecyn 
adnoddau hwn yn cynnwys ymchwil a gwybodaeth am y themâu sy‟n ymwneud â 
mynd i‟r afael â bwlio rhywiol, ar sail rhyw a homoffobig, yn ychwanegol at gynlluniau 
gwersi, cysylltiadau allweddol a dolenni i adnoddau a hyfforddiant eraill. 



 

Pam mynd i’r afael â bwlio rhywiol, ar sail rhyw a homoffobig? 
 
Nid yw bwlio rhywiol, ar sail rhyw a homoffobig yn agwedd ar fwlio sy‟n cael llawer o 
sylw yn aml mewn addysg nac mewn ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth. Fodd 
bynnag, mae ymchwil yn awgrymu ei bod yn broblem sydd ar gynnydd, a‟i bod wedi 
ei chysylltu‟n agos i‟r materion ehangach o wahaniaethu ar sail rhyw, aflonyddu 
rhywiol, a pherthynas gamdriniol neu afiach ymhlith pobl ifanc. 
 
Diffinnir bwlio ar sail rhyw gan ganllaw „Safe to Learn: Preventing and Responding 
to Sexist, Sexual and Transphobic Bullying‟ Yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd 
fel “bwlio seiliedig ar agweddau rhywiol sydd, pan y‟u mynegir, yn difrio, dychrynu 
neu‟n dolurio person arall oherwydd ei ryw/rhyw neu rywedd/rhywedd.” Gellir 
nodweddu hyn gan ymddygiadau rhywiol amhriodol. Diffinnir bwlio rhywiol fel 
“ymddygiad bwlio sydd â dimensiwn rhywiol penodol neu ddeinameg rhywiol a gall 
fod yn gorfforol, geiriol neu aneiriol/seicolegol.” Gallai bwlio rhywiol fod ar ffurf 
ensyniadau neu gwneud sylwadau rhywiol yn agored, sylwadau sarhaus am hanes 
rhywiol person a negeseuon neu sylwadau ysgrifenedig rhywiol sarhaus. Diffinnir 
bwlio homoffobig fel aflonyddu‟n aml neu‟n barhaus sydd yn fwriadol ac wedi ei 
dargedu, oherwydd rhywioldeb neu rywioldeb canfyddedig person. 
 
Mae bwlio rhywiol a bwlio seiliedig ar ryw yn effeithio‟n anghyfartal ar fenywod ifanc 
a merched, er y gallai bechgyn ac oedolion (yn cynnwys staff ysgol) gael eu targedu. 
Gall pobl ifanc ac oedolion brofi homoffobia boed eu bod yn ystyried eu hunain yn 
bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol (LGBT) neu beidio. 
 
Ystadegau Bwlio Homoffobig 
 
Cynhaliodd Stonewall, yr elusen sy‟n hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder ar gyfer 
lesbiaid, dynion hoyw a phersonau deurywiol, arolwg gyda dros 1,000 o bobl ifanc ar 
gyfer ei „Adroddiad Ysgol‟ a chanfu bod: 
 

 72% o ddisgyblion LGB yn son am absenoldeb rheolaidd o‟r ysgol 

 Roedd 53% o ddisgyblion LGB yn ystyried hunan-niweidio, 40% yn hunan-
niweidio 

 Mae 1 o bob 5 disgybl LGB yn ceisio cyflawni hunanladdiad 

 Mae disgyblion LGB yn „Sylweddol‟ fwy tebygol o adael ysgol yn 16 oed 
 
Adroddodd yr elusen Childline yr ystadegau canlynol ynglŷn â galwadau‟n ymwneud 
â bwlio: 
 

 Roedd galwadau cysylltiedig â bwlio homoffobig yn cyfrif am 27% o alwadau 
mis Ebrill 2006 oedd yn ymwneud â materion cyfeiriadedd rhywiol 

 Roedd bechgyn yn gyfrifol am 55% o‟r galwadau yn y categori hwn, er eu bod 
yn cynrychioli dim ond 25% o‟r holl alwadau i Childline 

 Yn ystod mis Ebrill 2006 roedd 6% o‟r galwadau oedd yn ymwneud â 
chyfeiriadedd rhywiol gan bobl ifanc o dan 11 oed 

 



 

Rhywioli pobl ifanc 
 
Soniodd erthygl a gyhoeddwyd gan y BBC yn 2007 am y niwed a achoswyd i ferched 
ifanc drwy or-bortreadu menywod ifanc fel gwrthrychau rhyw yn y cyfryngau, fel y 
canfu y Gymdeithas Seicolegol Americanaidd (APA). Gall rhywioli menywod ifanc 
arwain at ddiffyg hyder, iselder, anhwylderau bwyta ac effaith negyddol ar 
ddatblygiad rhywiol iach, yn ogystal â gwyro canfyddiad bechgyn a dynion ifanc o sut 
y dylid trin aelodau o‟r rhyw arall a‟r hyn y mae‟n ei olygu i fod mewn perthynas 
ramantus. 
 
Adroddodd Girl Guiding UK yn 2008 y gallai pwysau „rhywioli cynamserol‟ a 
materoliaeth arwain at fwlio, a theimlai merched dan bwysau i edrych yn hŷn a 
gwisgo yn fwy fel oedolion, wedi eu dylanwadu gan gylchgronau, hysbysebion, y 
cyfryngau a fideos cerddoriaeth. 
 
Disgrifir rhywioli gan yr APA fel rhywbeth sy‟n digwydd pan fo „gwerthoedd person yn 
dod dim ond o‟i apêl neu ei ymddygiad rhywiol, gan anwybyddu nodweddion eraill, a 
phan bortreadir person fel gwrthrych rhyw yn unig.‟ 
 
Gellir gweld dynion a menywod yn cael eu portreadu fel gwrthrychau rhyw ym 
mhobman bron, gyda modelau a‟r sêr yn cael eu portreadu mewn modd rhywiol, yn 
gwisgo dillad sy‟n dangos yn ormodol ac yn arddangos edrychiad neu olwg sy‟n 
awgrymu parodrwydd rhywiol. Mae hyn wedi helpu i greu cenhedlaeth o bobl ifanc 
gor-rywiol, yn cyfleu edrychiad neu ffordd o ymddwyn neu aeddfedrwydd corfforol, 
ond yn aml heb ymwybyddiaeth emosiynol, gwytnwch a hyder i ymdopi ac ôl-
effeithiau rhywioli. 
 
Mae Adroddiad Tasglu APA ar Rywioli Merched (2007) yn datgan y gall rhywioli greu 
hunan-wrthrychedd, lle mae menyw ifanc yn dysgu i feddwl a thrin ei chorff ei hun fel 
gwrthrych awydd, gan ddiffinio ei hanghenion a‟i chyflwr ei hun fel bod yr un fath â 
rhai dynion ifanc. Mae‟n dysgu trin ei hun fel gwrthrych i syllu arno, gan farnu ei 
gwerth ar sut mae‟n edrych, gan yn anochel arwain at hunanbarch isel a diffyg 
hunanwerth. Mae hunan-wrthrychedd hefyd wedi ei gysylltu gydag iechyd rhywiol 
gwael a lleihad mewn pendantrwydd rhywiol mewn menywod ifanc (Impett, Schooler 
a Tolman: 2006). 
 
Mae ymchwil yn awgrymu: 
 

 Mai‟r cyfraddau beichiogrwydd ymhlith rhai yn eu harddegau yng Nghymru 
yw‟r cyfraddau uchaf yng Ngorllewin Ewrop 

 Mae pobl ifanc yn dweud eu bod yn teimlo pwysau gan eu cyfoedion i fod yn 
rhywiol brysur 

 Mae pobl ifanc yn gwylio rhagor na 40,000 o hysbysebion bob blwyddyn ar y 
teledu yn unig 

 Mae merched yn dweud eu bod dan bwysau cynyddol i ddangos eu hunain yn 
eu dillad isaf neu mewn bicini ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol, lle 
mae bechgyn yn ceisio dangos eu hunain mewn modd hynod-wrywaidd gan 
arddangos eu cyhyrau a sefyll mewn modd pwerus a dominyddol. 



 

Stereoteipiau rhyw a chydymffurfiad rhyw 
 
Gyda dylanwad y cyfryngau, megis cylchgronau, y rhyngrwyd, fideos cerddoriaeth a 
gwefannau rhwydweithio cymdeithasol, rydym yn gweld mwy a mwy o stereoteipiau 
rhyw a phwysau i gydymffurfio i‟r ddelfryd ar gyfer y rhyw perthnasol – menywod i 
edrych yn denau ac yn or-rywiol, a dynion i ymddangos yn ddynol a chyhyrog. 
 
Stereoteipiau rhyw cyffredin ar gyfer menywod yw ymddangos yn ymostyngar, 
emosiynol a bregus, cymryd rôl gwraig tŷ a mam neu wneud swyddi gofalu megis 
nyrs neu athrawes. Mae stereoteipio rhyw ar gyfer dynion yn cynnwys bod yn 
enillydd cyflog, penteulu, ymddangos yn ymosodol a dominyddol, dangos dim 
emosiwn a gwneud swyddi pwysicach neu dechnegol megis meddyg, plismon, 
adeiladwr neu wleidydd. 
 
O oedran ifanc caiff plant eu dadlennu i ddelfrydau a negeseuon rhyw sy‟n nodi beth 
ydyw hi i fod yn fachgen neu‟n ferch, mor isganfyddol â dillad plant yn aml yn binc 
neu‟n las. Rhoddir negeseuon i fechgyn megis „paid â chrio‟ tra yr anogir merched yn 
gynnil i gymryd rôl mam neu forwyn cartref gyda theganau megis doliau, pramiau ac 
offer cegin. 
 
Gall stereoteipiau fod yn ffordd ddefnyddiol i ddeall a meintioli‟r byd, ond gallant 
arwain at brofiad cyfyngedig o fywyd lle mae rhywun yn cydymffurfio â delfryd a 
osodir. Gall hyn fod yn arbennig o anodd i‟r rheiny sydd ddim yn, neu na all 
gydymffurfio â delfrydau a gyffredinolir, megis pobl LGBT ifanc, a allai ganfod eu 
hunain wedi eu stigmateiddio neu‟n gyndyn i fyw fel eu hunain yn naturiol am fod 
ganddynt ofn rhagfarn, bwlio neu gamdriniaeth. 
 
Mae angen i ddadleniad pobl ifanc i stereoteipiau gael ei gydbwyso ag addysg a 
chodi ymwybyddiaeth o‟r dewisiadau gwahanol i gydymffurfio â barn stereoteipiol, a 
phwysigrwydd creu a chynnal eu syniad eu hunain o hunaniaeth a hunan-ddelwedd. 
 
Mae ymchwil yn awgrymu bod: 
 

 Merched 7-11 oed yn llai na hanner mor debygol i gymryd rhan mewn addysg 
gorfforol a chwaraeon o gymharu â bechgyn 

 Erbyn eu bod yn 18 oed, mae 40% o ferched wedi troi eu cefnau ar 
chwaraeon a gweithgareddau corfforol 

 Ledled y DU mae merched yn aros yn hwy yn yr ysgol, yn gadael gyda gwell 
cymwysterau na bechgyn ac yn fwy tebygol i barhau â‟u haddysg wedi 
gadael yr ysgol 

 Ar ôl 16 oed, mae bechgyn a merched yn dueddol o wneud dewis cyrsiau 
stereoteipiol: gwyddoniaeth a mathemateg i fechgyn; y celfyddydau a‟r 
dyniaethau i ferched 

 Yn 2008 roedd tâl fesul awr ar gyfer menywod 16.4% yn llai na thâl dynion ar 
gyfer gweithwyr llawn amser 

 Caiff 84% y cant o seddi seneddol ledled y byd eu dal gan ddynion. 
 



 

Pobl ifanc a pherthynas gam-driniol 
 
Cyfartaledd yr oedran y bydd pobl ifanc yn cael eu profiad cyntaf o gyfathrach rywiol 
yw 16 oed yng Nghymru a Lloegr, ac erbyn bod pobl ifanc yn cyrraedd yr ysgol 
uwchradd mae nifer ohonynt yn disgrifio eu hunain fel rhai â, neu wedi bod â, 
chariad. 
 
Er bod perthynas ramantus yn rhan naturiol o dwf person ifanc, a gall fod yn ffordd 
dda i ddysgu amdanoch eich hun, efallai nad yw pobl ifanc yn ddigon aeddfed neu 
nad oes ganddynt ddigon o hunan-barch i gynnal cysylltiad iach a gall y rheiny sy‟n 
agored i niwed, yn isel eu hyder neu sydd wedi cael eu datgelu i or-rywioli ganfod eu 
hunain mewn perthynas gam-driniol. Gall pobl ifanc sydd wedi cael negeseuon 
cymysglyd neu negyddol am berthynas ramantus hefyd fod mewn perygl o ddechrau 
neu ddioddef camdriniaeth ddomestig. 
 
Gall agweddau a stereoteipiau megis „mae merched sy‟n gwisgo sgertiau byr yn 
gofyn amdani‟ neu „dim ond un peth mae pob bachgen eisiau‟ arwain at 
ganfyddiadau afrealistig neu beryglus o beth ydyw bod mewn perthynas, gan 
ddatblygu yn frwydrau am bŵer, rheolaeth, goddefedd rhywiol ac aflonyddu a cham-
drin rhywiol. 
 
Mae ymchwil yn awgrymu bod: 
 

 45% o bobl ifanc yn eu harddegau yn credu ei bod, mewn rhai amgylchiadau, 
yn dderbyniol i fachgen ymosod ar ei gariad 

 Dywedodd un o bob pump o ferched yn eu harddegau eu bod wedi cael eu 
taro gan eu cariad, a dywed traean bod twyllo yn haeddu trais 

 Mae cysylltiad amlwg rhwng merched yn profi trais domestig yn y cartref ac 
yna‟n profi camdriniaeth gan gariadon 

 
Bwlio Rhywiol neu ar sail Rhyw 
 
Mae dyletswydd ar ysgolion i fynd i‟r afael â bwlio, ac mae‟n rhaid i bob ysgol gael 
polisi gwrth-fwlio. Dylai‟r polisi gyfeirio at safiad yr ysgol ar atal ac ymateb i bob math 
o fwlio, ac awgrymir bod bwlio rhywiol neu ar sail rhyw yn cael ei gynnwys fel math 
penodol o fwlio, gyda chyfeiriad at sut y bydd yr ysgol yn mynd i‟r afael ag ef, yn 
cynnwys unrhyw ddigwyddiadau yn erbyn staff. 
 
Hefyd mae gofyniad cyfreithiol ar ysgolion i weithio tuag at ddileu gwahaniaethu 
rhywiol ac aflonyddwch ac i hyrwyddo cydraddoldeb, fel yr amlinellir yn y 
Ddyletswydd Cydraddoldeb Rhyw. Gall y Swyddog Cydraddoldeb Ysgolion a Dysgu 
Gydol Oes  gynorthwyo ysgolion i gynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb. 
 
Anogir ysgolion i hyrwyddo cydraddoldeb ac atal bwlio rhywiol ac ar sail rhyw drwy: 
 

 Gynnwys cyfeiriad at y math hwn o fwlio ym mholisïau‟r ysgol 

 Gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb rhyw, megis annog merched i ymuno 
mewn timau chwaraeon sy‟n cynnwys bechgyn yn bennaf 



 Cynnwys cydraddoldeb ac ymwybyddiaeth o wahaniaethu ar sail rhyw mewn 
gwersi ABCh a thrwy‟r cwricwlwm cyfan 

 Bod yn ystyriol y gall digwyddiadau bwlio rhywiol fod yn ddifrifol ac efallai y 
bydd angen cynnwys yr heddlu a rhieni, neu ddechrau gweithdrefnau diogelu, 
yn arbennig pan fo gweithred o drais wedi ei chyflawni. 



 

Hyrwyddo hunan-barch a hunan-dderbyn 
 
Mae‟r Strategaeth Genedlaethol Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 
(SEAL) ar gyfer ysgolion uwchradd yn disgrifio pwysigrwydd pobl ifanc yn gwybod ac 
yn gwerthfawrogi eu hunain a deall sut y maent yn meddwl ac yn teimlo. “Pan allwn 
nodi a disgrifio ein credoau, ein gwerthoedd a‟n teimladau, a theimlo‟n dda am ein 
hunain, ein cryfderau a‟n cyfyngiadau, gallwn ddysgu‟n fwy effeithiol a chymryd rhan 
mewn rhyngweithio cadarnhaol ag eraill” 
 
Yn sail i‟r themâu a archwilir yn y cynlluniau gwersi Rhydd i fod yn Fi y mae 
hyrwyddo hunan-barch, hunanwerth a derbyn ein hunain fel unigolion, yn ein holl 
amrywiaeth. 
 
Mae pobl ifanc sy‟n teimlo‟n hyderus a chadarn ynddynt eu hunain yn llai tebygol o 
ymgysylltu mewn ymddygiad peryglus, yn llai tueddol o gael eu bwlio a‟u cam-drin ac 
i fod wedi eu hynysu oddi wrth eu cyfoedion. 
 
Daeth astudiaeth fyd-eang „Beyond Stereotypes‟, a gomisiynwyd yn 2005 gan y 
cwmni harddwch Dove, i‟r casgliad bod barn ynglŷn â harddwch a chanfyddiad o 
hunanddelwedd yn dechrau yn gynnar mewn bywyd, gyda merched yn y DU yn dod 
yn bryderus ynglŷn â‟u hymddangosiad corfforol, eu pwysau a‟u siâp rhwng 6 ac 11 
oed. 
 
Daeth yr astudiaeth i‟r casgliad hefyd bod 41% o fenywod ifanc rhwng 15 a 17 oed 
wedi bod ar ddiet yn y gorffennol, gyda 14% yn cyfaddef cymryd rhan mewn 
ymddygiadau megis gorfodaeth bwyta, taflu i fyny neu wrthod bwyta. Roedd 95% o‟r 
merched a‟r menywod a holwyd (rhwng 15 a 64 oed) eisiau newid agwedd ar eu 
corff. 
 

Themâu ac Amcanion Dysgu Rhydd i fod yn Fi 
 
Mae cynlluniau gwersi Rhydd i fod yn Fi wedi eu datblygu ar gyfer disgyblion Cyfnod 
Allweddol 3 fel cynllun gwaith ar wahân o fewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
(ABCh), neu gellir defnyddio‟r gweithgareddau a‟r adnoddau mewn meysydd 
cysylltiedig o‟r cwricwlwm neu gyda disgyblion unigol mewn sesiynau grŵp. 
 
Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn dysgu gwneud y canlynol: 
 

 Archwilio‟r cysyniad o hunaniaeth a hunan-ddelwedd 

 Deall dylanwad y cyfryngau 

 Creu teimlad mwy cadarnhaol ohonynt eu hunain 

 Deall cam-drin domestig 

 Archwilio bwlio rhywiol a homoffobia 

 Deall stereoteipiau a chydymffurfiad rhyw 

 Datblygu hunanwerth a hunan-barch 

 Meithrin empathi a geirfa emosiynol 
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Adroddiad Ymchwil TCRU: „Young women and their relationships – power and 
pleasure: Key issues for practitioners and policy-makers‟ (2009) 
 
I‟w lawrlwytho yn www.ioe.ac.uk/tcru 
 
Cymdeithas Seicolegol Americanaidd „Report of the APA Task Force on the 
Sexualisation of Girls‟ (2007) 
 
I‟w lawrlwytho yn 
www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html 
 
Womankind Worldwide: „Challenging Violence, Changing Lives‟ Pecyn Adnoddau 
Ysgolion a CD Rom 
 
Archebwch yn 
www.womankind.org.uk/Education_resources. 
html 
 
Cymorth i Fenywod: Pecyn Cymorth Addysg „Expect Respect‟ - cynlluniau gwersi ac 
adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd 
 
I‟w lawrthlwytho yn 
www.womensaid.org.uk 

 
Gwefannau 
 
www.thisisabuse.direct.gov.uk 
Gwefan a ariennir gan y Llywodraeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o berthnasoedd 
camdriniol i bobl ifanc  
 
www.womensaid.org.uk 
Gwybodaeth ynglŷn â cham-drin domestig gyda dolenni i wefan cyfeillgar i blant, ac 
adnoddau addysgol i‟w lawrlwytho 
 
www.thehideout.org.uk 
Gwefan Cymorth i Fenywod ar gyfer plant a phobl ifanc 



 
www.womankind.org.uk 
Elusen yn y DU sydd â‟r nod o gefnogi hawliau menywod - adnoddau addysgol a 
dogfennau i‟w harchebu 
 
www.campaignforrealbeauty.co.uk 
Ymgyrch gan y cwmni harddwch Dove i gefnogi delfrydau mwy realistig o harddwch. 
Dolenni i weithgareddau ac ymchwil datblygu hunan-barch 
 



 
Sut i herio iaith homoffobig 
 
Yn fwy a mwy mae pobl ifanc yn defnyddio iaith homoffobig megis „that‟s so gay‟ i 
olygu bod rhywbeth yn anghywir, drwg neu bathetig. Bydd disgyblion hefyd yn 
defnyddio iaith homoffobig i ddolurio, achosi embaras neu ddifrïo eraill, boed eu bod 
yn gweld eu hunain fel pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu beidio. 
 
Canfu ymchwil a gynhaliwyd gyda disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghaerdydd 
bod 92% yn clywed iaith neu sylwadau homoffobig o leiaf yn ddyddiol, a dywedodd 
52% nad oeddent erioed wedi clywed athrawon yn ymyrryd. 
 
Pan y‟u hwynebir â disgyblion yn gwneud sylwadau homoffobig neu ddigwyddiadau 
o fwlio homoffobig gall staff ysgol yn aml boeni beth yw‟r ffordd orau i ymateb a sut i 
herio ymddygiad plentyn. 
 
Ymateb i iaith megis ‘that’s so gay’ 
 

 Peidiwch â dim ond dweud 'mae hynny‟n anghywir!‟ – ynddo‟i hun gall hyn 
gyfleu bod bod yn hoyw yn anghywir, neu y dylem osgoi siarad am 
gyfeiriadedd rhywiol 

 Cwestiynwch beth mae‟r disgybl yn ei olygu gan yr hyn y mae wedi ei ddweud 
- a ydynt yn ceisio bychanu rhywbeth neu rywun? 

 Heriwch: „Nid yw‟n iawn i fychanu rhywun yn y dosbarth hwn‟ 

 Archwiliwch: „Wyddoch chi beth mae hynny‟n feddwl?‟ 

 Peidiwch ag anwybyddu homoffobia - gwnewch yn siŵr yr eir i‟r afael ag ef 

 Peidiwch â bod ofn cynnal sesiwn amser cylch neu drafodaeth ddosbarth er 
mwyn trafod yn agored beth mae bod yn hoyw yn ei olygu 

 Peidiwch â bod ofn gweithredu - yn ôl y gyfraith mae gan ysgolion 
ddyletswydd i fynd i‟r afael ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio homoffobig neu 
homoffobia 

 Hysbyswch y rhieni os ydych yn teimlo bod y digwyddiadau yn gofyn am 
hynny 

 

Cysylltiadau i SEAL  
 
Mae adnoddau Rhydd i fod yn Fi yn cysylltu i themâu Agweddau Cymdeithasol ac 
Emosiynol ar Ddysgu (SEAL) „Parhau i Ddysgu‟ (thema 2) a „Dysgu amdana i- 
Rheoli Teimladau‟ (thema 4), yn ychwanegol at y prif themâu o „Cyd-dynnu a 
chweryla‟, „Dweud na wrth fwlio‟, „Hoffi fy hun‟ a „Perthnasoedd‟. 
 
Nod y cynlluniau gwersi yw hyrwyddo hunanymwybyddiaeth, llythrennedd emosiynol, 
empathi a sgiliau cymdeithasol pobl ifanc. 
 



 

GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES 
 

Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynlluniau Gwersi 
 

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Bod yn Real 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 1        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Archwilio cysyniad hunaniaeth a hunanddelwedd 

Amcanion dysgu: 
 

 Archwilio a diffinio hunaniaeth 

 Archwilio eich teimlad eich hun o 
hunaniaeth a gwahanol elfennau 
hunaniaeth (ymddangosiad, barn, 
meddyliau, teimladau, sgiliau ac ati) 

 Archwilio ffyrdd yr ydym yn llunio 
neu‟n siapio ein hunaniaeth  

 Nodi nodweddion tebyg a gwahanol 
rhyngom ni ac eraill 

Adnoddau: 
 
Papur A1, pennau ffelt, dalenni gwaith 
Hunaniaeth Fewnol/Allanol (Adnodd 1), 
stribedi o gerdyn lliw, glud 
 
Geirfa: hunaniaeth; nodweddion; 
personoliaeth; agwedd; cred; 
gwerthoedd; diwylliant; cydymffurfio; 
emosiwn; cadarnhaol; negyddol; geirfa 
teimladau; unigryw; arbennig 

Cyflwyniad: 10 munud 
 
Eglurwch i‟r dosbarth y byddwn dros yr ychydig wythnosau nesaf yn archwilio thema 
„rhydd i fod yn fi‟ a heddiw rydym am archwilio hunaniaeth. Cyn dechrau‟r sesiwn 
efallai y byddwch am greu cytundeb dosbarth y gellir ei arddangos a chyfeirio ato ym 
mhob sesiwn, gan ofyn i‟r disgyblion ddiffinio eu haddewidion ynglŷn â sut y bydd 
pawb yn ymddwyn ac yn trin ei gilydd yn ystod y sesiynau, yn arbennig gan y gallent 
fod yn trafod materion sensitif. Er enghraifft, „byddwn yn parchu pawb‟, „mae gan 
bawb hawl i‟w farn‟ a „nid oes atebion cywir nac anghywir‟. Gofynnwch i‟r disgyblion 
ddiffinio‟r addewidion a‟u harddangos ar ddarn mawr o bapur mewn man canolog. 
 
Trafodwch beth ydym yn ei olygu gyda‟r gair hunaniaeth a chofnodwch yr atebion ar 
y bwrdd gwyn. Amlygwch rai themâu megis bod yn unigryw, yn unigolyn, yn 
wahanol. 
 
Gweithgaredd 1: Taflu Syniadau am Hunaniaeth  10 munud 
 
Trefnwch y disgyblion mewn grwpiau bach o tua 5-6 a rhowch ddalen fawr o bapur 
(e.e. papur siart fflip) i bob grŵp. Gofynnwch i‟r grwpiau daflu syniadau ynglŷn â beth 
sy‟n gwneud ein hunaniaeth (e.e. ein nodweddion, personoliaeth, diddordebau, 
agweddau, cred, gwerthoedd, diwylliant, teulu ac ati) ac archwilio o ble y daw eich 
hunaniaeth - pwy sy‟n ei greu? (dewisiadau ein hunain, ein teulu, diwylliant, 
cyfoedion, dylanwadau‟r cyfryngau ac ati). 
 
Gweithgaredd 2: Hunaniaeth Fewnol ac Allanol  20 munud 
 
Gofynnwch i‟r disgyblion weithio‟n unigol nawr i ystyried eu hunaniaeth eu hunain. 
Rhowch gopi o‟r ddalen waith „Hunaniaeth Fewnol ac Allanol‟ i bob disgybl a 



gofynnwch iddynt ystyried beth sy‟n eu gwneud hwy‟n unigryw fel unigolyn. 
Gofynnwch i'r disgyblion labelu amlinelliad y person ar un ochr y ddalen gyda 
phopeth y mae eu hunaniaeth allanol yn ei gynnwys (h.y. yr hyn y gellir ei weld gan y 
byd) ac ar yr ochr arall eu hunaniaeth fewnol (h.y. y rhannau ohonynt sydd yn fwy 
preifat, cudd neu ddim yn weladwy i weddill y byd). 
 
Enghreifftiau o hunaniaeth allanol - edrychiad, taldra, siâp, talentau, sgiliau, oed 

rhyw, teulu, hil 
Enghreifftiau o hunaniaeth fewnol - meddyliau, teimladau, breuddwydion, 

gwerthoedd, talentau cudd, ffydd, crefydd 
 

Pwyntiau Trafod 
 

Pa rannau o fy hunaniaeth sy’n fy ngwneud i’n unigryw? 
A oes unrhyw nodweddion tebyg neu wahanol rhwng fy hunaniaeth i a 

hunaniaeth pobl eraill? 
A oes rhannau ohonom sydd yr un fath ar gyfer pob person? (h.y. teimladau, 

meddyliau, ofnau, yr hyn sy’n ein gwneud yn ddynol) 
A oes ffyrdd yr ydym yn ceisio cael teimlad tebyg o hunaniaeth â phobl eraill? 

(e.e. gwisgo ac edrych yn debyg) 
Pam ydych chi’n meddwl bod hyn? 

Beth sy’n digwydd pan fydd person yn ceisio ffitio i mewn neu 
GYDYMFFURFIO â’r ffordd y maent hwy’n meddwl y dylent fod yn eu 

hunaniaeth allanol (e.e. gwisgo’n debyg i eraill) ond nad yw’n cyd-fynd â’u 
hunaniaeth fewnol (e.e. eu gwerthoedd a beth maent hwy’n feddwl sy’n 

bwysig)? 

 
Gweithgaredd 3: Ysgol Teimladau 15 munud 
 
Mewn grwpiau bach, gofynnwch i‟r disgyblion ysgrifennu cymaint â phosibl o „eiriau 
teimladau‟ ar y stribedi cerdyn lliw, a‟u trefnu yn y drefn y maent hwy‟n eu hystyried 
yw‟r teimladau mwyaf cadarnhaol i‟w cael, y teimladau mwyaf negyddol, a‟u gludo ar 
ddalen fawr o bapur mewn siâp ysgol ddringo. 
 
Dylid cadw‟r ysgolion gan y byddant yn cyfeirio atynt drwy gydol y sesiynau i gysylltu 
ymwybyddiaeth disgyblion o‟u cyflwr emosiynol a datblygu geirfa emosiynol. Efallai y 
byddwch am ymestyn y gweithgaredd hwn drwy ofyn i‟r disgyblion ystyried yr effaith 
y mae teimladau yn eu cael ar eich hunaniaeth a‟ch hunanwerth, neu sut mae ein 
synnwyr o hunaniaeth yn effeithio ar ein teimladau. 
 
Gweithgaredd 4: (os bydd amser) Mae’r Haul yn Gwenu  5 munud 
 
Chwarae‟r gêm Mae‟r Haul yn Gwenu, gan drafod y ffyrdd yr ydym yn wahanol ac yn 
debyg. Ar gyfer y gêm hon mae angen i bawb fod yn eistedd ar gadair mewn cylch, 
gydag un yn llai o gadeiriau nad sydd o bobl. Mae‟r person heb gadair yn sefyll yn y 
canol ac yn dweud „Mae‟r haul yn gwenu ar bawb ....‟ ac mae‟n enwi rhywbeth megis 
sydd â llygaid brown, sy‟n gwisgo glas, a gafodd frecwast bore heddiw, sy‟n hoffi 
gwyddoniaeth ac ati. Os yw‟r datganiad yn berthnasol i chi rhaid i chi newid sedd 
gyda rhywun arall, heb eistedd yn y gadair yr oeddech yn eistedd ynddi nac un y naill 
ochr iddi. 



Casgliad: 
 
Atgoffwch y disgyblion ein bod wedi bod yn archwilio ein teimlad o hunaniaeth a 
gofynnwch iddynt ystyried, cyn y wers nesaf, ffyrdd y gallent ei chael hi‟n anodd i 
ddangos eu hunaniaeth ac os ydynt weithiau‟n gweld eu hunain yn cydymffurfio â 
syniad rhywun arall o beth ddylai hunaniaeth fod. 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall cysyniad hunaniaeth a diffinio agweddau ar eu hunaniaeth 

 Archwilio sut mae eu teimlad o hunaniaeth yn cael ei greu a sut y gallai gael ei 
siapio gan ddylanwadau eraill 

 Diffinio agweddau ar eu hunaniaeth, yn cynnwys eu hunaniaeth fewnol ac allanol 

 Deall sut y mae pobl yn wahanol ac yn debyg 

 Defnyddio ystod o eirfa emosiynol i ddeall y gwahaniaeth rhwng teimlad 
cadarnhaol a negyddol 

 Cyfrannu i drafodaeth grŵp neu ddosbarth, gan fynegi meddyliau a theimladau 
mewn geiriau 

Nodiadau Athrawon: 
 
 
 

 
 
 



 

GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES 
 

Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynlluniau Gwersi 
 

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Bod yn Real, Rhan 2 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 2        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Parhau i archwilio cysyniad hunaniaeth a hunanddelwedd 

Amcanion dysgu: 
 

 Archwilio sut y gallwn gael ein 
dylanwadu gan y cyfryngau 

 Archwilio ein gwerthoedd a beth sy‟n 
ein hysgogi i greu ein teimlad ein 
hunain o hunaniaeth 

 Archwilio ffyrdd yr ydym yn wahanol 
ac yn debyg i bobl eraill ac effaith 
hyn 

 Dechrau archwilio sut yr ydym yn 
labelu ac yn stereoteipio eraill 

Adnoddau: 
 
Adnodd 2 – Hysbysebion Cyfryngau 
Adnodd 3 – Dalen Waith Gwerthoedd 
Adnodd 4- Lluniau Pobl; padiau post-it 
 
Geirfa: hunaniaeth; nodweddion; 
personoliaeth; agwedd; cred; 
gwerthoedd; diwylliant; cydymffurfio; 
emosiwn; geirfa teimladau; unigryw; 
arbennig; dylanwadu, gwahaniaeth; 
tebygrwydd; rhagfarn; stereoteip 

Cyflwyniad: 10 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol ac atgoffwch y 
disgyblion beth yr ydym yn ei olygu gyda‟r term „hunaniaeth‟. Gofynnwch i‟r 
disgyblion a ydynt wedi meddwl am unrhyw ffyrdd y maent yn cydymffurfio â 
syniadau rhywun arall o beth ddylai eu hunaniaeth fod neu ffyrdd lle gallant deimlo‟n 
rhydd i fod yn nhw eu hunain. 
 
Gweithgaredd 1: Dylanwadu ar ein Hunaniaeth 20 munud 
 
Trafodwch gyda‟r disgyblion a ydym yn fodlon gyda‟n teimlad presennol o 
hunaniaeth, neu a oes rhannau ohonom yr hoffem eu newid? Trafodwch a ydym yn 
cael ein hannog i newid gan y cyfryngau a‟r byd o‟n hamgylch. 
 
Gan weithio mewn grwpiau bach, rhowch gopïau o‟r hysbysebion cyfryngau (Adnodd 
2) i‟r disgyblion a gofynnwch iddynt restru‟r ffyrdd y maent yn ceisio dylanwadu ar ein 
teimlad o hunaniaeth. Beth mae nhw‟n ceisio newid amdanom? (Os dymunwch, 
gallwch ddod o hyd i luniau eich hun o gylchgronau) 
 

Pwyntiau Trafod 
 

Beth ydych chi’n feddwl mae’r hysbyseb yn ceisio ei werthu? 
Sut mae’n ceisio dylanwadu ar y gwyliwr/darllenwr? 

Sut ydych chi’n teimlo wrth edrych ar yr hysbyseb? Sut mae’n gwneud i chi 
deimlo am eich hunanddelwedd eich hun? 

A yw’n gwneud i chi fod eisiau prynu’r cynnyrch? Pam? 
A yw’r hysbyseb yn gwneud i chi deimlo’n fwy hyderus ynglŷn â’ch hun, yn llai 



hyderus neu nid oes newid? Pam? 

 
 
Gweithgaredd 2: Gwerthoedd 15 munud 
 
Atgoffwch y disgyblion mai un agwedd o‟n hunaniaeth yw ein gwerthoedd - y pethau 
sy‟n bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd yn sail i bopeth a wnawn gan y byddwn fel arfer 
yn gwneud penderfyniadau ac yn byw ein bywydau yn seiliedig ar yr hyn y credwn 
sy‟n bwysig i ni. 
 
Rhannwch gopïau o‟r ddalen waith Rhestr Gwerthoedd (Adnodd 3) a gofynnwch i‟r 
disgyblion farcio‟r 5 gwerth y maent hwy‟n credu sy‟n bwysig iddynt hwy. Gofynnwch 
i‟r disgyblion ystyried pob agwedd o‟u bywydau a‟u rhoi mewn trefn o‟r hyn sydd 
fwyaf pwysig yn rhif 1 i‟r lleiaf pwysig yn rhif 5. 
 

Pwyntiau trafod 
 

Pa werth oedd ar frig eich rhestr? 
Allwch chi feddwl am rai ffyrdd yr ydych yn gweithredu’r gwerth hwnnw yn 

eich bywyd? 
Allwch chi feddwl am rai ffyrdd lle nad ydych efallai’n gweithredu’r gwerth 

hwnnw? 
Sut mae hynny’n teimlo? 

Beth sy’n digwydd pan fyddwn yn teimlo bod yn rhaid i ni fyw bywyd yn ôl 
syniad rhywun arall o bwy ddylem fod a beth ddylai fod yn bwysig i ni? (megis 

y cyfryngau) 

 
Gweithgaredd 3: Gwahanol neu debyg 
 
Trefnwch y disgyblion mewn grwpiau bach o 5-6 a rhowch gopi o luniau‟r bobl 
(Adnodd 4) i bob grŵp ynghyd â phad post-it a gofynnwch iddynt gydweithio i 
ddangos ffyrdd y gallai‟r bobl hyn fod yn debyg iddynt ac yn wahanol iddynt hwy, gan 
ysgrifennu eu hatebion ar y papurau post-it a‟u gosod ar y llun. Gofynnwch i‟r 
disgyblion hefyd gofnodi unrhyw syniadau sydd ganddynt ynglŷn â hunaniaeth y 
person hwnnw - pwy mae nhw‟n feddwl yw‟r person? Pa werthoedd allai fod 
ganddo/ganddi? Beth allai fod yn agweddau ar ei hunaniaeth fewnol ac allanol? 
 
Rhannwch yr atebion gyda‟r dosbarth cyfan a dechreuwch gyflwyno‟r syniad o 
stereoteipiau – syniad y byddwn yn ei archwilio yn y sesiwn nesaf.   

Casgliad: 
 
Gofynnwch i‟r disgyblion ystyried eu ffrindiau agosaf - a ydynt yn wahanol iawn neu‟n 
debyg iddynt hwy? Gan gyfeirio at yr Ysgolion Teimladau a grëwyd yn y sesiwn 
flaenorol, gofynnwch i‟r disgyblion sut ydym yn teimlo ynglŷn ag eraill sydd yn 
wahanol iawn? e.e. hil, crefydd wahanol, rhai sy‟n siarad iaith wahanol, rhai sydd â 
chyfeiriadedd rhywiol gwahanol ac ati. Efallai y byddwch am gyflwyno‟r cysyniad o 
ragfarn yma. 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 



 Deall cysyniad hunaniaeth a diffinio agweddau ar eu hunaniaeth 

 Archwilio sut y gall eu teimlad o hunaniaeth gael ei ddylanwadu gan eraill, yn 
arbennig y cyfryngau 

 Archwilio sut y mae eu gwerthoedd yn dylanwadu ar eu hunaniaeth a‟u 
bywydau 

 Archwilio sut y maent yn wahanol ac yn debyg i eraill, a sut y gall 
gwahaniaeth greu rhagfarn ac ofn 

 Defnyddio ystod o eirfa emosiynol i fynegi meddyliau a theimladau 

Nodiadau Athrawon: 
 
Noder: Gwefan ddefnyddiol ar gyfer archwilio  hysbysebu yn y cyfryngau ymhellach 
yw www.advertisingarchives.co.uk 
 
Mae‟r wefan yn cynnwys lluniau o filoedd o hysbysebion sydd wedi mynd i‟r wasg 
nawr ac yn y gorffennol. Gallwch gofrestru gyda chyfeiriad e-bost a chewch fynediad 
at luniau‟r hysbysebion, gan weld sut y maent wedi newid dros y blynyddoedd. 

 
   

http://www.advertisingarchives.co.uk/


GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES 
 

Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynlluniau Gwersi 
 

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Stereoteipiau a Llythrennedd Cyfryngau 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 3        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Diffinio ac archwilio stereoteipiau a chydymffurfiad rhyw 

Amcanion dysgu: 
 

 Archwilio a diffinio‟r term „stereoteip‟ 

 Archwilio stereoteipio rhyw yn 
benodol, gan amlygu ffyrdd y mae 
hyn yn digwydd 

 Deall pam y caiff pobl eu stereoteipio 
ac effeithiau hyn 

 Dechrau archwilio dylanwad y 
cyfryngau mewn creu a sicrhau 
parhad stereoteipiau rhyw 

Adnoddau: 
 
Papur siart fflip A1; pennau ffelt; Adnodd 
Athrawon 5 – Ystadegau Stereoteipio 
Rhyw; Adnodd 6 – Labeli Stereoteipio; 
Cylchgronau ar gyfer yr arddegau / 
mynediad at y rhyngrwyd 
 
Geirfa: hunaniaeth; cydymffurfio; 
stereoteip; cyffredinoli; gwahaniaeth; 
cyfryngau; emosiwn; unigrwydd‟; 
arbennig; dylanwad; geirfa teimladau 
cadarnhaol 

Cyflwyniad: 10 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol ac atgoffwch y 
disgyblion am y cytundeb dosbarth a luniwyd yn y sesiwn gyntaf. 
 
 
Gweithgaredd 1: Stereoteipiau 15 munud 
 
Ysgrifennwch y gair „stereoteip‟ ar y bwrdd gwyn. Gofynnwch i‟r disgyblion a oes 
unrhyw un wedi clywed y gair o‟r blaen ac archwiliwch beth mae‟n ei olygu (h.y. 
syniad neu farn sydd gennym yn barod - label). Gofynnwch i‟r disgyblion roi rhai 
enghreifftiau ac ysgrifennwch hwy ar y bwrdd, gan drafod yn gyntaf sut yr ydym yn 
rhoi atebion parchus a phriodol. Crëwch restrau o stereoteipiau ar y bwrdd ac yna 
trafodwch a ydynt yn wir neu beidio mewn gwirionedd. Trafodwch beth a olygir gan y 
term „cyffredinoli‟ a sut gall fod yn berthnasol i stereoteipiau. 
 
 
Gweithgaredd 2: Stereoteipiau Cyffredin 10 munud 
 
Trefnwch y disgyblion mewn grwpiau bach a rhowch ddalen o bapur siart fflip ac 
ychydig o bennau ffelt i bob grŵp. Gofynnwch i rai grwpiau ystyried stereoteipiau 
benywaidd, ac eraill i ystyried stereoteipiau gwrywaidd ac anogwch y disgyblion i 
ganfod gymaint ag y gallant sy‟n berthnasol i ddynion/menywod a bechgyn/merched, 
e.e. 
 

 Mae menywod yn gwneud yr holl waith tŷ 

 Mae merched yn hoffi‟r lliw pinc 



 Mae dynion yn mynd allan i weithio i ennill arian 

 Mae bechgyn yn hoffi chwaraeon 
 
Fel dosbarth cyfan trafodwch yr atebion a gweld a oes yna rai cyffredin (dylai fod 
llawer). Os bydd amser, efallai y byddwch am drafod y pwyntiau canlynol: 
 

Pwyntiau Trafod 
 

Pam fod y stereoteipiau hyn mor gyffredin? 
Lle ydyn ni wedi clywed y stereoteipiau hyn o’r blaen? 

Sut gaiff y stereoteipiau hyn eu creu? 
Allwn ni feddwl am enghreifftiau yn y cyfryngau (e.e. hysbysebion, fideos 

cerddoriaeth, cylchgronau, ar y teledu) sy’n hyrwyddo’r stereoteipiau hyn? 
Sut ydych chi’n teimlo am y stereoteipiau hyn? A ydynt yn ein dal yn ôl mewn 

unrhyw ffordd? 

 
Gweithgaredd 3: Stereoteipiau Rhyw: Y Ffeithiau  5 munud 
 
Gan ddefnyddio Adnodd Athrawon 5, dangoswch y ffeithiau ac ystadegau stereoteip 
ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol, neu darllenwch hwy i‟r dosbarth. Trafodwch gyda‟r 
disgyblion sut y maent yn teimlo wrth eu clywed. 
 
Gweithgaredd 4: Gweithgaredd Labeli Stereoteipiau 15 munud 
 
Gan ddefnyddio‟r labeli stereoteipiau (Adnodd 6), eglurwch i‟r disgyblion eu bod yn 
chwilio am y person sydd â‟r label sy‟n cyfateb i‟r un sydd ganddynt hwy. Ar bob 
label mae math o berson a disgrifiad stereoteip arno, e.e. „merch‟ a „hoffi pinc, 
chwarae gyda doliau, yn dawel a swil.‟ 
 
Unwaith y bydd y disgyblion wedi dod o hyd i‟r labeli sy‟n cyfateb, trafodwch: 
 

Pwyntiau Trafod: 
A oedd hi'n hawdd neu’n eithaf anodd i ddod o hyd i’r label oedd yn cyfateb i’r 

person/disgrifiad? 
A oedd rhai labeli yn haws nac eraill i ddod o hyd i rai’n cyfateb? Pam? 

A yw’r disgrifiadau’n wir? 
Os nad ydynt, pam ein bod ni gyd yn eu hadnabod ac yn eu credu? 

Pa effaith mae stereoteipio yn ei gael? 

 
Gweithgaredd 5: Stereoteipiau a’r Cyfryngau 15 munud (os bydd amser) 
 
Dewch â detholiad o gylchgronau (wedi eu hanelu at rai yn eu harddegau os yn 
bosibl) i‟r ysgol neu ewch i wefan un o gylchgronau‟r arddegau os oes gennych 
fynediad at y rhyngrwyd (mae enghreifftiau wedi eu rhestru isod yn y Nodiadau 
Athrawon). Gofynnwch i‟r disgyblion weithio mewn grwpiau bach a rhestru cymaint â 
phosibl o stereoteipiau rhyw gwahanol y mae‟r cylchgrawn yn eu hyrwyddo. Er 
enghraifft, yn sicr bydd gan gylchgrawn merched erthyglau a hysbysebion am wallt, 
colur a harddwch, ffasiwn ac ati. 
 



Trafodwch sut deimlad fyddai i fod yn rhywun sydd ddim yn cydymffurfio â stereoteip 
rhyw, neu i rywun sy‟n cydymffurfio ond sydd ddim eisiau gwneud hynny mewn 
gwirionedd, gan gyfeirio at yr Ysgolion Teimladau a luniwyd yng Ngwers 1. 

Casgliad: 
 
Gofynnwch i‟r disgyblion ystyried a ydynt hwy‟n cael eu stereoteipio mewn unrhyw 
ffordd, e.e. ai nhw yw clown y dosbarth, yr un swil, yr un sgwrsiog. Gofynnwch i‟r 
disgyblion ystyried sut y gallant dorri‟r stereoteip rhyw neu eu stereoteip dosbarth 
mewn rhyw ffordd ar gyfer yr wythnos hon. 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall diffiniad „stereoteip‟ a rhoi enghreifftiau o stereoteipiau 

 Deall stereoteipio rhyw, a dod o hyd i enghreifftiau yn y cyfryngau 

 Gwerthfawrogi effeithiau stereoteipiau, archwilio ymatebion empathig i sefyllfa 
pobl eraill 

 Cyfrannu i drafodaeth ddosbarth a grŵp, gan roi eu meddyliau a‟u teimladau 
mewn geiriau 

Nodiadau Athrawon: 
 
Noder: Gwefannau cylchgronau i’r arddegau: 
 
Gwefannau wedi eu hanelu at ferched:  
www.mybliss.co.uk 
www.mizz.com 
www.teenvogue.com 
 
Gwefannau wedi eu hanelu at fechgyn: 
 
www.matchmag.co.uk (Pêl-droed) 
www.play-mag.co.uk (Cylchgrawn Playstation) 
 
(Nid oes cylchgronau cyffredinol wedi eu hanelu at fechgyn - gallai hyn ynddo‟i hyn 
fod yn bwnc trafod) 

 

http://www.mybliss.co.uk/
http://www.mizz.com/
http://www.teenvogue.com/
http://www.matchmag.co.uk/
http://www.play-mag.co.uk/


 

GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES 
 

Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynlluniau Gwersi 
 

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Llythrennedd Cyfryngau 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 4        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Archwilio a datblygu ymwybyddiaeth o effaith y cyfryngau 

Amcanion dysgu: 
 

 Diffinio‟r term „cyfryngau‟ a deall y 
gwahanol fathau o gyfryngau 

 Deall ac archwilio effeithiau gwahanol 
fathau o gyfryngau ar ein hunaniaeth 
a‟n hunan-ddelwedd 

 Cael canfyddiad mwy cywir o 
ddelweddau yn y cyfryngau 

 Deall cysyniad hysbysebu a‟i 
ddylanwad 

Adnoddau: 
 
Labeli Cywir/Anghywir (Adnodd 7); 
Datganiadau Cywir/Anghywir (Adnodd 8); 
Hysbysebion o gylchgronau (Adnodd 2); 
Enghreifftiau o ystumio lluniau (Adnodd 
9); mynediad at gyfrifiaduron neu bapur; 
pennau ffelt ac ati 
 
Geirfa: hunaniaeth; cydymffurfio; 
stereoteip; cyffredinoli; gwahaniaeth; 
cyfryngau; emosiwn; unigryw; arbennig; 
dylanwad; a hefyd geirfa teimladau 

Cyflwyniad: 5 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol ac atgoffwch y 
disgyblion beth a olygwn gan „stereoteip‟ a sut y gellir gweld stereoteipiau yn y 
cyfryngau. Trafodwch a oes unrhyw un wedi gweld unrhyw enghreifftiau o 
stereoteipiau ers y sesiwn ddiwethaf, a thrafodwch yn fyr sut y gall gwahanol fathau 
o bobl gael eu stereoteipio yn y cyfryngau, e.e. ar y teledu, megis pobl sy‟n hoyw, yn 
ceisio lloches yn ein gwlad, pobl oedrannus, pobl ifanc. Beth yw effeithiau hyn? 
 
Gweithgaredd 1: Beth yw ‘cyfryngau’  10 munud 
 
Er mwyn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn deall beth a olygir gan y term „cyfryngau‟, 
rhestrwch gymaint o enghreifftiau â phosibl ar y bwrdd gwyn a thrafodwch pa rai y 
mae‟r disgyblion yn eu defnyddio neu‟n cyfeirio atynt amlaf, megis teledu a‟r 
rhyngrwyd. Trafodwch yn fyr eu barn am y cyfryngau a sut y gall ddylanwadu arnynt. 
A yw‟n dylanwadu arnynt mewn unrhyw ffordd, neu ydyn nhw ddim yn ymwybodol o‟r 
dylanwadau? 
 
Efallai y byddwch am drafod faint o bobl sydd wedi prynu cynnyrch unwaith eu bod 
wedi ei weld yn cael ei hysbysebu, megis minlliw neu siampŵ newydd, neu faint o 
bobl sydd wedi clywed stori newyddion yn ddiweddar am berson enwog ac sydd â 
barn am y person hwnnw o ganlyniad i‟r hyn y maent wedi ei weld neu ei ddarllen. 
 
Gweithgaredd 2: Cyfryngau Cywir neu Anghywir? 10 munud 
 
Gan ddefnyddio‟r labeli „cywir‟, „anghywir‟ a „dim yn gwybod‟ (Adnodd 7) gofynnwch 
i‟r disgyblion ystyried y „ffeithiau‟ am y cyfryngau (a restrir ar Adnodd 8), a 



phenderfynu a ydynt yn meddwl eu bod yn gywir, anghywir neu nid ydynt yn siŵr, 
gan bleidleisio gyda‟u traed wrth sefyll yn ymyl y label perthnasol (rhowch y labeli ar 
naill ben yr ystafell ddosbarth a gofynnwch i rywun sefyll yn y canol gyda'r label „dim 
yn gwybod‟. Datgelwch yr atebion wedi i‟r dosbarth bleidleisio, ac wedi datgelu‟r holl 
ffeithiau ac atebion, trafodwch y pwyntiau canlynol fel dosbarth: 
 

Pwyntiau Trafod 
 

A gawsoch chi eich synnu gan yr atebion i’r ffeithiau? Pam? 
Pa ffaith wnaeth eich synnu fwyaf? 

Beth ydych chi’n feddwl yw effaith gweld gymaint o ddelweddau treisgar ar y 
teledu a chymaint o hysbysebion alcohol? 

A oes unrhyw un yn teimlo dan bwysau gan y cyfryngau neu raglenni teledu 
penodol (e.e. Hollyoaks, The OC, One Tree Hill, Glee)? 

 
Gweithgaredd 3: Ystumio Lluniau 15 munud 
 
Ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol (neu gan ddefnyddio enghreifftiau go iawn allan o 
gylchgronau), dangoswch rai o‟r hysbysebion a ddefnyddiwyd yng Ngwers 2 
(Adnodd Athrawon 2). Trafodwch sut mae gweld delweddau fel hyn yn gyson yn 
gwneud i ni deimlo, gan gyfeirio at yr Ysgolion Teimladau a luniwyd yng Ngwers 1, 
ac archwiliwch effeithiau cael eich amgylchynu gan enghreifftiau o sut y dylem 
edrych, ymddwyn, gwisgo, bwyta, teimlo ac ati. Efallai y byddwch am archwilio rhai 
o‟r ystadegau ynglŷn â sut y mae‟r cyfryngau wedi eu labelu fel bod yn gyfrifol am 
greu anhwylderau bwyta mewn pobl ifanc, iselder ymhlith rhai yn eu harddegau a 
phroblemau iechyd meddwl, cymysgaredd rhywiol ac ati. 
 
Gan ddefnyddio Adnodd 9 (Enghreifftiau o Ystumio Lluniau) gofynnwch i‟r disgyblion 
weithio mewn parau gydag un o‟r lluniau „cyn‟ ac „wedyn‟ a nodi‟r gwahaniaeth, gan 
roi cylch o gwmpas pob rhan o‟r lluniau gwreiddiol y maent yn credu sydd wedi 
newid. Dangoswch y lluniau ar y bwrdd gwyn a thrafodwch sut y maent yn meddwl y 
mae‟r lluniau wedi cael eu newid yn ddigidol. Trafodwch pam fod hysbysebwyr yn 
gwneud hyn a‟r syniad y maent yn ei bortreadu. Sut mae gwybod nad yw‟r lluniau a 
ddangosir yn rhai go iawn yn gwneud i ni deimlo? 
 
Gweithgaredd 4: Creu Gwrth-hysbysebion  25 munud 
 
Gan weithio mewn parau neu‟n unigol, gofynnwch i‟r disgyblion greu gwrth-hysbyseb 
- hysbyseb sy‟n bortread mwy gwir a realistig o gynnyrch. Gofynnwch i‟r disgyblion 
ddewis cynnyrch neu syniad y maent eisiau ei werthu a darlunio neu ddylunio ar 
gyfrifiadur hysbyseb na fyddai‟n gamarweiniol i‟r cyhoedd. Ffordd hawdd o wneud 
hyn yw defnyddio hysbyseb go iawn a‟i addasu. Gofynnwch i‟r disgyblion ystyried y 
llinell tag neu‟r slogan, llun person y byddent yn ei ddefnyddio, yr honiadau a wnânt 
am y cynnyrch ac ati. Gallent greu hysbyseb i gynrychioli‟n fwy cywir rywbeth 
niweidiol a hysbysebir fel arfer fel rhywbeth rhywiol, pwerus neu llawn hwyl, megis 
sigaréts neu alcohol, neu greu enghraifft „harddwch gwirioneddol‟ ar gyfer menywod. 
Neu gallai‟r disgyblion greu hysbyseb i hysbysebu eu hunain mewn goleuni 
cadarnhaol, gan ddathlu eu hunaniaeth ac amrywiaeth. 
 
Mae gwefannau da y gellir mynd iddynt am enghreifftiau isod: 



 
http://www.nmmlp.org/what_we_do/counter_ad_samples.html 
www.campaign forrealbeauty.co.uk cliciwch ar gynhyrchion i weld yr hysbysebion ar-
lein, lle defnyddir menywod go iawn yn hytrach na modelau tenau. 
 

Casgliad: 
 
Trafodwch sut mae‟r disgyblion nawr yn teimlo am y cyfryngau, a‟u heffaith. A oes 
ganddynt ffydd yn yr hyn a welant nawr neu a fyddant yn fwy tebygol o‟i gwestiynu? 
 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall diffiniad „cyfryngau‟ ac archwilio gwahanol fathau 

 Deall rôl y cyfryngau ac archwilio sut y gall ddylanwadu ar ein meddyliau a‟n 
teimladau 

 Deall rôl hysbysebu a chreu gwrth-hysbyseb mwy realistig 

 Cyfrannu at drafodaeth ddosbarth neu grŵp, gan roi meddyliau a theimladau 
mewn geiriau 

Nodiadau Athrawon: 
 
Fe ddewch o hyd i ddigon o enghreifftiau o luniau modelau wedi eu hystumio os 
chwiliwch am „airbrushed models‟ yn nelweddau Google. 

 
 
 



 

GWASANAETH YSGOLION A DYSGU GYDOL OES 
 

Caerdydd yn Erbyn Bwlio – Cynlluniau Gwersi 
 

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Hunan-ddelwedd 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 5        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Diffinio hunan-ddelwedd ac archwilio creu teimlad cadarnhaol am eich 
hun 

Amcanion dysgu: 
 

 Diffinio‟r term „hunan-ddelwedd‟ ac 
archwilio ein cysyniad o harddwch 

 Archwilio‟r cysyniad o harddwch 
mewnol ac allanol a hunan-
ddelwedd 

 Deall sut y gellir gwella a lleihau 
hunan-barch yn ein hunain ac 
eraill 

 Datblygu dealltwriaeth empathig o 
deimladau pobl eraill 

Adnoddau: 
 
Papur A1 / papur siart fflip; pennau; 
lluniau Heddiw a Ddoe (Adnodd 10); 
dalen waith Yn Falch i fod yn Fi (Adnodd 
11); padiau post-it; papur A4 a 
deunyddiau arlunio; blu-tack; Cardiau 
Hunan-werth (Adnodd 12) 
 
Geirfa: hunan-ddelwedd; harddwch; 
hunaniaeth; cysyniad; cyfryngau; 
harddwch mewnol ac allanol; hunan-
werth 

Cyflwyniad: 5 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol a thrafodwch 
unrhyw beth sydd wedi codi dros yr wythnos ddiwethaf ynglŷn â‟r cyfryngau a 
hysbysebu. A oes unrhyw un wedi bod yn gyndyn i gredu‟r hyn y maent wedi ei weld 
ers edrych ar yr enghreifftiau o ystumio lluniau? 
 
Gweithgaredd 1: Beth yw ‘hunan-ddelwedd’ 10 munud 
 
Eglurwch y byddwn heddiw‟n egluro ein hunan-ddelwedd - y ddelwedd sydd gennym 
ohonom ni ein hunain, yn allanol a mewnol, a byddwn yn dechrau drwy edrych ar 
harddwch. 
 
Trefnwch y disgyblion mewn grwpiau bach a rhowch ddalen o bapur siart fflip a 
phennau i bob grŵp. Gofynnwch i‟r disgyblon yn gyflym i gynnig syniadau ynglŷn â 
beth yw harddwch - gallent rannu eu dalen yn ddwy ran ac ystyried harddwch ar 
gyfer dynion a menywod ar yr ochrau gwahanol. Atgoffwch y disgyblion i fod yn 
barchus yn eu hatebion a chyfeiriwch at y cytundeb a luniwyd yn y sesiwn gyntaf. 
 
Ceisiwch beidio â rhoi gormod o ganllawiau i‟r disgyblion ynglŷn ag ystyried 
harddwch mewnol, ond yn hytrach arhoswch i weld beth a ddisgrifir, ac os yn briodol 
trafodwch y pwyntiau canlynol:        
 

Pwyntiau Trafod 
 



Rhannwch yr atebion – beth ydym ni’n ystyried i fod yn harddwch ar gyfer 
dynion, ac ar gyfer menywod? 

Gan gyfeirio’n ôl i wers un, a ydym yn bennaf yn ystyried harddwch mewnol 
neu harddwch allanol? 

Pwy sy’n diffinio ein cysyniad o harddwch? 
Beth os yw person yn hardd ar y tu allan ond yn hyll ar y tu fewn? 

Pam ein bod yn mesur harddwch o ran ymddangosiad corfforol? (efallai y 
byddwch am gysylltu hyn i’r enghreifftiau cyfryngau o hysbysebu ac ystumio 

lluniau) 

 
Gweithgaredd 2: Heddiw a Ddoe 10 munud 
 
Dangoswch y lluniau Heddiw a Ddoe (Adnodd 10) ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol a 
thrafodwch sut mae siâp ein corff wedi newid dros y blynyddoedd a sut y gall y sêr, 
modelau a‟r rheiny yn y cyfryngau greu syniad ynglŷn â beth ddylem ni gyd feddwl y 
„dylai‟ harddwch fod. 
 
Gofynnwch i‟r disgyblion ystyried beth sy‟n gwneud i ni deimlo‟n dda amdanom ein 
hunain ar y tu fewn a‟r tu allan a chwblhau dalen waith Yn Falch i fod yn Fi (Adnodd 
11) yn unigol. 
 
Gweithgaredd 3: Datblygu Hunan-barch  15 munud 
 
Fel dosbarth trafodwch beth a olygwn wrth „hunan-barch‟ a sut y gallwn ddatblygu 
ein hunan-barch a rhai o‟r pethau all ei ddinistrio, megis bwlio.  Rhowch ddalenni 
siart fflip ar y wal gyda‟r penawdau „datblygu hunan-barch‟ a „dinistrio hunan-barch‟ a 
rhowch ychydig o badiau post-it i‟r disgyblion. Gofynnwch i‟r disgyblion ysgrifennu 
syniadau ar y post-it a‟u rhoi yn sownd wrth y papur siart fflip. Adolygwch yr holl 
atebion ar ôl gorffen. 
 
Dewis arall i‟r gweithgaredd hwn yw gofyn i‟r disgyblion ystyried adegau pan eu bod 
wedi datblygu hunan-barch pobl eraill, neu pan eu bod wedi ceisio ei ddinistrio, ac i 
ysgrifennu‟n ddienw ar y post it. Ffordd dda i arddangos y rhain fyddai i ddefnyddio 
tamaid o wlân a phegiau i grogi‟r dalenni post-it arno, gyda datblygu hunan-barch ar 
un pen a‟i ddinistrio ar y pen arall. Gall hyn helpu i gyfleu‟n weledol a ydym yn ceisio 
dinistrio hunan-barch pobl eraill yn fwy na‟i ddatblygu, a hwyluso trafodaeth wedi 
hynny. 
 
Gweithgaredd 4: Dyma Fi  20 munud 
 
Gofynnwch i‟r disgyblion greu darn o waith celf i gynrychioli eu hunan-ddelwedd 
gyda‟r teitl „Dyma Fi‟. Anogwch y disgyblion i ystyried eu delwedd fewnol ac allanol, a 
dewis gwybodaeth weledol a gwybodaeth arall i bortreadu agweddau ar eu 
hunaniaeth, e.e. nodweddion y wyneb, delweddau o wrthrychau a gweithgareddau 
sy‟n arwydd o‟u diddordebau, geiriau a synau sydd ag ystyr iddynt. Anogwch y 
disgyblion i ganolbwyntio ar agweddau cadarnhaol, ac i ofyn i‟w ffrindiau am 
syniadau ynglŷn â‟r hyn y gallant ei gynnwys. 
 
Os bydd amser, gosodwch y delweddau ar waliau‟r dosbarth gyda blu-tack a dewch 
â phawb ynghyd mewn cylch. Gan ddefnyddio‟r cardiau hunan-barch (Adnodd 12) 



gofynnwch i‟r disgyblion symud o amgylch yr ystafell ddosbarth, gan osod cerdyn o 
dan ddelweddau gwahanol bobl. Wedi tua 5 munud casglwch bawb yn ôl i drafod sut 
yr ydym yn teimlo o weld ein delweddau gyda‟r capsiynau cadarnhaol oddi tanynt. 
 

Casgliad: 
Anogwch y disgyblion i ystyried sut y gallant ddatblygu eu hunan-barch a hunan-
barch pobl eraill dros yr wythnos nesaf. 
 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall diffiniad „hunan-ddelwedd‟ 

 Archwilio sut y gellir dylanwadu ar eu delwedd a‟u teimlad am eu hunain gan y 
cyfryngau 

 Deall y diffiniad o „hunan-ddelwedd‟ ac archwilio ffyrdd y gellir ei ddatblygu 
neu ei ddinistrio o fewn eu hunain ac eraill 

 Nodi agweddau cadarnhaol o‟u hunan-ddelwedd 

 Cyfrannu i drafodaethau dosbarth a grŵp, gan roi geiriau i feddyliau a 
theimladau 

Nodiadau Athrawon: 
 

 



 

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

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Perthynas 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 6        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Archwilio perthynas a cham-drin domestig 

Amcanion dysgu: 
 

 Diffinio‟r term cam-drin domestig 

 Diffinio‟r cysyniad o berthynas 
ramantus 

 Archwilio ffiniau perthynas iach a 
sefydlog 

 Archwilio ein cysyniad ein hunain 
o berthynas ac o gam-drin 

 Datblygu ymwybyddiaeth o 
rinweddau partner a ffrind  

Adnoddau: 
 
Dalen waith Beth Fyddwn i‟n ei Ddisgwyl 
(Adnodd 13); Copïau o Byramid 
Cyfeillgarwch (Adnodd 14); Astudiaethau 
Achos Modryb Gofidiau (Adnodd 15)  
 
Geirfa: perthynas; cam-drin domestig; 
cariad; cefnogaeth; iach; afiach; cam-
drin; cyfeillgarwch; ymddiriedaeth 

Cyflwyniad: 5 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol a thrafodwch ffyrdd 
y mae‟r disgyblion wedi gallu datblygu eu hunan-barch, neu hunan-barch rhywun 
arall, yn ystod yr wythnos.  
 
Gweithgaredd 1: Beth yw perthynas 10 munud 
 
Trafodwch fel dosbarth beth yw perthynas gariadus, gan archwilio sut mae pobl yn 
dangos eu bod mewn cariad neu mewn perthynas. Trafodwch enghreifftiau o 
berthynas a welwn ar y teledu neu ar y cyfryngau. Pa eiriau fyddem yn eu defnyddio 
i‟w disgrifio? A yw‟n berthynas hapus? 
 

Pwyntiau Trafod 
 

Pa mor hen ddylech fod cyn cael cariad? 
A yw pobl ifanc yn ddigon aeddfed i gael perthynas? 

Sut ydym yn dysgu sut i fod mewn perthynas? 
Beth mae’n ei olygu i fod mewn perthynas â rhywun? 

 
Gweithgaredd 2: Beth fyddech yn ei ddisgwyl? 10 munud 
 
Rhannwch y dosbarth i grwpiau bach gyda bechgyn a merched mewn grwpiau 
gwahanol. Rhowch y ddalen waith „Beth Fyddwn i‟n ei Ddisgwyl‟ (Adnodd 13) i bob 
grŵp a phenderfynu a yw‟r senarios yn „dderbyniol‟ neu‟n „annerbyniol‟. Trafodwch y 
canlyniadau fel dosbarth cyfan, a rhannu teimladau ynglŷn â‟n disgwyliadau. 
 

Pwyntiau Trafod 



 
Beth os na fodlonir ein disgwyliadau, e.e. nid yw ein partner yn ein trin â 

pharch? 
Sut ydym yn cyfathrebu ein disgwyliadau i eraill, yn cynnwys ein ffrindiau a’n 

teulu, ynglŷn â sut yr ydym eisiau cael ein trin? 

 
Gweithgaredd 3: Pyramid Cyfeillgarwch  10 munud 
 
Trafodwch gyda‟r dosbarth fod perthynas yn ymestyn y tu hwnt i‟n cariadon a bod 
gennym bob math o berthynas, yn cynnwys perthynas agos gyda‟n teulu a‟n 
ffrindiau, a pherthynas bellach gyda‟r rheiny yr ydym yn eu hadnabod fel 
cymdeithion, megis athrawon, ffrindiau‟r teulu, cyd-ddisgyblion ac ati. 
 
Rhannwch y disgyblion yn grwpiau bach unwaith eto a dosbarthwch gopïau o‟r labeli 
Pyramid Cyfeillgarwch (Adnodd 14). Mae‟r labeli‟n disgrifio gwahanol bethau y 
gallem chwilio amdanynt mewn ffrind, megis bod â‟r un diddordebau neu fod yn 
llawn hwyl. Gofynnwch i‟r disgyblion gydweithio i drefnu‟r labeli yn siâp y pyramid, o‟r 
peth pwysicaf i chwilio amdano mewn ffrind ar y brig, gyda‟r ddau beth pwysicaf 
nesaf o dan hwnnw, y tri pheth pwysicaf nesaf wedyn ac yn y blaen. 
 
Trafodwch fel dosbarth beth wnaethom eu nodi fel y pethau pwysicach a‟r pethau 
lleiaf pwysig i chwilio amdanynt mewn ffrind. 
 
Nawr gofynnwch i‟r grwpiau adolygu‟r pyramid ac ailadrodd yr ymarferiad ar gyfer 
cariad. Efallai y bydd eu pyramid yr un fath neu‟n wahanol. 
 

Pwyntiau Trafod 
 

A oedd eich pyramid yn wahanol? Ym mha ffordd? 
A ydym yn disgwyl mwy gan ein ffrindiau nag ydym gan ein partneriaid? 

A ddylai ein cariad hefyd fod yn ffrind da? A ddylent gael yr un rhinweddau a’r 
pethau y gwnaethom eu nodi fel rhai pwysig mewn ffrindiau, megis gallu 

ymddiried ynddynt? 

 
 
Gweithgaredd 4: Beth yw cam-drin domestig  10 munud 
 
Darllenwch y diffiniad o gam-drin domestig i‟r disgyblion: „mae cam-drin domestig yn 
digwydd pan fo un person yn dolurio neu‟n bwlio person arall sydd yn, neu a oedd 
yn, bartner iddynt neu sydd yn yr un teulu‟ (Cymorth i Fenywod). 
 
Trafodwch eu hymateb i hyn. A ydynt wedi gweld enghreifftiau o berthynas 
gamdriniol mewn operâu sebon neu raglenni eraill ar y teledu? Trafodwch pam y 
gallai pobl fod yn dreisgar neu ymddwyn mewn modd camdriniol tuag at eu partner, 
a pham efallai na fydd rhai pobl yn dweud wrth unrhyw un amdano. 
 
Dylai athrawon fod yn ystyrlon y gallai rhai disgyblion fod wedi, neu yn, profi cam-
drin domestig adref, ac felly mae angen rheoli trafodaethau mewn modd sensitif. 
Dylai staff hefyd fod yn ymwybodol o wasanaethau i gyfeirio unrhyw berson ifanc 
atynt, pe byddent angen cefnogaeth ychwanegol, megis Cymorth i Fenywod 



www.welshwomensaid.org 
 
Gweithgaredd 5: Astudiaethau Achos  10 munud 
 
Yn unigol neu mewn grwpiau bach, dosbarthwch gopïau o‟r astudiaethau achos 
Modryb Gofidiau (Adnodd 15) a gofynnwch i‟r disgyblion ysgrifennu llythyr yn ôl i‟r 
person gan roi cyngor ynglŷn â beth ddylent wneud, ac i benderfynu a yw‟r person 
mewn perthynas iach neu berthynas gamdriniol. 

Casgliad: 
 
Os bydd amser, efallai y byddwch am chwarae‟r gêm „Gweithredoedd Caredig ar 
Hap‟ er mwyn hyrwyddo‟r ddelfryd o berthynas iach a chadarnhaol drwy‟r dosbarth. 
Bydd y disgyblion yn ysgrifennu eu henw ar ddarn o bapur ac yn ei roi mewn het. 
Bydd pob disgybl yn dewis enw ar hap ac yn ei gadw‟n gyfrinachol. Dylent geisio 
gwneud gymaint o bethau caredig â phosibl i‟r person hwnnw yn ystod yr wythnos. 
 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall diffiniad „cam-drin domestig‟ 

 Deall beth sy‟n gwneud perthynas iach a chariadus 

 Archwilio rhinweddau partner rhamantus 

 Deall ymddygiadau camdriniol ac annerbyniol mewn perthynas 

 Cyfrannu i drafodaeth ddosbarth a grŵp, gan roi meddyliau a theimladau 
mewn geiriau 

Nodiadau Athrawon: 
 
I gael gwybodaeth bellach gallwch gyfeirio disgyblion at wefan a ariennir gan y 
llywodraeth www.thisisabuse.direct.gov.uk neu wefan Cymorth i Fenywod 
www.womensaid.org.uk 
 
Mae Barnado‟s a Chymorth i Fenywod Cymru yn cyflogi swyddogion prosiect i 
weithio gydag ysgolion er mwyn cynnal gweithdai a sesiynau ABCh ar thema cam-
drin domestig. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â 
cyps.manager@cardiffwomensaid.org.uk 
 

 
 



 

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

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Bwlio 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 7        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Archwilio bwlio rhywiol 

Amcanion dysgu: 
 

 Diffinio bwlio, yn benodol bwlio 
rhywiol 

 Datblygu ymateb empathig i 
deimladau dioddefwr bwlio 

 Datblygu dealltwriaeth o effaith 
emosiynol bwlio 

 Ystyried y gwahanol ffyrdd y gall 
bechgyn a merched fwlio a chael 
eu bwlio 

Adnoddau: 
 
Datganiadau Bwlio Rhywiol (Adnodd 16); 
papur leinin a phennau; Templed Cerdyn 
Post (Adnodd 17)  
 
Geirfa: bwlio, bwlio rhywiol, homoffobia, 
dioddefwr, cyflawnwr, gwyliwr, lesbiaidd, 
hoyw, deurywiol, trawsrywiol, 
cyfeiriadedd rhywiol, rhagfarn, stereoteip 

Cyflwyniad: 5 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol ac atgoffwch y 
disgyblion beth a olygir gan y term cam-drin domestig. Trafodwch yn fyr a oes 
unrhyw un wedi gweld unrhyw enghreifftiau o gam-drin domestig yn y cyfryngau yn 
ystod yw wythnos, megis ar raglenni teledu, ac a gafodd hyn ei bortreadu‟n gywir a 
phriodol. 
 
Gweithgaredd 1: Beth yw bwlio?  10 munud 
 
Ysgrifennwch y gair „bwlio‟ ar y bwrdd gwyn, a thaflwch syniadau fel dosbarth ynglŷn 
â‟r hyn a olygwn gyda‟r gair bwlio neu eiriau cysylltiedig - mathau o fwlio, er 
enghraifft. Ailadroddwch drwy ysgrifennu‟r gair „gwrthdaro‟ ar y bwrdd a thrafodwch y 
gwahaniaeth rhwng y ddau. Gwnewch yn siŵr fod y prif elfennau wedi cael eu 
hamlygu, sef bod bwlio yn ailadroddus, ei fod yn ymddygiad bwriadol gydag 
anghydbwysedd pŵer canfyddedig rhwng y dioddefwr a‟r cyflawnwr. 
 
Trafodwch rai ffyrdd y bydd bechgyn a merched yn bwlio - a ydynt yn wahanol? 
Cyfeiriwch yn ôl at sesiwn 3 pan fuom yn trafod stereoteipiau er mwyn archwilio a 
oes gennym olwg stereoteipiol o ddioddefwr a‟r sawl sy‟n bwlio. 
 
Gweithgaredd 2: Bwlio Rhywiol  15 munud 
 
Trafodwch fel dosbarth beth a olygir gan „fwlio rhywiol‟. (Diffiniad Yr Adran Plant, 
Ysgolion a Theuluoedd: “ymddygiad bwlio sydd â dimensiwn rhyw penodol neu 
ddeinameg rhywiol, ac a allai fod yn gorfforol, geiriol neu‟n aneiriol/seicolegol”) 
 
Rhannwch y disgyblion yn grwpiau rhyw a dosbarthwch y datganiadau Enghreifftiau 



o Ymddygiad (Adnodd 16) a gofynnwch i‟r disgyblion benderfynu a ydynt yn meddwl 
fod pob datganiad yn fwlio rhywiol „bob amser‟, bwlio rhywiol „weithiau‟ neu‟n fwlio 
rhywiol „byth‟. 
 
Trafodwch yr atebion fel dosbarth a nodwch unrhyw wahaniaethau ymhlith y rhywiau 
o ran atebion. Anogwch y disgyblion i drafod eu hatebion, tra‟n eu hatgoffa o‟r 
cytundeb a luniwyd yn sesiwn 1 a‟r angen i ddangos parch. 
 
 
Gweithgaredd 3: Sut mae’n teimlo?  20 munud 
 
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau cymysg a rhowch bapur leinin i bob grŵp er mwyn 
tynnu llun amlinelliad o un person. Gan ddefnyddio‟r amlinelliad maint llawn 
gofynnwch i rai grwpiau ystyried sut y gallai bachgen deimlo pe câi ei fwlio‟n rhywiol, 
a gofynnwch i grwpiau eraill ystyried sut brofiad fyddai i ferch. Gofynnwch i‟r 
disgyblion nodi ar yr amlinelliad y math o ymddygiad y gallai‟r person ei brofi, 
ychwanegwch swigod meddwl a swigod siarad ar gyfer beth allai‟r person fod yn ei 
feddwl neu‟n ei deimlo, ac ychwanegu geiriau teimladau, gan gyfeirio at yr Ysgol 
Teimladau a luniwyd yn sesiwn 1.   

Casgliad: 
 
Atgyfnerthwch y pynciau yr ymdriniwyd â hwy yn y 7 sesiwn diwethaf, a rhowch gopi 
o‟r Templed Cerdyn Post (Adnodd 17) i bob disgybl. Gofynnwch i‟r disgyblion lenwi‟r 
cerdyn a naill ai ei roi i ddisgybl arall, neu ei ysgrifennu at y person y maent yn 
eistedd nesaf atynt a‟u harddangos yn ganolog. 
 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall diffiniad bwlio, yn benodol bwlio rhywiol 

 Deall sut y gall dioddefwr bwlio deimlo 

 Deall y gwahanol ffyrdd y gall bechgyn a merched fwlio a chael eu bwlio 

 Cyfrannu i drafodaeth ddosbarth neu grŵp, gan roi meddyliau a theimladau 
mewn geiriau 

Nodiadau Athrawon: 
 

 
 



 

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

Teitl: Rhydd i fod yn Fi: Bwlio Homoffobig a Chyfeiriadedd Rhywiol 
 
Hyd: 1 awr       Gwers: 8        Cyfnod Allweddol 3 
 
Nod y Wers: Archwilio homoffobia a chyfeiriadedd rhywiol 

Amcanion dysgu: 
 

 Diffinio bwlio homoffobig 

 Datblygu ymateb empathig i 
deimladau dioddefwr bwlio 

 Datblygu ymwybyddiaeth fwy cywir o 
gyfeiriadedd rhywiol 

 Datblygu dealltwriaeth o effaith 
emosiynol bwlio a homoffobia 

Adnoddau: 
 
Cwis Homoffobia (Adnodd 18); DVD 
Rainbow Group; papur A4; pennau ffelt; 
selotape 
 
Geirfa: bwlio, bwlio ar sail rhyw, 
homoffobia, dioddefwr, cyflawnwr, 
gwyliwr, lesbiaidd, hoyw, deurywiol, 
trawsrywiol, cyfeiriadedd rhywiol, 
rhagfarn, stereoteip 

Cyflwyniad: 5 munud 
 
Adolygwch y cynnwys yr ymdriniwyd ag ef yn y sesiwn flaenorol ac atgoffwch y 
disgyblion beth a olygir gan y term bwlio rhywiol 
 
Gweithgaredd 1: Beth yw bwlio homoffobig?  10 munud 
 
Trafodwch beth a olygir gan „fwlio homoffobig‟ (Diffiniad Yr Adran Plant, Ysgolion a 
Theuluoedd: “aflonyddu ailadroddus neu barhaus sydd yn fwriadol ac wedi ei 
dargedu, oherwydd rhywioldeb neu rywioldeb canfyddedig person”) a thrafodwch 
unrhyw gysylltiadau rhwng bwlio rhywiol a bwlio homoffobig. Amlygwch y gall rhywun 
brofi bwlio homoffobig boed eu bod yn bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol 
(LGBT) neu beidio - h.y. gall unrhyw un gael ei watwar yn homoffobig oherwydd nad 
yw‟n cydymffurfio â stereoteipiau rhyw, megis merch sy‟n hoffi chwaraeon neu 
fachgen creadigol. 
 
Gweithgaredd 2: Cwis Homoffobia 10 munud 
 
Rhowch gopi o‟r cwis gwrth-homoffobia (Adnodd 18) i bob disgybl, a gofynnwch 
iddynt ei lenwi‟n unigol. Trafodwch yr atebion fel dosbarth, ac a gawsom ein synnu 
gan unrhyw atebion. A oes gennym stereoteipiau am bobl hoyw? 
 
 
Gweithgaredd 3: DVD Rainbow Group 11 munud (y ffilm) 10 munud 
(trafodaeth) 
 
Gwyliwch y DVD a wnaed gan bobl ifanc Rainbow Group o Gymoedd De Cymru 
ynglŷn â‟u profiadau o fwlio a homoffobia (copïau ar gael o CAB - e-bostiwch 



CAB@cardiff.gov.uk 
 
Trafodwch y pwyntiau canlynol mewn parau ac fel dosbarth cyfan: 
 

Pwyntiau Trafod: 
 

Sut fyddech chi’n teimlo petaech chi neu’ch ffrindiau yn cael profiadau tebyg? 
Mae Adam yn dweud bod yr athrawon yn ei ysgol yn broblem iddo - sut allech 

chi fynd ati i newid agweddau’r athrawon? 
Roedd rhai o’r bobl ifanc yn amharod i ddweud wrth eu ffrindiau a’u teulu - 

beth ydych chi’n credu yw’r rheswm am hyn? 
Dywedodd Chloe nad oedd yn teimlo’n gyfforddus yn mynd i’r disgo yn ei 

hysgol - beth ydych chi’n credu oedd y rheswm am hyn? Beth fyddech chi’n ei 
wneud er mwyn gwneud iddi deimlo’n fwy cyfforddus? 

 
Gweithgaredd 4: Gêm Papur ar y Cefn  10 munud 
 
Rhowch ddalen o bapur A4 a pen ffelt i bob disgybl, a rhowch ddarn o bapur yn 
sownd wrth gefn pob person - ar ei hyd gan ddefnyddio selotape. 
 
Eglurwch i‟r disgyblion y byddwn yn gorffen gydag ymarferiad cadarnhaol, lle 
byddwn yn gadael sylwadau ynglŷn â‟r pethau yr ydym yn eu hedmygu amdanynt ar 
ddalenni papur ein cyd-ddisgyblion. Pwysleisiwch y pwysigrwydd fod hyn yn cael ei 
wneud mewn ffordd aeddfed a sensitif, a bod yn rhaid i‟r sylwadau fod yn rhai 
cadarnhaol, gan roi enghreifftiau. Rhaid i‟r sylwadau hyn hefyd fod yn ddienw. 
 
Rhowch tua 10 munud i‟r disgyblion fynd o amgylch yr ystafell yn gadael eu 
sylwadau, ac unwaith y bydd pawb wedi eistedd dywedwch wrth y disgyblion y 
gallant edrych ar y sylwadau a adawyd. 
 

Casgliad: 5 munud 
 
Yn olaf, fel dosbarth lluniwch „Siarter Dosbarth‟. Trafodwch beth a olygir gan siarter 
dosbarth, h.y. Addewidion y byddwn yn eu gwneud ac yn ymrwymo iddynt. 
Gofynnwch i‟r disgyblion feddwl am bopeth y maent wedi ei ddysgu dros yr 8 
wythnos ddiwethaf a chreu rhestr o addewidion, e.e. 
 
„Rydym yn addo derbyn pawb‟ 
„Rydym yn addo parchu amrywiaeth‟ ….. ac ati 
 
Gofynnwch i‟r disgyblion a‟r athro/athrawes dosbarth lofnodi‟r siarter, a‟i harddangos 
mewn man amlwg. 
 

 
Cyfle ar gyfer asesu: Dylai‟r rhan fwyaf o‟r disgyblion allu: 
 

 Deall diffiniad bwlio homoffobig 

 Archwilio cyfeiriadedd rhywiol 

 Deall sut y gallai rhywun sy‟n LGBT deimlo yn ein hysgolion a‟n cymunedau 



 Datblygu ymwybyddiaeth o gyfeiriadedd rhywiol, rhagfarn a stereoteip 

 Cyfrannu i drafodaethau dosbarth a grŵp, gan roi teimladau a meddyliau 
mewn geiriau. 

Nodiadau Athrawon: 
 

 



 
Adnodd 1: Hunaniaeth Fewnol ac Allanol 

 
Enw: …………………….  Dyddiad: …………………………. 
 
Meddyliwch am eich hunaniaeth - beth sy‟n eich gwneud chi yr hyn yr ydych. 
Ystyriwch eich hunaniaeth fewnol a‟ch hunaniaeth allanol a labelwch yr amlinelliad 
isod gyda‟r holl agweddau gwahanol sy‟n eich gwneud chi‟n unigryw ac yn arbennig. 
Mae eich hunaniaeth fewnol yn cynnwys y rhannau ohonoch na welir gan eraill ac a 
allai fod yn gudd neu‟n breifat, megis eich meddyliau, teimladau, breuddwydion. Mae 
eich hunaniaeth allanol yn cynnwys rhannau ohonoch y gall y byd eu gweld - sut yr 
ydych yn edrych, eich diddordebau, rhyw, hil. 
 
Hunaniaeth Fewnol      Hunaniaeth Allanol 
 



 
Adnodd 2: Hysbysebion Cyfryngau 

 



 
Adnodd 3: Gwerthoedd 

 
 

Enw: …………………….  Dyddiad: …………………………. 
 

Dewiswch 5 o‟r geiriau isod sy‟n disgrifio‟r pethau yr ydych yn rhoi‟r gwerth mwyaf 
arnynt yn eich bywyd - pa rai o‟r pethau hyn sydd fwyaf pwysig i chi? 

Ysgrifennwch eich gwerthoedd isod a threfnwch hwy o 1-5, gydag 1 yn cyfateb i‟r 
hyn yr ydych yn rhoi‟r mwyaf o werth arno. 

 
Pleser   Gwirionedd  Natur 
Cymuned  Rhagoriaeth  Harddwch 
Iechyd/ffitrwydd Crefydd  Cariad 
Cyfeillgarwch  Cyflawniad  Heddwch 
Cystadleuaeth Teyrngarwch  Ymrwymiad Gonestrwydd 
Addysg  Antur   Cyflawniad  Doethineb 
Creadigrwydd Sicrwydd  Rhyddid Hyder 
Ymddiriedaeth Arian   Annibyniaeth 
Grymusiad  Cydbwysedd  Hapusrwydd 

 
Rhestrwch eich 5 gwerth craidd yn nhrefn eu pwysigrwydd: 
1 
2 
3 
4 
5 
 



 
Adnodd 4: Lluniau Pobl 



 
Adnodd 5: Stereoteipiau Rhyw - Ffeithiau ac Ystadegau 

 

 Mae merched 7-11 oed yn llai na hanner mor debygol o gymryd rhan mewn 
Addysg Gorfforol a chwaraeon o gymharu â bechgyn 

 Erbyn eu bod yn 18 oed, bydd 40% o ferched wedi troi eu cefnau ar 
chwaraeon a gweithgareddau hamdden corfforol 

 Ar draws y DU mae merched yn aros yn hirach yn yr ysgol, yn gadael gyda 
gwell cymwysterau na bechgyn ac yn fwy tebygol i barhau â‟u haddysg wedi 
gadael yr ysgol 

 Ar ô 16 oed, mae bechgyn a merched yn dueddol o wneud dewisiadau cwrs 
stereoteipiol: gwyddoniaeth a mathemateg i fechgyn; a‟r celfyddydau a 
dyniaethau i ferched 

 Yn 2008 roedd tâl fesul awr i fenywod 16.4 y cant yn is na thâl dynion ar gyfer 
gweithwyr llawn amser 

 Mae dynion 4 gwaith yn fwy tebygol o farw o ganlyniad i afiechydon 
cysylltiedig ag ysmygu 

 Mae 84% o seddi seneddol ar draws y byd yn cael eu dal gan ddynion 
 
Gwahaniaethau rhyw mewn chwaraeon… 
 

Pêl fasged 
 
Sue Bird - WNBA 
Uchafswm cyflog y WNBA 
$87,000 
 
Shaquille O'Neal - NBA 
Cyflog 2005-06: $20 miliwn 
 

Pêl-droed Americanaidd 
 
Stacy Agee - WPFL 
Cyflog fesul gêm: $100 
 
Michael Vick - NFL 
Cyflog yn 2005: $23.1 miliwn 

Golf 
 
Annika Sorenstam - LPGA 
Arian a enillwyd drwy gystadlaethau yn 
2005: $2.5 miliwn 
 
Tiger Woods - PGA 
Arian a enillwyd drwy gystadlaethau yn 
2005: $11.9 miliwn 

Tenis 
 
Maria Sharapova - WTA 
Enillion 2006: $3.8 miliwn 
 
Roger Federer - ATP 
Enillion 2006: $8.3 miliwn 

 
 



 
Adnodd 6: Labeli Stereoteipiau 

 

Labeli Stereoteipiau 
 

Rwy‟n rapiwr, rwy‟n gallu breg-ddawnsio ac rwy‟n gwisgo llawer o emwaith aur 
 

RWY‟N DDU 
 

Fy hoff liw yw pinc, rwy‟n giglo llawer ac yn hoffi dillad a siopa 
 

RWY‟N FERCH 
 

Rwy‟n hoff o chwaraeon, fyddai byth yn dangos fy nheimladau ac rwy‟n ymladd 
drwy‟r amser 
 

RWY‟N FACHGEN 
 

Rwy‟n aros adref trwy‟r dydd, rwy‟n gwneud yr holl goginio a‟r glanhau ac yn edrych 
ar ôl pawb 
 

RWY‟N FAM 
 

Rwy‟n mynd allan i weithio bob dydd, fydda‟i ddim yn dod adref nes ei bod yn hwyr, 
rwy‟n llym 
 

RWY‟N DAD 
 

Dydw i ddim yn byw mewn cartref iawn, rwy‟n dwyn pethau ac yn gadael llawer o 
sbwriel pan fyddaf yn symud ymlaen 
 

RWY‟N SIPSI 
 

RWY‟N HOYW 
 

Rwy‟n „drama queen‟, mae gen i lawer o dyllau tlysau yn fy nghorff, mae gen i lais fel 
merch a merched yw fy ffrindiau 
 

Rwy‟n gweiddi llawer, rydw i wastad yn rhoi stŵr i bobl ac yn gwneud i bobl weithio‟n 
galed 
 

RWY‟N ATHRO/ATHRAWES 
 

Rwy‟n gweithio yn y Cymoedd, rwy‟n hoffi rygbi ac yn casáu‟r Saeson 
 

RWY‟N GYMRO 
 

Rwy‟n hoffi byrger caws a sglodion, rwy‟n llawer rhy drwm ac yn dwp 
 



RWY‟N AMERICANWR 
 

Rwy‟n ddrwg fy hwyliau, yn meddwl amdanaf fy hun yn unig ac yn treulio‟r rhan fwyaf 
o fy amser yn fy ystafell wely flêr oddi wrth weddill fy nheulu 
 

RYDW I YN FY ARDDEGAU 
 

Rwy‟n fusgrell, does gen i ddim llawer o arian ac mae gen i ofn mynd allan wedi iddi 
dywyllu 
 

RWY‟N OEDRANNUS 
 



 
Adnodd 7: Labeli Cywir/Anghywir 

 

Cywir 
 
Anghywir 
 
Dim yn Gwybod 
 



 
Adnodd 8: Ffeithiau am y Cyfryngau 

 
Darllenwch y „ffeithiau‟ canlynol am y cyfryngau a gofynnwch i‟r disgyblion 
benderfynu a ydynt yn meddwl fod y datganiad yn gywir, yn anghywir neu dydyn nhw 
ddim yn gwybod. 
 

1. Mae pobl ifanc yn gweld 45% yn fwy o hysbysebion am gwrw a 27% yn 
fwy o hysbysebion am wirodydd mewn cylchgronau i’r arddegau nac y 
mae oedolion yn ei weld yn eu cylchgronau hwy 

Cywir 
 

2. Erbyn diwedd yr ysgol uwchradd bydd y person ifanc cyffredin yn ei 
arddegau wedi gweld 16,000 o olygfeydd treisgar ar y teledu 

Gwir, erbyn eu bod yn 16 oed bydd person ifanc wedi gweld cyfartaledd o 16,000 o 
lofruddiaethau ar y teledu 
 

3. Mae plant a phobl ifanc yn gweld 20,000 o hysbysebion ar y teledu yn 
unig mewn blwyddyn. 

Anghywir - maent yn gweld 40,000 o hysbysebion ar y teledu bob blwyddyn 
 

4. Yn nodweddiadol mae pobl ifanc yn gwylio 1000 o hysbysebion cwrw a 
gwin bob blwyddyn 

Anghywir - yn nodweddiadol maent yn gwylio 2000 o hysbysebion cwrw a gwin 
bob blwyddyn 
 
5. Mae pobl ifanc 10 gwaith yn fwy tebygol o weld hysbyseb yn hyrwyddo 

alcohol na hysbyseb yn annog peidio yfed dan oed 
Anghywir - maent 93 gwaith yn fwy tebygol 
 

6. Rydym erbyn hyn yn treulio rhagor na diwrnod yr wythnos (26 awr) yn 
gwylio teledu yn cael ei ddarlledu 

Cywir 
 

7. Mae pobl ifanc 2.5 gwaith yn fwy tebygol nac oedolion i ddweud eu bod 
yn mwynhau hysbysebu ar y teledu ac yn llawer mwy tebygol i ddweud 
eu bod eisiau prynu’r cynhyrchion sy’n cael eu hysbysebu 

Cywir 
 

8. Mae portreadu trais yn erbyn menywod ar y teledu wedi codi gan 120% 
ers 2004 tra bob trais yn erbyn merched yn eu harddegau wedi codi gan 
400% 

Gwir 
 

9. Ar gyfartaledd mae plentyn yn gwylio 1,000 o funudau o deledu yr 
wythnos 

Anghywir, mae‟n gwylio 1,680 o funudau 
 



 
Adnodd 9: Enghreifftiau o Ystumio Lluniau 



 
Adnodd 10: Lluniau Ddoe a Heddiw 

 
1900au cynnar 
1920au 
1930au 
1940au 
1950au 
1960au 
1970au 
1980au 
1990au 
 



 
Adnodd 11: Dalen Waith Yn Falch i fod yn Fi 

 
Enw: …………………….  Dyddiad: …………………………. 
 
Meddyliwch am y rhannau ohonoch yr ydych yn falch ohonynt - ystyriwch eich 
hunaniaeth fewnol ac allanol a llenwch y sêr gyda‟r holl rannau ohonoch yr ydych yn 
falch ohonynt, megis sgiliau, talentau, ffrindiau, teulu, eich personoliaeth ac ati. 
 



 
Adnodd 12: Cardiau Hunan-barch 

 

Prydferth Caredig 

Deallus Da mewn chwaraeon 

Da mewn mathemateg Artist da 

Gwneud ffrindiau‟n hawdd Llawer o ffrindiau 

Da am wrando Amyneddgar 

 

Cefnogol Cynnes 

Ymddwyn yn dda Gellir ymddiried ynddo/ynddi 

Parchus Cymwynasgar 

Di-ofn Hael 

Doniol Llawn hwyl 

 

Gofalgar Gonest 

Annibynnol Ffyddlon 

Ymarferol Dibynadwy 

Maddeugar Llawn anogaeth 

Meddylgar Teg 

 

Llawn dealltwriaeth Cyfrifol 

Doeth Brwdfrydig 

Penderfynol Cryf 

Creadigol Diymhongar 

Hyderus Anturus 

 



Adnodd 13: Dalen Waith Beth Fyddwn i‟n ei Ddisgwyl 
 
Darllenwch y datganiadau canlynol ynglŷn â sut y gallai cariad drin ei 
bartner/phartner pan fyddant mewn perthynas, ac ystyried a ydych yn teimlo bod yr 
ymddygiad yn dderbyniol neu‟n annerbyniol neu a yw‟n dibynnu ar y sefyllfa 
drwy roi cylch o amgylch yr ateb priodol 
 
Cofiwch nad oes atebion cywir nac anghywir - dim ond eich barn. Ystyriwch eich 
hun yn y sefyllfa honno, a phenderfynwch sut y byddech chi’n teimlo - a fyddech 
chi‟n disgwyl i‟ch partner eich trin chi felly? 
 

1. Tecstio fi trwy‟r amser, hyd yn oed os nad ydw i‟n ymateb i‟r neges flaenorol 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
2. Dweud wrtha‟i fy mod yn rhy dew neu fod angen i mi wneud mwy o ymarfer corff 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
3. Rhoi ei law/llaw o‟m hamgylch pan fyddwn allan yn gyhoeddus 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
4. Cywiro fi trwy‟r amser a thorri ar draws yr hyn y byddaf yn ei ddweud 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
5. Fy nharo i os byddaf yn twyllo arno/arni 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
6. Gwneud i mi deimlo‟n euog am beidio eisiau bod yn gorfforol agos (e.e. cael rhyw) 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
7. Prynu rhoddion ac anrhegion i mi 
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 
8. Gofyn i mi lle rwy‟n mynd a lle rydw i wedi bod  
Derbyniol   Annerbyniol    Dibynnu ar y sefyllfa 
 



 
Adnodd 14: Pyramid Cyfeillgarwch 

 
Rhywun mae fy ffrindiau yn ei hoffi 

 
Rhywun yr wyf yn falch i fod gydag ef/ hi 

 
Dim yn dangos ei hun i ffrindiau 

 
Hwyl i fod gydag ef/hi 

 
Rhywun y gallaf ymddiried ynddo/ynddi 

 
Mae’n gwrando arna’i 

 
Dim ofn dangos sut mae’n teimlo 

 
Rhywun sy’n olygus 

 
Rhywun ag ymennydd 

 
Rhywun sydd ddim yn siarad tu ôl i fy nghefn i 

 
Mae’n gwneud ymdrech gyda hylendid personol 

 
Rhywun â’r un diddordebau â mi 

 
Rhywun sy’n dewis treulio amser gyda fi 

 
Rhywun sy’n poeni am beth rwy’n feddwl 

 
Rhywun â llawer o ffrindiau 

 



 
Adnodd 15: Astudiaethau Achos Modryb Gofidiau 

 
Annwyl Modryb Gofidiau 
 
Roeddwn i‟n ffansio‟r bachgen yma yn fy mlwyddyn am hydoedd, ac yn y diwedd 
gofynnodd i fi fynd allan gydag e - roeddwn i wrth fy modd! Roedden ni‟n dod ymlaen 
yn dda ac yn dechrau treulio llawer iawn o amser gyda‟n gilydd. Roedd fy ffrindiau yn 
hapus drosta‟i ond yna fe ddechreuon nhw ddweud wrtha‟i eu bod yn meddwl nad 
oedd e‟n gwneud lles i mi a fy mod wedi newid… 
 
Mae nhw‟n dweud nad ydw i‟n fi fy hun mwyach oherwydd nid yw‟n gadael i fi dreulio 
amser gyda fy ffrindiau, a fy mod wedi stopio gwisgo‟r dillad yr ydw i‟n hoffi ac rydw i 
ond yn gwrando ar y gerddoriaeth y mae‟n ei hoffi… dim ond eisiau ei wneud yn 
hapus ydw i - dydy hynny ddim yn beth drwg ydy e? Dydy e ddim yn hoffi pan 
fyddai‟n gwisgo sgertiau a ffrogiau byr a bydd yn dweud fy mod yn edrych yn gomon, 
felly mae‟n haws gwisgo beth mae e‟n ddweud wrtha‟i am wisgo. A pan fyddai‟n ei 
wneud yn hapus mae‟n dweud wrtha‟i ei fod yn fy ngharu. 
 
Rwy‟n teimlo fy mod naill ai am golli fy ffrindiau neu fy nghariad, beth ddylwn ei 
wneud? 
 
Oddi wrth 
Trist yn Treherbert :‟( 
 
Dychmygwch eich bod yn rhoi cyngor i‟r person hwn - ysgrifennwch eich ymateb 
isod: 



 
Helpwch fi plîs! 
 
Rwy‟n 14 oed ac yn ddiweddar rydw i wedi dechrau mynd allan gyda‟r ferch yma. 
 
Roedden ni wedi bod yn mynd allan am ychydig ac yna dechreuodd fynd yn fwy 
„clingy‟ ac roedd yn fy nhecstio i bob 5 munud, roedd yn fy ngyrru i‟n wallgof. Roedd 
hi bob amser eisiau gwybod lle oeddwn i a beth oeddwn i‟n ei wneud ac yn dweud 
wrtha‟i fy mod yn hyll, yn ddiwerth ac yn dda i ddim am chwarae pêl-droed bob tro na 
fyddwn i‟n gwneud beth oedd hi eisiau ei wneud neu dreulio amser gyda hi. Os 
byddwn yn gwneud yr hyn oedd hi eisiau fe fyddai‟n berson hollol wahanol a 
byddai‟n neis iawn i fi - roedd fel petawn i‟n mynd allan gyda dau berson gwahanol! 
Fe wnaeth hyd yn oed fy nghyhuddo i o dwyllo arni a dechrau fy nharo a bu‟n rhaid i 
mi gerdded i ffwrdd gan fy mod wedi gwylltio gymaint. 
 
Yn y diwedd fe ges i lond bol a gorffen gyda hi. Nawr mae hi‟n lledu straeon 
amdana‟i yn yr ysgol gan ddweud fy mod wedi cysgu gyda llawer o ferched eraill ac 
nid oes neb yn fy nhrystio - nid oes yr un ferch arall am fynd yn agos ata‟i! Alla‟i ddim 
dweud fy mod erioed wedi cael rhyw oherwydd bydd y bechgyn eraill yn chwerthin ar 
fy mhen. Wn i ddim beth i‟w wneud! Pam wnaeth hi hyn? 
 
Digalon o Dregaron 
 
Dychmygwch eich bod yn rhoi cyngor i‟r person hwn - ysgrifennwch eich ymateb 
isod: 
 



 
Adnodd 16: Datganiadau Bwlio Rhywiol 

 
Enw: …………………….  Dyddiad: …………………………. 
 
Darllenwch y datganiadau canlynol a dywedwch a ydych yn meddwl bod yr 
ymddygiad bob amser yn fwlio rhywiol, weithiau yn fwlio rhywiol, neu byth yn fwlio 
rhywiol. Meddyliwch am sut y byddech chi‟n teimlo yn y sefyllfa honno. 
 
Galw rhywun yn hoyw  
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Tynnu ar strapen bra merch 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Lledaenu storïau am weithgaredd rhywiol rhywun  
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Ysgrifennu graffiti am weithgaredd rhywiol rhywun 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Dweud jocs „blond‟ 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Gwneud sylwadau am sut mae rhywun yn edrych 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Galw rhywun yn slwten neu‟n hwren 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Codi sgert merch 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Syllu ar rywun 
Bob Amser  Weithiau  Byth 
 
Rhoi eich braich o amgylch rhywun neu roi cwtsh iddyn nhw 
Bob Amser  Weithiau  Byth 



 
Adnodd 17: Templed Cerdyn Post 

 
Annwyl _______________ 
 
Rydym eisiau i bawb deimlo wedi eu cynnwys yn yr ysgol hon, beth bynnag fo‟u hil, 
crefydd, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. 
 
Rwyt ti‟n gwneud i mi deimlo fy mod wedi fy nghynnwys yn y dosbarth hwn drwy 
__________________________________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
 
Rwy‟n addo gwneud i ti ac i bobl eraill deimlo eich bod wedi eich cynnwys yn yr ysgol 
hon drwy  
 __________________________________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
 
 
Enw‟r disgybl: 
__________________________________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
 



 
Cwis Pawb Gyda‟i Gilydd 

 
1. Pa un o‟r sêr hyn sy‟n agored hoyw mewn bywyd go iawn? 

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

2. Pa un o‟r sêr chwaraeon hyn sydd ddim yn hoyw? 
Gareth Thomas    Chwaraewr Rygbi gyda Gleision Caerdydd a Chymru 
Karrie Webb       Golffiwr Proffesiynol 
Carlos Acosta    Dawnsiwr 
Nigel Owens   Dyfarnwr Rygbi 
 

3. Hoyw, Deurywiol neu Syth? 
Pink 
Joe McElderry 
Ricky Martin 
Marc Elliot (Eastenders) 
Connor Paolo (Gossib Girl) 
Kele Okereke (Bloc Party) 
Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) 
Angelina Jolie 
 

4. Faint o bobl yn y DU sy‟n hoyw? 
2% o‟r boblogaeth 
4% o‟r boblogaeth 
6% o‟r boblogaeth 
8% o‟r boblogaeth 
 

5. Pwy ddywedodd „Dydw i ddim yn deall pobl sy‟n dweud bod bod yn hoyw yn 
rhyw fath o ddewis… mae‟n fy ngwneud yn drist iawn‟? 

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



 
Atebion i‟r Cwis 
 
Cwestiwn 1:  Pa un o‟r sêr hyn sy‟n agored hoyw mewn bywyd go iawn? 
 
Ateb: Maent i gyd yn hoyw 
 
 
Cwestiwn 2:  Pa un o‟r sêr chwaraeon hyn sydd ddim yn hoyw? 
 
Ateb: Carlos Acosta 
 
 
Cwestiwn 3: Hoyw, Deurywiol neu Syth? 
 
Atebion:  
Pink - Syth 
Joe McElderry - Hoyw 
Ricky Martin - Hoyw 
Marc Elliot - Syth (er yn chwarae rhan cymeriad dyn hoyw) 
Connor Paolo - Syth (er yn chwarae rhan cymeriad person ifanc hoyw) 
Kele Okereke - Hoyw 
Neil Patrick Harris - Hoyw (er yn chwarae rhan cymeriad dyn Syth sy‟n cymysgaru) 
Angelina Jolie - Deurywiol 
 
 
 
Cwestiwn 4: Faint o bobl yn y DU sy‟n hoyw? 
 
Ateb: 6% o‟r boblogaeth neu tua 3.6 miliwn o bobl 
 
 
Cwestiwn 5: Pwy ddywedodd „Dydw i ddim yn deall pobl sy‟n dweud bod bod yn 
hoyw yn rhyw fath o ddewis… mae‟n fy ngwneud yn drist iawn‟? 
 
 
Ateb: Christina Aguilera 
 
 
 
 
 


