
Sgiliau Cymdeithasol i Bawb – amlinelliad o’r wers a nodiadau dysgu 
 
Cafodd y sgiliau cymdeithasol hyn eu datblygu gan blant sydd â chyflyrau, anafiadau 
neu salwch sy’n effeithio ar y ffordd y maen nhw’n edrych. Fe fuon nhw’n gweithio 
gyda seicolegydd o ChangingFaces i ddatblygu amrywiaeth o strategaethau (“pecyn 
adnoddau”) ar gyfer delio â thynnu coes, sylwadau cas ac ati am eu hedrychiad.Canfu 
ymchwil dilynol (a) fod pryder am edrychiad a’r profiad o fwlio sy'n gysylltiedig ag 
edrychiad yn eang iawn; (b) bod bwlio’n cael ei haneru bron pan oedd yr holl 
ddisgyblion wedi dysgu'r sgiliau hyn. 
 
Pwnc / Maes Cwricwlwm: 
 
• Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd 
• Iechyd a Lles 
• Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
• Datblygiad Personol a Chyd-ddealltwriaeth 
 
Gr�p Oedran: 
8-15 oed 
 
 
Hyd y sesiwn: 
 
O leiaf 40 munud ar gyfer y sesiwn cyntaf. 
Unwaith i’r patrwm gael ei sefydlu, gellir cyflwyno neu ailgyflwyno’r sgiliau a’u hymarfer 
mewn cyfnodau amser 20 munud. 
 
Nifer y sesiynau: 
 
Nes bydd pawb wedi dysgu ac wedi ymarfer yr holl sgiliau cymdeithasol.  
 
 
 
Nodau: 
• Plant i gael amrywiaeth o sgiliau (adnoddau) personol a chymdeithasol i ddewis 
ohonynt rhag ofn iddynt gael eu profocio am eu hedrychiad ayb. 
• Plant yn fwy abl i roi cymorth a chyngor i'w gilydd rhag ofn y byddant yn cael eu 
profocio am eu hedrychiad. 
• Plant i fod yn fwy cymwys yn gymdeithasol ac yn fwy hyderus yn bersonol pa bryd 
bynnag y bydd rhywun yn ceisio tynnu coes neu ‘wneud hwyl am ben' unrhyw un am y 
ffordd y mae’n edrych. 
 
Termau / Geiriau Allweddol: 
Sgiliau cymdeithasol, adnoddau cymdeithasol, sgiliau personol, edrychiad, hyder, 
cymhwysedd. 
 
Adnoddau: 
• How to be ananti-bullying champion - Canllawiau gwybodaeth i athrawon 
• How to be ananti-bullying champion - PowerPoint 
 



Amser Gweithgarwch 
5 munud  Cyflwyno'r testun.Trafodaeth fer. 
5 munud Cyflwyno’r sgil cyntaf – P�er Meddwl 
5 munud  Y plant yn personoli’r sgil hwn – yn rhoi eu geiriau a’u  
hymadroddion eu hunain yn eu cwmwl meddwl eu hunain 
10 munud  Grwpiau bach – ymarfer y sgil - gan gynnwys adborth. 
 
Ailadrodd y tri cham nes y bydd yr holl sgiliau wedi'u dysgu a'u hymarfer. 
 



Nodyn ar chwarae rôl pryfocio: 
I ymarfer y sgiliau, rydym yn argymell bod pawb yn defnyddio'r sylw angharedig 
amhenodol hwn - "Dydw i ddim yn gwybod sut y galli di ddod i'r ysgol yn edrych fel na!" 
 
 
Canllaw gweithgarwch yr athro 
 
Y chwe sgil personol a chymdeithasol i’w dysgu; 
 
P�er meddwl 1  Meddyliwch yn gadarnhaol 
P�er meddwl 2 Cysurwch eich hun 
P�er meddwl 3 Meddyliwch am rywbeth arall i dynnu’ch sylw 

P�er y corff         Llais ac iaith y corff (DS dewiswch sgript i ymarfer y 
llais ac iaith y corff e.e. “Os na wnewch chi adael i mi fod, bydd rhaid 
imi ddweud wrth yr athro.”) 

P�er siarad  Siaradwch yn gadarnhaol 
P�er cymylu (fogging)   Adnodd cymdeithasol sy'n defnyddio rhywfaint o gymylu (DS 

mae sgiliau cymylu yn cymryd mwy o amser i'w dysgu fel arfer 
ac mae angen ymarfer llawer arnynt - rhowch ragor o amser ar 
gyfer y sgil hwn) 

 
1. Cyflwyno’rsgil(iau).Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i gyflwyno'r chwe sgil, 
naill ai fesul un, a sesiwn ymarfer i ddilyn gan ddefnyddio techneg chwarae rôl (gweler 
isod) neu fel dilyniant cyfan, gyda'r sesiynau ymarfer fel gweithgarwch ar wahân 
wedyn. 
 
2. Personoli'rsgil(iau).Gwnewch yn si�r fod y plant wedi dyfeisio eu brawddeg neu 
ymadrodd eu hunain ar gyfer eu swigen meddwl neu swigen siarad, a rhoi amser 
iddynt i'w gofio fel eu bod yn barod ar gyfer y chwarae rôl. 
 
3. Ymarfer y sgil(iau).Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o bedwar. 
 
 4. Bydd pob gr�p yn cael pedair rôl a fydd yn cael eu cylchdroi nes y bydd pawb wedi 
chwarae rôl ymhob un rôl: 
 
i. Person yn gwneud sylw angharedig neu ddifeddwl (DS gweler y nodyn isod) 
ii.Y sawl y mae hyn yn cael ei ddweud wrtho 
iii.Gwyliwr 
iv.Hyfforddwr 
 
5. Ar gyfer pob rownd, mae’r Hyfforddwr yn gyfrifol am: 
 
a) Holi Person ii i weld a yw’n barod gyda’i sgil newydd ar gyfer y sesiwn ymarfer. 
b) Goruchwylio’r sesiwn chwarae rôl. 
c) Rhoi ei adborth byr i Berson ii am sut yr oedd yn ymddangos wrth ymarfer y sgil. 
d) Gwahodd Person i a'r gwyliwr i roi eu hadborth byr i Berson ii am sut roedd ei sgil 
cymdeithasol newydd yn edrych ac yn swnio. 
e) Ailadrodd 4 a 5 nes bydd pawb yn y gr�p wedi chwarae rôl ymhob rôl, ac wedi 
clywed adborth eu gr�p. 
 



Yn olaf – mae ChangingFaces yma i'ch helpu os oes gennych chi ddisgybl sy’n 
anarferol ei edrychiad ac sydd efallai angen rhagor o gefnogaeth.Cysylltwch â ni yn 
info@changingfaces.org.uk neu ffoniwch 0845 4500 275. 
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