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BETH YW ‘SAFE’? 

Mae SAFE (Ymwybyddiaeth Sylweddau i Bawb) yn rhaglen addysg aml 

asiantaeth ar gam-drin sylweddau ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 ar draws 

RhCT. Mae’r rhaglen SAFE yn cynnwys 6 gwers ryngweithiol sydd yn 

cyflwyno nifer o faterion cymunedol a diogelwch i’r disgyblion. Mae 

gwersi’n hyrwyddo ymlyniad disgyblion ym materion y gymuned yn ogystal 

ag annog cyfranogiad rhieni a chodi ymwybyddiaeth. Mae’r prosiect yn 

tynnu ar arfer dda a phrofiad blaenorol yn ardal RhCT er mwyn sicrhau 

diwallu anghenion disgyblion a’r gymuned ehangach. 

 

CEFNDIR SAFE 
Datblygwyd SAFE gyda Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan 

mewn partneriaeth ag ESIS (Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion) 

penaethiaid cynradd a disgyblion RhCT (Rhondda Cynon Taf). 

 

PWY SY’N CYFLWYNO SAFE? 
Cyflwynir gwersi 1 a 6 gan athrawon Blwyddyn 6 gyda chefnogaeth o bosib 

gan Swyddogion Heddlu Cefnogi’r Gymuned. Cyflwynir gwersi 2 i 5 gan 

Swyddogion Heddlu Cymunedol. 

 

Rhoddir amlinelliad pob gwers ac mae pob disgybl sydd yn cymryd rhan yn 

y prosiect yn derbyn llyfr gwaith lliwgar. 

 

Mae cyfle gan yr holl ddisgyblion gymryd rhan mewn dathliad ar ddiwedd y 

prosiect. 
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Gwers 1 – Cyflwyniad i S.A.F.E. 
 
Gwers 2 – Felly Beth yw’r Broblem?  

 

Gwers 3 – Eich Dewis Chi 

 

Gwers 4 – Feddyliais i Ddim! 

 

Gwers 5 – Byddwch yn Seiber-Saff 

 

Gwers 6 - Adolygu a Chwis 
 

 

 

 
 
 

 



 

NOD 

 

■ Cyflwyniad i’r Rhaglen SAFE 

 
AMCANION FFRAMWAITH ABCh 2008 

 

■ Ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus S(DT) 

■ Mynegi eu barn a’u syniadau’n hyderus trwy ystod o ddulliau priodol 

S(DC) 

■ Ymwrthod â phwysau ac ymddygiad cyfoedion dieisiau S(WO) 

■ Cymryd cyfrifoldeb cynyddol am gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac 

iach R(HWB) 

■ Effeithiau niweidiol alcohol a sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon 

eraill ar eu hunain ac eraill R(HWB) 

■ Mae canlyniadau i weithredoedd personol R(M&S)  
 
AMCANION Y WERS 

 

■ Cyflwyno’r prosiect SAFE 

■ Nodi barn ac agweddau o ran nifer o faterion diogelwch 

■ Pennu lefel gwybodaeth disgyblion o faterion diogelwch 
 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

 

cyffuriau, alcohol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, dylanwad cyfoedion, y 

We 

 
DULL 

 

■ Esbonio – arddangos yr amcanion dysgu a’r geiriau allweddol 

■ Dosbarthu llyfr gwaith y disgybl 

■ Diffinio’r gair cyffur mewn grwpiau 

■ Adborth dosbarth a chytuno ar ddiffiniad dosbarth 

■ Bwrw syniadau fel dosbarth ar y rhesymau pam mae pobl yn defnyddio 

cyffuriau 

■ Gweithgaredd amser cylch i bennu agweddau a barn o ran y materion 

diogelwch penodedig 

Prosiect  SAFE  
Hyd y Wers: 

Amrywiol, hyd at 60 munud 

CYFNOD 

ALLWEDDOL: 
CA2U 

GWERS: Gwers 1 – Cyflwyniad yr Athro 



■ Amser cwestiwn ac ateb gan ddefnyddio nodiadau Post it er mwyn eu 

rhannu â’r SHCY ar ymweliad dilynol 

■ Arolwg 

 
ADNODDAU 

 

■ Llyfr gwaith disgyblion 

■ 1 set o gardiau llun datganiadau agwedd a barn 

■ Bwrdd bwrw syniadau dosbarth 

 
 

MATERION DYSGU 

ALLWEDDOL 
CYNNWYS Y WERS AMSER 

Cyflwyniad 

Darparu’r 

fframwaith neu’r 

darlun mawr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffiniad o’r 

term ‘cyffur’ 

Fel cyflwyniad dylai’r athro esbonio: 

 Pwrpas y prosiect SAFE i’r dosbarth 

 Nodau ac amcanion y wers 

 Cyflwyno geiriau allweddol 

Dylai hyn gynnwys atgyfnerthu rheolau’r dosbarth gan y 

bydd Swyddog Heddlu Cymunedol yr Ysgol yn arwain rhai 

o’r gwersi ac felly’n gallu cyfeirio atyn nhw. 

Dosbarthu llyfr gwaith y disgybl. 

Gofynnwch i’r dosbarth ysgrifennu diffiniad o’r gair 

‘cyffur’ yn eu llyfr gwaith. (Defnyddiwch eiriau ysgogi os 

oes angen). Rhannu – paru – dweud, fel adborth dosbarth. 

Cytuno ar ddiffiniad derbyniol o’r gair ‘cyffur’ fel 

dosbarth. 

 

Diffiniad 

Cyffur yw rhywbeth sydd yn newid sut mae’r meddwl a’r 
corff yn gweithio. 
 

Gofynnwch i’r disgyblion gofnodi eu diffiniad cytûn yn eu 

llyfr gwaith. 

 

10 

munud 

Mae gan wahanol 

bobl wahanol 

agweddau at 

gyffuriau 

Fel dosbarth, cyflwynwch y syniad y bydd disgyblion yn 

ystyried sut mae pobl yn teimlo am gyffuriau a’r 

rhesymau pam mae pobl yn eu defnyddio. Gwnewch 

weithgaredd bwrw syniadau ar ymatebion y disgyblion 

 

10 

munud 

Pennu a nodi 

■ Gwybodaeth 

■ Canfyddiadau 

Gofynnwch i’r dosbarth eistedd mewn cylch ac 

atgyfnerthu rheolau amser cylch. 

 

30 

munud 



MATERION DYSGU 

ALLWEDDOL 
CYNNWYS Y WERS AMSER 

cynt y disgyblion 

 

 

 

 

Cywiro 

camsyniadau 

 

 

 

Rhannwch y cylch mewn parau a rhowch garden llun 

datganiad agwedd a barn i bob pâr. Dechreuwch 

drafodaeth gychwynnol er mwyn canfod ymwybyddiaeth 

ac agweddau parod tuag at gyffuriau. 

 

Paru – rhannu – dweud. Hwyluswch yr adborth fel 

trafodaeth dosbarth cyfan. Cywirwch unrhyw 

gamsyniadau a amlygir. 

Ar ddiwedd yr amser cylch gofynnwch i’r disgyblion 

ysgrifennu unrhyw gwestiynau eraill ar nodiadau post it. 

Gall yr athro gasglu ac arddangos unrhyw gwestiynau a 

gyflwynir. Gall yr athro ateb y cwestiynau gan gywiro 

unrhyw gamsyniadau a amlygir. 

 

Trafodwch â SHCY ar ymweliad dilynol am unrhyw 

faterion neu gamsyniadau sylweddol o’r cwestiynau ar 

post its y disgyblion. Gall y SHCY ymdrin â’r rhain yn y 

gwersi priodol e.e. cyffuriau, alcohol, ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a diogelwch ar y we er mwyn 

atgyfnerthu atebion blaenorol yr athro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLYGU/DIWEDDGLO AMSER 

Asesu dealltwriaeth disgyblion o amcanion allweddol trwy eu holi, 

e.e. Beth ydych chi wedi ei ddysgu am SAFE heddiw? 

 

10 

munud 
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Llinyn 
Camddefnydd Cyffuriau a 

Sylweddau 

Cyfnod 

Allweddol     
2 

Enw’r wers Felly! Beth yw’r Broblem? 

Hyd y Wers: 
Amrywiol hyd at 60 munud, trwy 

gytundeb staff y ganolfan, yn 
ddibynnol ar p’un a gaiff y wers ei 
chyflwyno'n gyfan, neu mewn 

rhannau ac ar sut y mae'r 

disgyblion yn ymateb 
 

NOD 

■ Deall risgiau a chanlyniadau defnyddio a chamddefnyddio alcohol a toddyddion. 

 

FFRAMWAITH ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 2008 

■ I roi cyfle i wrando’n astud mewn gwahanol sefyllfaoedd ac ymateb yn briodol.  S (DC) 

■ I roi cyfle i fynegi eu safbwyntiau a’u syniadau yn hyderus gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol.    

S (DC) 

■ I roi cyfle i ofyn am gymorth a chyngor personol.  S (GGE) 
■ I wybod am effeithiau niweidiol yddynt hwy eu hunain ac eraill o ddefnyddio alcohol a thoddyddion.    

Y (ILLE) 

■ I roi cyfle i gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach.  Y (ILLE) 

■ I ddeall bod canlyniadau i weithredoedd personol.  Y (DMY) 

■ I roi cyfle i wrando’n astud mewn gwahanol sefyllfaoedd ac ymateb yn briodol.  S (DC) 

■ I ddeall yr effeithiau a risgiau o ddefnyddio amrywiaeth o sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon 

a’r gyfraith sy’n rheoli ei defnydd.  Y (ILLE) 

 

AMCANION Y WERS 

■ Gwybod am ganlyniadau niweidiol alcohol a thoddyddion iddynt eu hunain ac eraill ac i ddeall bod gan 

bob gweithred ganlyniadau 
■ Mynegi eu syniadau'n hyderus a datblygu sgiliau gwneud penderfyniadau. 

■ Cymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu gweithredoedd, cadw'u corff yn ddiogel ac i arfer parch at reolau 

a'r gyfraith. 

■ Codi ymwybyddiaeth o strategaethau a ffynonellau cymorth 

 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

alcohol, toddyddion, iselydd, risgiau, canlyniadau. 

 

ADNODDAU 

■ Geiriau allweddol, cerdyn Diffiniad gyffur. Diffiniad  alcohol.  Diffiniad YGG (ASB)   Diffiniad yfed 
sbri  Diffiniad o doddyddion,  

■ Cardiau fflach alcohol neu bropiau real, papur siart fflip,   

■ Poster bingo dynol A3  a thaflen bingo dynol i’r dosbarth 

■ 6 set o gardiau didoli,  

■ Sbardunwyr bwrdd stori a thaflenni gwaith, clip fideo Alcohol on Trial o’r DVD Thinking about 

Drinking 

■ Set o gardiau ar gyfer continwm “Cwyfeder Alcohol”. 
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GWEITHGAREDDAU 

 

CYFLWYNIAD 

■ Gweithgaredd cynhesu dewisol. 

■ Sicrhau fod y cysylltiad â’r wers flaenorol yn cael ei esbonio. 

■ Cytuno ar y rheolau aur. 

■ Amlinellu’n glir cytundeb y dosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 

■ Esbonio ac arddangos yr amcanion a’r geiriau allweddol. 

■ Gwaith rhagarweiniol mewn parau, beth yw cyffur? 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

■ Naill ai dewis trafodaeth fel dosbarth, grŵp, par i benderfynu ar ddiffiniad  o alcohol a thoddyddion 

■ Ymarferiad continwwm gwerthoedd 

■ Taflu syniadau am enwau diodydd alcoholaidd 

■ Bingo dynol 

■ Gweithgaredd didoli cardiau 

■ Clip fideo a thrafodaeth  

■ Trafodaeth bwrdd stori / gweithgaredd tynnu llun ac ysgrifennu/chwarae rôl 
■ Adolygu 

 

ADOLYGU 

■ Amser Cylch 

 

AWGRYMIADAU AM WEITHGAREDDAU DILYNOL I’R ATHRO/ATHRAWES 

Edrychwch ar adran yr athrawon ar y safle we i ddarganfod mwy o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer y 

gweithgareddau sydd wedi eu rhestru isod. 

 
Gweithgareddau 

■  Defnyddiwch naill ai a) Bingo Dosbarth neu b) y Cwis Powerpoint – i atgyfnerthu a chysylltu gyda’r 

gwaith blaenorol a gyflwynwyd gan y Swyddog Cyswllt Ysgol. 

■ Gweithgaredd “Rhesymau i beidio”. Golyga hyn drafodaeth dosbarth er mwyn blaenoriaethu'r 

rhesymau dros beidio â chamddefnyddio alcohol. 

■ Gweithgaredd “Darganfod barn”. Gweithgaredd dosbarth i annog disgyblion i rannu a thrafod eu barn 

ynglŷn ag alcohol. 

■ Gweithgaredd “Strategaethau”. Er mwyn annog disgyblion i ystyried datganiadau strategaeth ac i 

gymryd rhan mewn trafodaeth. 
■ “Theatr scenarios”. Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i’r grŵp ddeall yr effeithiau a’r ymddygiadau 

gwahanol a chanlyniadau’r  gweithredoedd hynny. 

■ Gweithgaredd “Ymddygiad Mentrus”. Er mwyn darlunio’r peryglon mewn perthynas â chyffuriau neu o 

gymryd penderfyniadau anghywir neu anwybodus. Darllenwch y cyfarwyddiadau yn ofalus os gwelwch 

yn dda. 

■ Yr athro i ymchwilio gyda’r dosbarth i’r materion sy’n ymwneud â phwysau grŵp cyfoedion gan 

ddefnyddio'r cardiau chwarae rôl, ‘Pwysau a Dylanwadau’. 
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Awgrymiadau pellach 

■ Gweithgaredd “Taflen / Poster”. Dylunio poster sy’n egluro un strategaeth i osgoi pwysau gan 
gyfoedion; naill ai, yn ddigymorth neu, gan ddefnyddio cyfrifiadur.Gellir defnyddio’r senarios ar gyfer 

gwasanaethau neu gyda grwpiau o’r un oedran sy’n astudio’r testun. 
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Llinyn Camddefnydd Cyffuriau a 
Sylweddau 

Cyfnod 
Allweddol    

CA2 Uwch 

Enw’r wers Eich Dewis Chi 

Hyd y Wers: 
Amrywiol hyd at 60 munud, trwy 
gytundeb staff y ganolfan, yn 
ddibynnol ar p’un a gaiff y wers ei 
chyflwyno'n gyfan, neu mewn 
rhannau ac ar sut y mae'r 
disgyblion yn ymateb 

 
NOD 
■ Dod i wybod am effeithiau niweidiol sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon. 
 
FFRAMWAITH ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL 2008 
■ I ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus.  S (DM) 
■ I wrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill.  S (DC) 
■ I ymwrthod a phwysau ac ymddygiad diangen gan gyfoedion.  S (GGE) 
■ I gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw’r meddwl a’r coff yn ddiogel ac yn iach.  Y (ILLE) 
■ I ddeall yr effaithiau neweidiol a gaiff tybaco, alcohol a sylweddau cyfreithlon ac angyfreithlon eraill 

arnynt hwy eu hunain a phobl eraill.  Y (ILLE) 
■ I ddeall bod gweithredoedd personol y esgor ar ganlyniadau.  Y (DMY) 
 
AMCANION Y WERS 
■ Deall dosbarthiad cyffuriau e.e. cyfreithlon, anghyfreithlon, meddygol a sylweddau eraill. 
■ Cydnabod a deall cryfder dylanwad a phwysau cyfoedion. 
 
GEIRIAU ALLWEDDOL 
cyfreithlon, anghyfreithlon, moddion, defnydd, camddefnydd 
 
ADNODDAU 
■ Cardiau geiriau allweddol. 
■ Taflen braslun o amlinelliad,  
■ 4 taflen siart fflip, 4 pen lliw,  
■ 4 cylch hola, 4 cerdyn dosbarthiad cyffuriau. 
■ Cardiau fflach enwau cyffuriau. 
■ Diffiniad cyffur,  
■ diffiniad moddion 
■ Taflen cwestiwn ac ateb continwwm gwerthoedd,  
■ Potel foddion 
 

GWEITHGAREDDAU 
 
CYFLWYNIAD 
■ Gweithgaredd cynhesu dewisol e.e. ‘Ooga Booga’ neu ‘Cydio’r Bys’. 
■ Sicrhau fod y cysylltiad â’r wers flaenorol yn cael ei esbonio. 
■ Cytuno ar y rheolau aur. 
■ Amlinellu’n glir cytundeb y dosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 
■ Esbonio ac arddangos yr amcanion a’r geiriau allweddol. 
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PRIF WEITHGAREDDAU 
■ Dewiswch naill ai: 

 Gweithgaredd gwrando a thynnu llun    
 Gweithgaredd carwsél papu 

■ Penderfynu ar ddiffiniad y dosbarth o gyffur. 
■ Ymarfer ‘didoli cylchen’ (cyfreithlon, anghyfreithlon, meddygol, arall) – pwysleisio’r gwahaniaeth 

rhwng cyffuriau a moddion. 
■ Continwwm gwerthoedd. 
 
ADOLYGU 
■ Asesu dealltwriaeth y disgyblion o’r amcanion allweddol trwy gwestiynu. Egluro unrhyw gamdybiaethau. 
■ Trafod y term ‘pwysau cyfoedion’. 
■ Atgyfnerthu’r prif ganlyniadau dysgu. 
 
AWGRYMIADAU AM WEITHGAREDDAU DILYNOL I’R ATHRO/ATHRAWES 
■ Edrychwch ar adran yr athrawon ar y safle we i ddarganfod mwy o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer y 

gweithgareddau sydd wedi eu rhestru isod. 
 
Gweithgareddau 
■ Gwneud stori ddirgel - Gwaith grŵp sy’n cynnwys ffrâm meddwl datrys problemau a chyfleoedd i 

fyfyrio. 
■ Cardiau sefyllfaoedd ‘Pwysau a dylanwadau’- i ymchwilio ymhellach i’r testun o bwysau gan gylch 

cyfoedion. Gellir defnyddio set o gardiau sy’n  darlunio enghreifftiau o “bwysau a dylanwadau” i annog 
y disgyblion i ddewis y datrysiad mwyaf addas a diogel ar gyfer pob sefyllfa. Gellir actio’r scenario 
gyda’r athro yn dwyn sylw i’r pwyntiau cadarnhaol sy’n codi gan goladu’r atebion ar y tabl a 
ddarparwyd. Gall hyn arwain i drafodaeth am yr awgrymiadau da. Gellir arddangos y canlyniadau yn y 
dosbarth neu eu llungopïo ar gyfer ffolder abach y disgyblion. 

 
Argymhellion pellach 
■ Ac mae’n bosibl defnyddio’r chwarae rôl mewn gwasanaethau gyda chyfoedion neu gyda grŵp blwyddyn 

arall sy’n astudio’r un testun. 
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LLINYN: 
Ymddygiad Cymdeithasol a‟r 

Gymuned 

Hyd y wers: 

Yn amrywio hyd at 60 munud, drwy 

gytundeb gyda staff y ganolfan, yn 

dibynnu ar p‟un ai a gyflwynir y wers 

yn ei chyfanrwydd, neu mewn rhannau, 

a sut mae disgyblion yn ymateb. 

CYFNOD 

ALLWEDDOL: 
CA2 Uwch 

GWERS: Wnes i Ddim Meddwl! 

 

NOD 

■ Datblygu dealltwriaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol 
 

AMCANION FFRAMWAITH ABCH 2008 

 

 Nodi cysylltiadau rhwng achos ac effaith S (DT) 

 Cyfrannu at drafodaeth ddosbarth a chymryd rhan mewn dadleuon. S (DC) 

 Gwrthsefyll pwysau cyfoedion ac ymddygiad digroeso. S (WWO) 

 Dangos empathi gyda phrofiadau a theimladau pobl eraill. S (WWO) 

 Teimlo'n gadarnhaol am eu hunain ac yn sensitif at deimladau pobl eraill. R (H&E) 

 Bod yn onest a theg a pharchu rheolau, y gyfraith ac awdurdod. R (M&S) 
 

AMCANION Y WERS 

 

 Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion am ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 Deall bod i‟n gweithredoedd ganlyniadau. 

 Deall bod gennym ddewisiadau/gallwn wneud dewisiadau cadarnhaol. 
 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

 

              dewisiadau, canlyniad, ymddygiad gwrthgymdeithasol 
 

ADNODDAU 

 

 Geiriau allweddol 

 Diffiniad ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 DVD – „Wnes i Ddim Meddwl!‟ 

 5 set o eiriau didoli/disgrifio 

 Lluniau A4 cymeriadau 

 Dalen nodiadau lluniau cymeriadau 

 Llythyr ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 Dalen wybodaeth – y broses ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 PowerPoint 
 

GWEITHGAREDDAU 

 

 

 



RHAGLEN GRAIDD CYSWLLT YSGOLION CYMRU GYFAN 

Trosolwg o’r Wers:  Wnes i Ddim Meddwl! 

CA2 Uwch – Wnes i Ddim Meddwl! - 2010 114 

CYFLWYNIAD 

 

■ Gweithgareddau paratoad dewisol. 

■ Gwnewch yn siŵr bod y cysylltiad gyda'r wers flaenorol wedi ei egluro. 

■ Cytuno ar y Rheolau Aur. 

■ Amlinellu'n glir gytundeb yr ystafell ddosbarth ynglŷn â chyfrinachedd. 

■ Esbonio – arddangos yr amcanion dysgu a'r geiriau allweddol. 

■ Mewn parau, y disgyblion i drafod - „Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?‟ 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

 

■ Cyflwyno diffiniad ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

■ Dosbarth i wylio‟r DVD „Wnes i Ddim Meddwl!‟ a nodi enghreifftiau o ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

■ Gweithgaredd Grŵp: Gweithgaredd didoli cardiau i ddisgrifio mathau o ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

■ Gweithgaredd Grŵp: Trafod effeithiau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ddioddefwyr gan 

ddefnyddio lluniau cymeriadau. 

■ Egluro proses y gyfraith. 

■ Gweithgaredd Grŵp: Dyfeisio strategaethau ar gyfer ymddygiad cadarnhaol. 

 

ADOLYGU / DOSBARTH CYFAN 

 

■ Ail-edrych ar yr amcanion er mwyn gwirio dealltwriaeth y disgyblion. 

 

AWGRYMIADAU - GWEITHGAREDDAU DILYNOL I'R ATHRAWON 

I gael gwybodaeth fanylach ac adnoddau ar gyfer y gweithgareddau a restrir isod, gweler 

adran athrawon gwefan www.SchoolBeat.org.  

 

■ Cofnodion dyddiadur a gweithgaredd llythrennedd unigol i ddisgyblion yn archwilio cymeriad 

o‟r DVD. 

■ Chwarae rôl gan ddefnyddio cardiau senario. 

■ Amser cylch.  Disgyblion i wylio DVD 3 munud yn dangos beth allai ddigwydd i Ricky yn y 

dyfodol.  Sefyllfa ASBO mewn bywyd go iawn. 

■ Cardiau sefyllfa - cynorthwyo‟r disgyblion i ddeall ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ystyried 

sut y gallant wneud dewisiadau cadarnhaol. 

■ Gweithgaredd cardiau snap ASBO - hwyluso dealltwriaeth o ganlyniadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

■ Arolwg Llun 

■ Lluniau ardaloedd lleol â phroblem i‟r disgyblion drafod effaith ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ar bobl agored i niwed a phlant. 

■ Y plant i ddyfeisio set “Rheolau Aur Cymunedol” i rannu gyda gweddill yr ysgol yn eu 

Gwasanaeth Dosbarth.  „Yn ein Cymuned fe fyddwn yn ....‟ . . .‟  

http://www.schoolbeat.org/
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LLINYN: Diogelwch 
Hyd y Wers: 60 munud 

CYFNOD 

ALLWEDDOL 
CA2 Uchaf 

GWERS Byddwch yn Seiber Ddiogel  

 

NOD 

■ Codi ymwybyddiaeth o beth yw bwlio seiber  
 

FFRAMWAITH ABCh DEILLIANNAU DYSGU  

■ Llunio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus. S (DM) 
■ Gwrando’n astud, cwestiynu ac ymateb i eraill. S (DC) 
■ Dangos empathi gyda phrofiadau a theimladau pobl eraill. S (GGE) 
■ Defnyddio TGCh mewn modd diogel gyda chymorth ac arweiniad. S (DTGCh) 

■ Rheoli gwahanol emosiynau a datblygu strategaethau i ymdrin â bwlio/bwlio seiber. S (GGE) 
■ Gofyn am gymorth a chyngor personol. S (GGE) 
■ Ymwrthod â phwysau ac ymddygiad diangen gan gyfoedion. S (GGE) 

■ Datblygu parch tuag atynt eu hunain ac eraill. R (AC) 
■ Teimlo’n bositif amdanynt eu hunain a bod yn sensitif i deimladau pobl eraill. Y (ILE) 

■ Deall ystod eu teimladau a'u hemosiynau eu hunain a rhai pobl eraill. Y (ILE) 
 

 

AMCANION Y WERS 

■ Archwilio defnydd cadarnhaol o gyfathrebu digidol 

■ Deall beth yw bwlio seiber 

■ Gwybod sut i ddelio â bwlio seiber  
 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

 

bwlio, bwlio seiber, cyfathrebu digidol, canlyniadau 

 

 

ADNODDAU 

■ Geiriau allweddol 

■ PowerPoint Byddwch yn Seiber Ddiogel 

■ Cerdyn diffiniad bwlio 

■ Cerdyn diffiniad bwlio seiber 

■ Clip DVD o Stori Megan 

■ Cardiau chwe math o fwlio: corfforol; emosiynol; gwaharddiad; geiriol; ystumiau; bwlio seibr 

■ 12 cerdyn Stori Megan 

■ 6 cerdyn ffoto teimladau (lluniau llonydd o’r ffilm)  
■ 6 dalen fawr o bapur a pheniau lliw 

■ Cardiau ffoto cymeriadau 

■ Cerdyn strategaeth help llaw 
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GWEITHGAREDDAU 

 

RHAGARWEINIAD 

■ Sicrhewch fod y cysylltiad gyda’r wers flaenorol wedi ei egluro 

■ Cytunwch ar y Rheolau Aur 

■ Amlinellu’n glir gytundeb yr ystafell ddosbarth a chyfrinachedd 

■ Eglurwch - arddangosoch yr amcanion dysgu a’r geiriau allweddol 

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

■ Y dosbarth i ystyried beth yw bwlio a bwlio seiber a beth yw’r gwahaniaethau? 

■ Arddangos diffiniadau bwlio a bwlio seiber  

■ Dangos clip DVD Stori Megan i ysgogi trafodaeth bellach ynglŷn â bwlio seiber 

■ Cyflwyno’r gwahanol fathau o fwlio: corfforol; emosiynol; gwaharddiad; geiriol; ystumiau; bwlio seiber 

■ Mewn grwpiau, y disgyblion i gyfateb cardiau Stori Megan i’r 6 math o fwlio a arddangosir 

■ Gweithgaredd grŵp, Carwsél Teimladau er mwyn dangos y cysylltiad rhwng bwlio/bwlio seiber a 

chynnwrf emosiynol 

■ Trafodaeth dosbarth cyfan ynglŷn â strategaethau i ddelio bwlio seiber fel dioddefwr neu fel gwyliwr 

 

ADOLYGU/DOSBARTH CYFAN 

■ Gan ddefnyddio’r templed help llaw, anogwch y disgyblion i ddysgu a datblygu'r strategaethau 

cadarnhaol i atal bwlio seiber 

■ Aseswch ddealltwriaeth y disgyblion o amcanion allweddol drwy gwestiynu 

■ Adolygu rheolau SMART 

 

AWGRYM - GWEITHGAREDD DILYNOL ATHRAWON 

 

Gweler gwefan www.schoolbeat.org i gael gweithgareddau dilynol ac adnoddau athrawon.  
 

http://www.schoolbeat.org/
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HAEN: Prosiect SAFE  
Hyd y Wers: 

Amrywiol, hyd at 60 munud 

CYFNOD 

ALLWEDDOL: 
CA2U 

GWERS: Gwers 6 – Adolygiad yr Athro 

 

NOD 

 

■ Adolygu’r Rhaglen SAFE 

 

AMCANION FFRAMWAITH ABCh 2008 

 

■ Ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus S(DT) 

■ Mynegi eu barn a’u syniadau’n hyderus trwy ystod o ddulliau priodol S(DC) 

■ Defnyddio technegau priodol i fyfyrio’n bersonol S(DT) 

■ Cymryd cyfrifoldeb cynyddol am gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac iach R(HWB) 

■ Effeithiau niweidiol alcohol a sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon eraill ar eu hunain ac eraill 

R(HWB) 

■ Pwysigrwydd diogelwch personol R(HWB) 

 

AMCANION Y WERS 

 

■ Arddangos dealltwriaeth y disgyblion o’r prosiect SAFE. 

■ Ateb amrywiaeth o gwestiynau sydd yn ymwneud â materion diogelwch sydd yn dangos eu gwybodaeth a’u 

dealltwriaeth o’r pwnc. 

 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

 

cyffuriau, alcohol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, dylanwad cyfoedion, y We 

 

DULL  

■ Sicrhau y caiff y cysylltiad â’r wers flaenorol ei esbonio 

■ Esbonio – arddangos yr amcanion dysgu a’r geiriau allweddol 

■ Rhannu’r dosbarth yn dimau er mwyn cwblhau’r cwis ar faterion Diogelwch 

■ Casglu sgorau er mwyn gwerthuso gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion 

■ Adolygu 

■ Adborth yr athro i’r swyddog 

 

ADNODDAU 

■ Llyfr gwaith y disgybl 

■ Cwis PowerPoint  

■ Taflen gofnodi 
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MATERION DYSGU 

ALLWEDDOL 
CYNNWYS Y WERS AMSER 

Darparu’r fframwaith 

neu’r darlun mawr.  

Esbonio – dangoswch yr amcanion dysgu ac ailgyflwynwch y geiriau 

allweddol 

5 

 

Cysylltu 

 

 

 

 

 

 

Mae’r athro’n cysylltu’r wers â dysgu blaenorol – mae’n atgoffa’r 

dosbarth o’r rheolau dosbarth a chynnwys y gwersi blaenorol. 
 

Gwers 1 – Cyflwyniad er mwyn pennu agweddau a barn disgyblion ar 

 amryw faterion diogelwch 

Gwers 2 – Ymwybyddiaeth Alcohol 

Gwers 3 – Cam ddefnyddio Sylweddau 

Gwers 4 – Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

Gwers 5 – Diogelwch y We 

5 

 

Cwis i asesu 

gwybodaeth a 

dealltwriaeth 

disgyblion 

Rhannwch y dosbarth yn dimau SAFE bach. Rhowch daflen gofnodi 

i bob grŵp. Pwrpas y cwis yw gwerthuso gwybodaeth a 

dealltwriaeth y disgybl ar ddiwedd y prosiect SAFE. 

 

Gan ddefnyddio’r PowerPoint, gadewch i’r timau drafod pob 

cwestiwn ac i gofnodi eu hateb ar y daflen ateb. Ar ddiwedd pob 

rownd 

 Rownd 1 – Ymwybyddiaeth Alcohol 

 Rownd 2 – Camddefnyddio Sylweddau 

 Rownd 3 – Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

 Rownd 4 – Diogelwch y We 

 

gofynnwch i’r timau farcio’u hatebion ac i drafod unrhyw bwyntiau 

anghywir. Er mwyn annog cystadleuaeth gellir cofnodi’r sgorau ar 

ddiwedd pob rownd ar y bwrdd. 

40 

 

ADOLYGU/DIWEDDGLO AMSER 

Adolygwch y sesiwn gan ofyn a oes cwestiynau’n ymwneud â chynnwys y prosiect SAFE. 

 

Gofynnwch i’r dosbarth: 

 

Beth yn arbennig oedd yn ddefnyddiol o fewn y prosiect SAFE? 

Beth yn arbennig oedd ddim yn ddefnyddiol o fewn y prosiect SAFE? 

A oes fater diogelwch penodol arall y byddech chi wedi hoffi cael gwers arno gan Swyddog 

yr Heddlu? 

 

Hysbyswch eich SCYH o’r ymatebion er defnydd yn y dyfodol. 

10 



   4 

 
 

 
      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Prosiect SAFF yn Rhaglen ABCh 

integredig a gefnogir gan: 

 

Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan 

Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion 

Rhondda Cynon Taf 
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