Dyfodol
Plentyndod
PECYN GWEITHGAREDDAU

Rhoi cyfle i blant roi
eu barn am y dyfodol

Gwybodaeth i Blant
Diolch am ein helpu ni i ddod o hyd i syniadau plant a phobl
ifanc am sut beth ddylai plentyndod fod yn y dyfodol.
Rydym am ofyn i chi rannu eich syniadau drwy ambell
weithgaredd. Bydd eich athro neu arweinydd grŵp yn
esbonio’r gweithgaredd i chi. Yna, byddwn yn rhannu’r
syniadau hyn gyda phobl sy’n gwneud y penderfyniadau
sy’n effeithio ar ein bywydau – pobl sy’n gweithio yn ein
cymunedau, ein hysgolion neu ein cynghorau lleol, neu sy’n
gwneud penderfyniadau ledled y wlad.
Peidiwch â phoeni am roi’r ateb cywir i ni, na’r un ateb â’ch
ffrindiau. Rydym ni eisiau clywed cymaint o wahanol syniadau
â phosibl.
Os nad ydych chi am gymryd rhan, rhowch wybod i’ch athro
neu i arweinydd eich grŵp. Os hoffech gymryd rhan ond
dydych chi ddim am i’ch syniadau neu’ch gweithgareddau gael
eu rhannu gydag Achub y Plant, mae hynny’n iawn hefyd –
rhowch wybod i’ch athro neu i arweinydd eich grŵp.
Rydym ni eisiau clywed hefyd sut oeddech chi’n teimlo am
wneud y gweithgareddau hyn. Rhowch wybod i ni os oes
ffyrdd o’u gwneud yn well neu yn fwy hwylus!
Diolch.
Tîm Achub y Plant
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Gwybodaeth i athrawon/hwyluswyr
Diolch am ein helpu ni i ddod o hyd i syniadau plant
am blentyndod yn 2040. Rydym wedi cynllunio
ambell weithgaredd syml a fydd yn annog y plant yn
eich dosbarth neu’ch grŵp i feddwl am rai o’r pethau
a allai fod yn bwysig i blant, a sut y dylai cymdeithas
fod i blant yn y dyfodol.
Beth yw prosiect Dyfodol Plentyndod?
Byddwn yn clywed barn plant 4-11 oed ledled y DU am
blentyndod yn y dyfodol. Yna byddwn yn rhannu hyn gyda’r
rhai sy’n gwneud penderfyniadau lleol a chenedlaethol i’w
hannog i weithio tuag at wireddu gweledigaeth y plant.
Gwyddom y bydd y penderfyniadau a wneir heddiw yn
llywio’r hyn sydd yn digwydd yn y dyfodol. Dyna pam rydym
ni eisiau deall gobeithion a dyheadau plant a phobl ifanc ar
gyfer plentyndod, o’u syniadau am blentyndod yn y dyfodol
i’r iaith mae nhw’n ei defnyddio i’w disgrifio. Rydym am helpu
plant i ddychmygu a lleisio dyfodol gwell.
Byddwn hefyd yn siarad ag arbenigwyr o bob rhan o’r sector
plant i ddeall sut bydd plentyndod yn y dyfodol. Yna byddwn
yn cymharu gweledigaeth y plant â’r realiti disgwyliedig
er mwyn ein herio ni ein hunain, sefydliadau eraill,
llywodraethau ac eraill sy’n gwneud penderfyniadau i wneud
y newidiadau angenrheidiol yn awr i wireddu gweledigaeth
plant ar gyfer y dyfodol.
Bydd pob ysgol neu grŵp cymunedol sy’n cymryd rhan yn
cael cydnabyddiaeth yn yr adroddiad. Byddwch hefyd yn
derbyn copi o’r adroddiad a thystysgrif cyfranogiad.
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Canllawiau
Mae’r gweithgareddau yn y pecyn hwn wedi’u cynllunio i
fod yn hyblyg, a gellir eu haddasu. Dewiswch weithgaredd –
neu fwy nag un os oes gennych amser – sy’n gweddu orau
i’ch dosbarth neu grŵp, neu addaswch y gweithgareddau i
ddiwallu eu hanghenion.
Os yw’n bosibl, cadwch eich trafodaethau’n realistig a’u
gwreiddio yn yr hyn yr hoffai’r plant ei weld i blant yn y
dyfodol. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ni gyflwyno eu
syniadau i’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau.
Diogelu a chydsynio
Bydd y wybodaeth a gesglir drwy’r ymchwil hon yn cael ei
defnyddio fel rhan o adroddiad terfynol a fydd yn sôn am
weledigaeth plant ar gyfer dyfodol plentyndod, a sut mae
hyn yn cymharu â’n syniadau ni ar gyfer plentyndod yn 2040
ar hyn o bryd. Gellir defnyddio’r wybodaeth at y dibenion
canlynol hefyd:
• Fel rhan o ddigwyddiadau neu ddeunydd hyrwyddo sy’n
gysylltiedig â’r adroddiad neu waith Achub y Plant
• I lywio strategaeth a gwaith Achub y Plant yn y dyfodol
• Gellir rhannu data hefyd yn ôl daearyddiaeth a’i ddefnyddio
i lywio gwaith Achub y Plant mewn cymunedau lleol.
Gan mai darn o ymchwil yw hwn i ddeall barn plant,
bydd angen i rieni a gofalwyr gydsynio i’w plant
gymryd rhan. Cyn cynnal unrhyw weithgareddau,
anfonwch y ffurflen ganiatâd a’r daflen wybodaeth
rydych wedi’u derbyn gyda’r pecyn hwn at rieni a
gofalwyr. Ni fydd angen i chi anfon y rhain yn ôl at
Achub y Plant, ond drwy anfon gweithgareddau wedi’u
cwblhau atom rydych yn cadarnhau eich bod wedi
derbyn y caniatâd sydd ei angen gan rieni a gofalwyr.
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Ar ddechrau’r wers neu’r sesiwn, defnyddiwch y wybodaeth i blant
ar dudalen un o’r pecyn hwn i egluro beth yr hoffech iddynt ei
wneud.
Os nad oes plentyn yn dymuno cymryd rhan neu os nad yw ei riant/
gofalwr wedi cydsynio iddynt gymryd rhan, byddem yn awgrymu
defnyddio’r un gweithgaredd ond gan ofyn iddynt feddwl am bwnc
gwahanol neu bwnc rydych wedi trafod yn y dosbarth. Sicrhewch
nad ydych yn rhannu unrhyw weithgareddau wedi’u cwblhau gyda
ni os nad yw’r rhiant/gofalwr wedi cydsynio neu os yw’r plentyn
wedi mynegi nad ydynt am i’w gweithgareddau gael eu rhannu.
Gofynnwn hefyd i chi beidio â rhannu unrhyw beth gyda ni lle
mae modd adnabod y plant sydd wedi cymryd rhan. Er enghraifft,
sicrhewch nad yw’r plant yn cynnwys eu henw ar weithgareddau,
ac nad oes unrhyw luniau a dynnir yn cynnwys unrhyw wybodaeth
adnabyddadwy.
Gall meddwl am blentyndod da godi pryderon neu beri gofid i
rai plant. Os bydd hyn yn digwydd, dilynwch eich gweithdrefnau
diogelu a chefnogi arferol.
Os hoffech godi unrhyw faterion neu wneud unrhyw gwynion am
y gweithgareddau neu brosiect Dyfodol Plentyndod, cysylltwch â
Beth Stout, arweinydd y prosiect, ar b.stout@savethechildren.
org.uk.
Rhannu’r allbynnau gydag Achub y Plant
Rydyn ni wir eisiau casglu barn plant mewn gwahanol ffyrdd, felly
mae croeso iddyn nhw gwblhau’r gweithgareddau ar lafar, trwy
ddarluniau, neu’n ysgrifenedig.
I rannu unrhyw luniau neu gyfraniadau ysgrifenedig, rhowch nhw yn
yr amlen â stamp y byddwn yn ei hanfon atoch a’u postio’n ôl atom
cyn gynted â phosibl. Os byddai’n well gan unrhyw blant gadw’r
copïau gwreiddiol o’u gwaith, anfonwch lungopi atom.
Os ydych yn anfon unrhyw luniau neu recordiadau atom, neu
os hoffech anfon llungopïau atom yn hytrach na chopïau caled o
weithgareddau, bydd eich cyswllt yn Achub y Plant yn anfon ffeil
wedi’i gwarchod â chyfrinair atoch er mwyn lanlwytho’r rhain.
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THEMÂU
Rydym yn edrych ymlaen at glywed syniadau’r plant am blentyndod yn y
dyfodol.
Isod ceir sawl thema y gellir eu defnyddio i lunio’r gweithgareddau ar y
tudalennau sy’n dilyn.
Daeth y themâu hyn o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae’r disgrifiadau’n cynnwys
awgrymiadau i helpu sbarduno dychymyg plant. Mae croeso i chi ychwanegu
neu drafod unrhyw themâu eraill sydd o ddiddordeb i’r grŵp.

Hapus ac iach
Iechyd corfforol, iechyd meddwl, ymarfer
corff, bwyta’n iach. Sut bydd plant yn
aros yn hapus ac yn iach yn 2040?

Dysgu
Dysgu mewn ysgolion a meithrinfeydd, yn
ogystal ag yn eu hamser eu hunain. Sut le
ddylai’r ystafell ddosbarth fod ymhen 20
mlynedd? Sut bydd plant yn dysgu? Beth
fyddai’n gwneud dysgu’n hwyl?

Chwarae
Gan feddwl am bwysigrwydd chwarae.
Yn eich barn chi, sut y dylai teganau fod
ymhen 20 mlynedd? A fydd pob plentyn yn
gallu chwarae gyda nhw? Beth ydych chi’n
meddwl y gallai plant ei wneud i gael hwyl
ymhen 20 mlynedd?

Cartref a theulu
Ystyried ble mae plant yn byw a gyda
phwy mae nhw’n byw. Sut y bydd eich
cartrefi’n edrych yn 2040? Yn eich
gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, sut
bydd y teulu’n edrych?

Eich ardal leol
Cymuned, llefydd i fynd, llefydd i’w
mwynhau. Sut y bydd eich ardal leol yn
edrych yn y dyfodol? Pa bethau ddylai
fod ar gael i blant eu gwneud?

Ein byd
Creu gweledigaeth ar gyfer y byd o’n
cwmpas. Ydych chi’n meddwl bod pob
plentyn yn y DU yn cael yr un cyfleoedd â’i
gilydd nawr? Sut y byddech am weld hyn
yn newid yn y dyfodol?

Cymryd rhan
Gan ystyried sut mae plant yn cymryd
rhan mewn penderfyniadau am y
pethau sy’n effeithio ar eu bywydau.
A allai plant fod yn rhan o’r broses o
benderfynu beth y dylid ei ddysgu yn
yr ysgol? Mae oedolion yn pleidleisio
i ddweud eu dweud – sut gallai plant
fynegi barn am faterion pwysig?
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Gweithgareddau
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Gweithgaredd 1
Lluniau o blentyndod
Cynllunio
Rydym wedi darparu detholiad o luniau
sy’n cynrychioli agweddau allweddol ar
blentyndod. Mae un set o gardiau yn dangos
delweddau plentyndod o’r gorffennol
ac mae un set o gardiau yn dangos y
presennol. Bydd y gweithgaredd hwn yn
annog plant i feddwl am y gwahaniaethau
rhwng y gorffennol a’r presennol, ac i dynnu
llun o sut yr hoffent i’r delweddau hyn fod
yn y dyfodol (2040).

Cyflwyno
Cyflwynwch y plant i gardiau’r gorffennol.
Beth maen nhw’n ei weld? Beth sy’n edrych
yn dda? Beth allai fod yn well?
Dangoswch gardiau’r presennol i’r grŵp
a gofynnwch yr un cwestiynau iddyn nhw.
Dylai’r cardiau ysgogi trafodaeth gyfoethog
ymysg y plant a chynhyrchu syniadau y
gallan nhw eu defnyddio i feddwl am y
dyfodol.
Rhannwch gardiau’r gorffennol a chardiau’r
presennol gyda’r plant ar bapur neu ar
sgrin. Gofynnwch iddyn nhw ddewis un neu
fwy o gardiau yr hoffen nhw eu defnyddio
er mwyn datblygu ‘cerdyn y dyfodol’ (gellir
gwneud hyn ar bapur plaen).
Gofynnwch iddyn nhw:
• Beth yn eich barn chi allai fod yn well am
y lluniau a welsom ni?
• Beth fyddai’n gwneud plentyn yn y
dyfodol yn hapus?
• Beth fyddai angen digwydd er mwyn
galluogi pob plentyn i gael y profiad hwn?

Os yw’n bosibl, anogwch nhw i ysgrifennu
ychydig eiriau neu frawddeg i ddisgrifio eu
llun.
Ar ôl y gweithgaredd, anfonwch gardiau’r
dyfodol wedi’u cwblhau yn ôl i Achub y
Plant gan ddefnyddio’r amlen â stamp
a ddarparwyd. Os hoffai’r plant gadw
eu lluniau, anfonwch lungopi atom gan
ddefnyddio’r ddolen a ddarparwyd.

Y gweithgaredd
Oedran a gallu:
Yn addas ar gyfer plant
8-11 oed
Amser paratoi:
10 munud
Amser cyflawni:
20-40 munud yn dibynnu ar yr
amser trafod
Adnoddau sydd eu
hangen:
• Cardiau’r gorffennol a
chardiau’r presennol (gellir
argraffu’r rhain neu eu
dangos ar sgrin)
• Papur plaen i greu ‘cardiau’r
dyfodol’
• Pensiliau neu feiros a
deunyddiau lliwio
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CARDIAU’R GORFFENNOL
A CHARDIAU’R PRESENNOL
Iach a hapus

Gorffennol
Presennol

Dy fodol

• Beth oedd plant yn arfer ei wneud i gadw’n heini ac yn iach yn y
gorffennol?
• Sut mae’n wahanol nawr?
• Beth allai fod yn well yn y dyfodol?

Dysgu

Gorffennol

Presennol

Dyfodol

• Beth sy’n gwneud lle da i ddysgu?
• Beth sy’n gwneud dysgu’n hwyl?
• Beth allai fod yn well yn y dyfodol?
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Chwarae

Gorffennol
Presennol

• Sut mae teganau wedi newid dros yr 20 mlynedd diwethaf?
• Yw pob plentyn yn gallu eu fforddio?
• Beth yw’r gwahaniaethau o ran sut mae plant yn hoffi
chwarae a beth maen nhw’n hoffi ei wneud nawr?

Future
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Gweithgaredd 2
Blwch Sgwrs
Cynllunio
Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu’r plant
i feddwl am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw
a beth fydd yn bwysig i blant yn y dyfodol.
Ar ddiwedd y gweithgaredd, bydd y plant
wedi creu gêm dweud ffortiwn neu ‘flwch
sgwrs’ i gynrychioli eu barn am sut y dylai
plentyndod fod i blant yn 2040.

Cyflwyno
Gofynnwch i’r plant greu ‘blwch sgwrs’ o
bapur gan ddefnyddio’r templed a ddarperir.
Bydd blaen y blwch sgwrs yn cynnwys y
themâu chwarae, dysgu, hapus ac iach.
Bydd haen nesaf y blwch sgwrs yn cynnwys
cyfres o gwestiynau. Gofynnwch i’r plant
drafod y rhain mewn parau neu mewn
grwpiau bach. Gallan nhw gofnodi eu
hatebion ar haen olaf y blwch sgwrs.
Unwaith y byddan nhw wedi cwblhau eu
blychau sgwrs, gall y plant chwarae gyda
nhw mewn parau drwy ofyn i’w partner
ddewis thema, yna cwestiwn, yna gofyn
iddyn nhw ddyfalu beth a ysgrifennon nhw
yn y blwch ar gyfer y cwestiwn hwnnw.
Ar gyfer grwpiau hŷn, efallai y byddwch am
drafod y cwestiynau canlynol fel grŵp:
• Beth fyddai angen digwydd er mwyn i
bob plentyn gael y profiadau rydym wedi
eu trafod?

Ar ôl y gweithgaredd, anfonwch y blychau
sgwrs wedi’u cwblhau yn ôl i Achub y
Plant gan ddefnyddio’r amlen â stamp a
ddarparwyd. Os hoffai’r plant gadw eu
blychau sgwrs, anfonwch lungopi atom gan
ddefnyddio’r ddolen a ddarparwyd.

Y gweithgaredd
Oedran a gallu:
Yn addas ar gyfer plant
7-11 oed
Amser paratoi:
10 munud
Amser cyflawni:
30-40 munud
Adnoddau sydd eu
hangen:
• Templed ‘Blwch Sgwrs’
(wedi’i argraffu ar gyfer pob
aelod o’r dosbarth neu’r
grŵp) neu bapur plaen i bob
aelod o’r dosbarth er mwyn
creu ei flwch sgwrs ei hun
• Pensiliau neu feiros a
deunyddiau lliwio

• A oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud
nawr er mwyn helpu hyn i ddigwydd yn y
dyfodol?
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Gêm Dweud Ffortiwn

SUT I GREU EICH GÊM DWEUD FFORTIWN
Cyfarwyddiadau plygu:

Cymerwch y sgwâr
papur wedi’i argraffu.

Plygwch e fel hyn.

Agorwch e.

Nawr plygwch e’r
ffordd arall.

Agorwch e ac fe ddylai
edrych fel hyn.

Plygwch y 4 cornel
i ganol y sgwâr.

Dylai eich papur
edrych fel hyn.

Trowch y papur drosodd
fel bod y plygiadau
rydych chi newydd eu
gwneud yn wynebu i lawr.

Plygwch y corneli
i’r canol eto.

Dylai eich papur
edrych fel hyn.

Plygwch e i’r ochr ac
yna ei agor. Yna’i blygu
ar ei hyd.

Rhowch eich bysedd o
dan y corneli. Fe ddylai
edrych fel hyn.
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Gweithgaredd 3
Adrodd straeon gan ddefnyddio
cymeriadau
Cynllunio
Mae’r gweithgaredd hwn yn canolbwyntio
ar grŵp amrywiol o blant ffuglennol o
2040, sydd tua’r un oedran â’r plant sy’n
cymryd rhan. Rydyn ni eisiau gwybod pa
syniadau sydd gan y plant ar gyfer bywyd
y plant ffuglennol. Rydym wedi cynnwys
bywgraffiad byr ar gyfer pob cymeriad i
gefnogi’r plant i adrodd eu straeon.

Cyflwyno
Rhannwch y taflenni gwybodaeth am y
cymeriadau gyda’r plant.
Defnyddiwch y cwestiynau canlynol ar gyfer
y gweithgaredd hwn:
• Beth sy’n gwneud y plant hyn yn hapus?
• Am beth maen nhw’n mwynhau dysgu?
• Sut maen nhw’n treulio eu hamser yn
chwarae?
• Sut le yw eu hysgol?
• Sut berthnasoedd sydd ganddynt?
• Sut le yw eu hardal leol?
Ar gyfer grwpiau iau, trafodwch y
cwestiynau hyn fel dosbarth. Gallwch naill ai
gofnodi’r drafodaeth neu gymryd nodiadau
i’w rhannu gydag Achub y Plant.
Ar gyfer grwpiau hŷn, trafodwch rai o’r
cwestiynau fel grŵp i helpu’r plant i feddwl
am y dyfodol, yna gofynnwch iddynt ddewis
plentyn ffuglennol gan ateb y cwestiynau
ar ran y plentyn hwnnw. Efallai y byddwch
hefyd am drafod:

• Sut y mae’r plant hyn yn cael mynegi eu
barn am pethau sy’n effeithio arnynt?
• Beth fyddai angen digwydd i alluogi pob
plentyn i gael y profiadau rydym wedi eu
trafod? A oes unrhyw beth y gallwn ei
wneud yn awr i helpu hyn i ddigwydd yn
y dyfodol?
Gall y plant drafod eu hatebion gyda’u cydddisgyblion.
Ar ôl y gweithgaredd, anfonwch y taflenni
stori wedi’u cwblhau yn ôl i Achub y
Plant gan ddefnyddio’r amlen â stamp a
ddarparwyd. Lanlwythwch unrhyw ffeiliau
sain i’r ddolen a anfonwyd gyda’r pecyn
hwn.

Y gweithgaredd
Oedran a gallu:
Yn addas ar gyfer plant
4-11 oed
Amser paratoi:
10 munud
Amser cyflawni:
40-50 munud
Adnoddau sydd eu
hangen:
• Papur llinellau i blant greu
stori am y cymeriadau
• Taflen wybodaeth am
gymeriad wedi’i hargraffu
neu ei dangos ar sgrin
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TAFLEN WYBODAETH
AM Y CYMERIAD

Dominic yw hwn, mae’n unarddeg
oed ac yn byw yng nghefn gwlad.
Mae ganddo ddau frawd hŷn. Mae’n
mwynhau gymnasteg a chelf.

Rose yw hon, mae hi’n chwech oed
ac yn byw yn y ddinas. Unig blentyn
yw hi. Mae ganddi ddiddordeb mewn
gwyddoniaeth, yn enwedig y gofod.

Dyma Amara ac mae hi’n wyth oed.
Mae hi’n byw ar gyrion y ddinas. Mae
ganddi chwaer fach a chath anwes.
Mae hi’n caru anifeiliaid.
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Gweithgaredd 4
Murlun Dosbarth
Cynllunio
Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i’r
dosbarth cyfan neu’r grŵp i gyfrannu
at weledigaeth gyffredin o sut y bydd y
dyfodol i blant yn 2040. Gall hyn gynnwys
trafodaeth am y gwahanol themâu ar
ddechrau’r pecyn a pha rai yr hoffent
ganolbwyntio arnynt, neu gallwch ddewis
thema i’w thrafod (er enghraifft, thema sy’n
cyd-fynd â phrosiect dosbarth sy’n bodoli
eisoes).

Cyflwyno
I’r plant ieuengaf, rhwng pedair a chwech
oed, dewiswch rai o’r themâu sydd ar
dudalen 5 yn y pecyn hwn i’w trafod.
Gofynnwch iddyn nhw dynnu llun yn dangos
sut yr hoffen nhw weld y dyfodol i blant.
Efallai y byddant am gyfuno eu darluniau
nhw gyda lluniau, neu ychwanegu sticeri,
geiriau, neu doriadau eraill. Os yn bosibl,
anogwch nhw i ychwanegu ambell air i’n
helpu ni i ddeall eu gweledigaeth.
Ar gyfer y grwpiau hŷn gofynnwch i’r
dosbarth/grŵp sy’n cwblhau’r gweithgaredd
hwn i gytuno ar thema/themâu penodol.
Gall hyn gynnwys trafodaeth ddosbarth
am y gwahanol themâu a’u cysylltiad â
phlentyndod. Gofynnwch i’r plant dynnu llun
neu i greu llun o sut yr hoffent i blentyndod
fod yn 2040 o ran y thema o’u dewis. Os yn
bosibl, anogwch nhw i ysgrifennu disgrifiad
neu i ychwanegu ambell air am eu lluniau i’n
helpu ni i ddeall eu gweledigaeth.
Gall y plant greu eu delwedd sut bynnag y
maent yn dymuno gwneud, gan gynnwys
tynnu lluniau, paentio, ysgrifennu, neu drwy
greu collage.

Y gweithgaredd
Oedran a gallu:
Yn addas ar gyfer plant
4-11 oed
Amser paratoi:
15 munud
Amser cyflawni:
30-60 munud yn dibynnu ar
oedran y plant
Adnoddau sydd eu hangen:

• Papur (rholyn mawr o
bapur neu ddalennau o
bapur A4 plaen)
• Pennau/creonau
• Siswrn
• Glud
• Unrhyw adnoddau creadigol
eraill sydd gennych
• Catalogau/cylchgronau/
papurau newydd/sticeri/
unrhyw ddarnau crefftus
eraill
• Clipiau o ddelweddau/
geiriau/ pethau y mae nhw’n
eu hoffi neu y bydden nhw
am eu gweld yn 2040
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Ar gyfer grwpiau hŷn, efallai y byddwch
am drafod y cwestiynau canlynol fel
grŵp unwaith y byddant wedi cwblhau’r
gweithgaredd:
• Beth fyddai angen digwydd i alluogi pob
plentyn i gael y profiadau rydym wedi eu
trafod?
• A oes unrhyw beth y gallwn ei wneud yn
awr i helpu hyn i ddigwydd yn y dyfodol?
Pan fydd eu creadigaethau wedi’u cwblhau,
gellir eu harddangos gyda’i gilydd fel
murlun dosbarth. Os ydych yn arddangos
y creadigaethau fel murlun dosbarth,
llungopïwch nhw a’u lanlwytho i’r ddolen
a ddarparwyd gyda’r pecyn hwn. Fel arall,
gallwch anfon y creadigaethau yn ôl i Achub
y Plant gan ddefnyddio’r amlen â stamp a
ddarparwyd.
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Gweithgaredd 5
Collage lluniau

Y gweithgaredd

(Gweithgaredd dysgu
yn y cartref)

Oedran a gallu:
Yn addas ar gyfer plant
4-11 oed

Cynllunio
Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i blant
ddod â gweledigaeth greadigol ar gyfer
2040 yn fyw ar ffurf collage. Mae’n gyfle
iddyn nhw fod mor greadigol â phosib!
Mae’n ymwneud â chyfuno delweddau,
darlunio, paentio, gludo, torri a geiriau i
arddangos eu gweledigaeth am y dyfodol i
blant. Efallai y byddan nhw eisiau recordio
clip sain yn disgrifio eu gwaith. Gellir
defnyddio lluniau neu greadigaethau i greu
un murlun dosbarth enfawr neu un murlun
ysgol enfawr (gweler y gweithgaredd
blaenorol am fwy o wybodaeth am greu
murlun dosbarth neu ysgol).
Nodwch: Os hoffech ddefnyddio
ffotograffau yn y gweithgaredd,
defnyddiwch hyn fel gweithgaredd
dysgu yn y cartref gan ofyn i rieni a
gofalwyr anfon unrhyw ffotograffau yn
ôl atoch, fel ein bod yn gwybod eu bod
yn hapus iddynt gael eu defnyddio.

Amser paratoi:
15 munud
Amser cyflawni:
60 munud neu fwy yn dibynnu
ar oedran y plant
Adnoddau sydd eu hangen:

• Camera ffôn clyfar/camera
iPad/camera digidol/ camera
gwib
• Rhiant/gofalwr i dynnu neu
anfon y lluniau
• Argraffydd (os bydd y plant
yn argraffu eu lluniau i’w
defnyddio ar y collage)
• Papur neu gardfwrdd
• Siswrn
• Pensiliau neu feiros a
deunyddiau lliwio ar gyfer
tynnu lluniau neu ar gyfer
ychwanegu darluniau at eu
lluniau
• Glud neu dâp
• Clipiau o ddelweddau neu
eiriau y mae nhw’n eu hoffi
neu y bydden nhw am eu
gweld yn 2040
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Cyflwyno

		

						
Collage: Delphine Diallo/ The Maison Rose / Save the Children

Ar ôl y gweithgaredd, anfonwch y
creadigaethau yn ôl i Achub y Plant gan
ddefnyddio’r amlen â stamp a ddarparwyd.
Os hoffai’r plant gadw eu lluniau, anfonwch
lungopi atom. Lanlwythwch unrhyw luniau
i’r ddolen a ddarparwyd.

Fel arall, gofynnwch iddyn nhw greu eu
I’r plant ieuengaf, rhwng 4 a 6 oed,
2040 delfrydol ar gyfer plentyn. Gallan nhw
dewiswch rai o’r themâu sydd ar dudalen 5
greu golygfeydd i gynrychioli’r gwahanol
yn y pecyn hwn i’w trafod. Gofynnwch iddyn
themâu, neu greu tref neu gymuned
nhw dynnu llun yn dangos sut yr hoffen
ddychmygol. Anogwch nhw i ysgrifennu
nhw i’r dyfodol fod i blant. Efallai y byddant
disgrifiad neu ychwanegu ambell air am eu
am gyfuno eu darluniau gyda lluniau, neu
lluniau i’n helpu ni i ddeall eu gweledigaeth.
ychwanegu sticeri, geiriau, neu doriadau
eraill (gweler yr enghraifft isod). Os yn
bosibl, anogwch nhw i ychwanegu ambell air
Ar gyfer grwpiau hŷn, efallai y byddwch
i’n helpu ni i ddeall eu gweledigaeth.
am drafod y cwestiynau canlynol fel
								
grŵp unwaith y byddant wedi cwblhau’r
								
gweithgaredd:
								
• Beth fyddai angen digwydd i alluogi pob
								
plentyn i gael y profiadau rydym ni wedi
								
eu trafod?
								
• A oes unrhyw beth y gallwn ei wneud yn
								
awr i helpu hyn i ddigwydd yn y dyfodol?
					
Ar gyfer plant 7 i 11 oed, dewiswch un o’r
themâu sydd ar ddechrau’r pecyn hwn.
Gofynnwch i’r plant dynnu lluniau sy’n
cynrychioli’r hyn y bydden nhw am i blant
ei gael yn y dyfodol. Er enghraifft, ar gyfer
‘hapus’ efallai y bydden nhw’n tynnu llun o
ffrindiau, tegan neu rywbeth arall a fyddai,
Nodwch: dylech ond rannu lluniau o
yn eu barn nhw, yn gwneud plentyn yn
blant os yw eu rhieni neu eu gofalwyr
hapus. Anogwch nhw i ysgrifennu disgrifiad
wedi cydsynio i hyn.
neu ychwanegu ambell air am eu lluniau i’n
helpu ni i ddeall eu gweledigaeth.			
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Gweithgaredd 6
Gorffennol, Presennol a Dyfodol
(Gweithgaredd Dysgu yn y Cartref)
Cynllunio
Y nod yw annog plant i feddwl sut oedd
plentyndod yn y gorffennol, sut mae
plentyndod heddiw, a sut y gallai plentyndod
fod yn y dyfodol. Mae’r gweithgaredd
hwn yn caniatáu i blant siarad â rhieni,
gofalwyr, neiniau a theidiau neu athrawon
am sut oedd plentyndod, er mwyn gwneud
y gweithgaredd gartref neu yn yr ysgol.
Gallai gynnwys lluniau, darluniau a/neu
ysgrifennu.

Cyflwyno
Dewiswch thema ar gyfer pob dosbarth/
grŵp sy’n cwblhau’r gweithgaredd hwn gan
ddefnyddio’r themâu sydd ar dudalen 5.
Gofynnwch i’r plant feddwl am ddau neu dri
chwestiwn ar gyfer pob thema.
Efallai y byddant am ofyn i rieni, gofalwyr
neu neiniau a theidiau sut oedd plentyndod
yn y gorffennol.
Gan ymwneud â’r thema o’u dewis,
gofynnwch i’r plant dynnu llun neu
ysgrifennu am sut oedd plentyndod, sut mae
plentyndod nawr, a sut fydden nhw am i
blentyndod fod yn 2040.
Anogwch nhw i fod yn greadigol drwy
awgrymu eu bod yn defnyddio cyfrwng o’u
dewis y maen nhw
fwyaf cyfforddus yn ei ddefnyddio – p’un
ai yn darlunio, paentio, ysgrifennu, neu
greu collage. Os yn bosibl, anogwch nhw i
ysgrifennu disgrifiad neu i ychwanegu ambell
air i’n helpu ni i ddeall eu gweledigaeth.

Ar gyfer grwpiau hŷn, efallai y byddwch
am drafod y cwestiynau canlynol fel
grŵp unwaith y byddant wedi cwblhau’r
gweithgaredd:
• Beth fyddai angen digwydd i alluogi pob
plentyn i gael y profiadau rydym ni wedi
eu trafod?
• A oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud
yn awr i helpu hyn i ddigwydd yn y
dyfodol?
Ar ôl y gweithgaredd, anfonwch y taflenni
gwaith wedi’u cwblhau yn ôl i Achub y
Plant gan ddefnyddio’r amlen â stamp a
ddarparwyd. Os hoffai’r plant gadw eu
taflenni gwaith, anfonwch lungopi atom.

Y gweithgaredd
Oedran a gallu:
Yn addas ar gyfer plant 7-11
oed
Amser paratoi:
10 munud
Amser cyflawni:
30-60 munud
Adnoddau sydd eu hangen:

• Taflen waith wedi’i rhannu’n
dair colofn – Gorffennol /
Presennol / Dyfodol
• Pennau/pensiliau lliwio
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Gorffennol

Presennol

Dyfodol
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Dyfodol
Plentyndod

