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yn Wildfire Collective am gynhyrchu’r adroddiad hwn, gan gynnwys y gwaith graffig.

2

ATODIAD A: CYNLLUNIAU
GWERS POSIBL

ATODIAD A
Gweithdai Cymer Ofal – Fframwaith
Mae’r sesiynau gweithdy wedi’u rhannu’n dair adran: darganfod, ymchwilio a rhannu. Dylai’r gweithdai gael eu darparu
yn y drefn briodol ond, yn eu hanfod, maen nhw’n fframweithiau y gellir eu teilwra i ddiwallu anghenion a diddordebau’r
grŵp (e.e. gwahoddiadau i siaradwyr allanol annerch y grŵp).
Mae pob gweithdy’n cynnwys gweithgareddau a chyfnod myfyrio 10 munud gorfodol, sy’n gyfle i’r cyfranogwyr lenwi eu
dyddlyfrau myfyrio.Trwy gymryd rhan yn y gweithdai, bydd y plant:
• yn cael gwybod am eu hawliau ac yn eu deall: bydd ganddynt yr hyder i ddefnyddio’u llais i eirioli gyda
phenderfynwyr yn uniongyrchol
• yn gwella eu dealltwriaeth o risgiau, peryglon, bod yn agored i niwed a chydnerthedd; byddant yn nodi’r hyn y
gallan nhw ac eraill ei wneud mewn ymateb i’r risg a nodir
• yn mapio’r bobl sy’n rhan o argyfwng a’u rolau: byddant yn nodi bylchau y gallant eu llenwi ac yn diffinio eu
rolau eu hunain
• yn cynhyrchu eu cofrestri risg a’u cynlluniau argyfwng eu hunain ar gyfer eu hysgol, eu cartref a’u cymuned:
byddant yn amlygu eu safbwyntiau unigryw trwy nodi risgiau a’u heffeithiau
• yn cyfathrebu eu canfyddiadau o risg ac yn cynhyrchu digwyddiad cyfannol: byddant yn darparu ar gyfer plant
eraill, athrawon, teulu a’r gymuned

Strwythur y Gweithdai
Gweithdy 1
1A: Cyflwyniad
i Cymer Ofal a
Hawliau Plant
Gweithdy 6
2A:Ymchwilio i berygl sy’n
flaenoriaeth

Gweithdy 10
3A: Creu Cynllun
Cyfathrebu

Adran 1: DARGANFOD A GOFYN CWESTIYNAU
Gweithdy 2
Gweithdy 3
Gweithdy 4
1B: Trochi
1C: Perygl a Risg
1D: Gofyn
Cwestiynau
Adran 2:YMCHWILIO A GWEITHREDU
Gweithdy 7
Gweithdy 8
2B: Paratoi yn y cartref ac
2C: Creu Cynllun
yn y gymuned
Gweithredu Cymunedol
dan arweiniad plant
Adran 3: RHANNU SYNIADAU AC EIRIOLI
Host a school event
Gweithdy 11
3B: Cynnal digwyddiad
3C: Cyfarfod Llawn
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Gweithdy 5
1E: Monitro
Gweithgareddau

Gweithdy 9
2D: Monitro
gweithgareddau

Gweithdy 12
3D: Myfyrio/Beth ydyn ni
wedi’i ddysgu?

RHESTR WIRIO CYMER OFAL
Mae’r rhestri gwirio isod yn allweddol i hwyluswyr i sicrhau bod model Cymer Ofal yn cael ei ddilyn a bod
ymagwedd gyfranogol yn rhan annatod o bob rhan o’r prosiect.Y nod yw bod y gyfres hon o gwestiynau yn helpu
hwyluswyr i fyfyrio ar eu harddull, eu dull cyflenwi a’u cyd-destun fel bod cyfranogiad plant a phobl ifanc yn effeithiol
ac ystyrlon bob amser.

AR GYFER CYFNOD GWEITHDAI Y PROSIECT, Y RHANNAU
ALLWEDDOL O’R RHESTR WIRIO I GANOLBWYNTIO ARNYNT YW
LLE A LLAIS.
Mae’r rhestri gwirio yn bwynt cyfeirio pwysig i hwyluswyr, a dylid cyfeirio nôl atyn nhw’n rheolaidd. Bydd angen i
hwyluswyr gymryd eu hamser i werthuso pob gweithdy er mwyn cofnodi digwyddiadau’r diwrnod hwnnw gan eu
bod yn berthnasol i’r cwestiynau a ofynnir.

LLE

Darparu lle diogel a chynhwysol lle gall
plant fynegi eu safbwyntiau

LLAIS

Rhoi llais i blant a’u helpu i fynegi eu
safbwyntiau
Ydy’r plant wedi cael
y wybodaeth sydd ei
hangen arnynt i fynegi eu
safbwyntiau?

Ydych chi wedi mynd ati i
geisio cael safbwyntiau’r
plant?
A oedd yna le diogel lle
gallai’r plant fynegi eu
hunain yn agored?

Ydy’r plant yn gwybod nad
oes rhaid iddynt gymryd
rhan?

A oes camau wedi’u
cymryd i sicrhau bod pob
plentyn yn gallu cymryd
rhan?

Ydy’r plant wedi cael
amrywiaeth o opsiynau o
ran mynegi eu hunain?

CYNULLEIDFA

Sicrhau bod safbwyntiau’r plant yn cael eu cyfathrebu
i rywun sydd â chyfrifoldeb i wrando

DYLANWAD

Sicrhau bod safbwyntiau’r plant yn cael eu
hystyried o ddifrif a bod camau gweithredu yn cael
eu cymryd, lle bo hynny’n briodol

A oes yna broses ar gyfer
cyfathrebu safbwyntiau’r
plant?

Ydych chi wedi mynd ati i
geisio cael safbwyntiau’r
plant?

Ydy’r plant yn gwybod
i bwy y cyfathrebir eu
safbwyntiau?

A oedd yna le diogel lle
gallai’r plant fynegi eu
hunain yn agored?

A oes gan y person/corff
hwnnw y pŵer i wneud
penderfyniadau?

A oes camau wedi’u
cymryd i sicrhau bod pob
plentyn yn gallu cymryd
rhan?
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ADRAN 1: DARGANFOD
A GOFYN CWESTIYNAU*

?

?

*MAE PLANT YN YSGOGWYR NEWID GWYCH A GRYMUS: DYLAI’R GWEITHGAREDDAU HYN RYMUSO AC,
OS YN BOSIBL, DYLENT FOD DAN ARWEINIAD PLANT.
COFIWCH HEFYD FOD Y GWEITHDAI HYN YN DARPARU FFRAMWEITHIAU Y GALLWCH CHI WEITHIO
YNDDYNT, OND Y GALLWCH CHI A’R DOSBARTH EU HADDASU FEL Y MYNNOCH.

GWEITHDY 1
AMCANION DYSGU
1. Deall y prosiect Cymer Ofal a phryd y cynhelir digwyddiadau
2. Cyflwyniad i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gyda ffocws ar Erthygl 12

1A: Cyflwyniad i Cymer Ofal a Hawliau Plant
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Cymer Ofal a Gweithdy 1

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r hwylusydd yn dewis cyflwyniad ac yn cyflwyno Cymer Ofal i’r grŵp:
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Amcanion: trafodwch yr Amcanion Dysgu ar gyfer y gweithdy. Os yn bosibl, neilltuwch ran o wal yr
ystafell ddosbarth i’r prosiect ac esboniwch y bydd copi o’r Amcanion Dysgu yno a bod gan bawb gyfrifoldeb
cyfunol drostynt.
ii. Cyfranogiad plant
Rheolau’r prosiect/dysgu cyfranogol: Cyflwynwch y cysyniad o ddysgu cyfranogol. Er mwyn i leisiau’r
plant gael eu clywed, efallai y byddai’n werth i chi gyflwyno rheolau i gefnogi’r prosiect (e.e. mae angen
parchu barn pawb, mae cyfranogiad yn berthnasol a gwirfoddol, mae pawb yn cael cyfle cyfartal i gymryd
rhan ac ati. I gael syniadau, gweler Safonau Ymarfer mewn Cyfranogiad Plant Achub y Plant:
(www.savethechildren.org.uk/practice_standards_participation_1.pdf). Gall rheolau gael eu hawgrymu gan
blant neu hwyluswyr ond rhaid cael consensws grŵp cyn i bob rheol gael ei hychwanegu at y rhestr. Gallai’r
rheolau hyn gael eu llofnodi gan y plant a’r hwylusydd a gallent fod yn rhan o’r arddangosiad wal a chael eu
hailystyried ar ddechrau/diwedd pob gweithdy.
iii. Amserlen: Paratowch amserlen 12 wythnos i ddangos hyd y prosiect. Rhannwch hon gyda’r grŵp ac
ychwanegwch hi at yr arddangosiad wal. Cyfeiriwch ati ar ddechrau/diwedd pob gweithdy. Esboniwch y
gall yr amserlen eu galluogi i rannu llwyddiannau a heriau dros amser ac i fyfyrio ar natur a chanlyniadau
cyfranogiad y plant. Ceisiwch ychwanegu brawddeg/cynrychiolaeth weledol ar ryw adeg ym mhob gweithdy
i gipio’r dysgu.
Adnoddau
• Amcanion gweithdai Cymer Ofal (Atodiad 1)
• Amserlen wedi’i pharatoi ymlaen llaw, yn unol â’r cyfarwyddiadau
• Papur siart troi a marcwyr
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GWEITHDY 1
Darlunio fy Hawliau

30 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Cynlluniwyd y gweithgarwch hwn fel cyflwyniad creadigol i hawliau allweddol yng Nghonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gyda ffocws ar Erthygl 12 (yr hawl i fynegi barn, i gael ei
glywed ac i gael ei ystyried o ddifrif).
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Argraffwch erthyglau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (http://www.cypcs.org.uk/
rights/uncrcarticles), torrwch nhw’n ddarnau ar wahân a phlygwch nhw.
ii. Trafodwch unrhyw erthyglau allweddol gyda’r grŵp (efallai y bydd y ddolen ganlynol o ddefnydd i chi:
www.cypcs.org.uk/young-people)
iii. Rhowch bapur a phen/pensil i bob plentyn a gofynnwch i bob un ohonynt ddewis un o’r erthyglau.
iv. Dylai pob plentyn dynnu llun sy’n cynrychioli’r erthygl y mae wedi’i dewis. Gallai’r darlun ddangos yr hawl
yn cael ei gwrthod, ei mwynhau neu ei hamddiffyn.
v. Dylai’r plant rannu’n grwpiau bach, gyda phob plentyn yn rhannu’r darlun er mwyn i’r gweddill geisio dyfalu
beth yw’r erthygl.Yna, gall pob plentyn rannu beth roeddent yn ceisio ei ddarlunio.
vi. Wrth i bob erthygl gael ei rhannu, dylai’r grŵp ystyried a oes gan bob plentyn yn y wlad/byd yr hawl hon.
Os na, a allant feddwl am enghreifftiau o blant sydd wedi’u hallgáu?
vii. Dylai rhywun o bob grŵp gofnodi’r drafodaeth hon er mwyn adrodd yn ôl i’r dosbarth neu, fel arall, gall yr
hwylusydd ofyn i bob plentyn rannu ei ddarlun a chrynhoi’r hyn a drafodwyd mewn perthynas â’u herthygl.
Cefnogwch y drafodaeth fel bod y dosbarth yn deall pob hawl.
viii. Yna, dylai teitl yr erthygl berthnasol gael ei ychwanegu at bob darlun a’i arddangos ar y wal.
ix. Ar ddiwedd y sesiwn, dosbarthwch y crynodeb o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a/
neu rhowch y crynodeb ar eich bwrdd rhyngweithiol.
Adnoddau:
• Enghreifftiau o erthyglau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wedi’u hargraffu a’u plygu
• Papur a phennau
• Taflenni crynodeb o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
• I gael gwybodaeth ychwanegol, ewch i http://resourcecentre.savethechildren.se/every-childs-right-be-heardresource-guide-un-committee-rights-child-general-comment-no-12
Deall hawliau parhad

30 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Cynlluniwyd y gweithgarwch hwn i ymchwilio i ddealltwriaeth newydd plant o hawliau plant mewn
ffordd gyfranogol a difyr.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Gofynnwch i’r plant sefyll yng nghanol yr ystafell ddosbarth.
ii. Esboniwch i’r grŵp fod ochr dde’r ystafell yn golygu ‘ydy’ a’r ochr chwith yn golygu ‘nac ydy’.
iii. Dangoswch ddelwedd yn dangos hawl plentyn ar eich bwrdd rhyngweithiol, darllenwch yr hawl a gofynnwch:
‘Ydy hon yn un o’ch hawliau fel plentyn?’ Yna, dylai’r plant symud yn gyflym i’ch ochr ‘ydy’ neu ‘nac ydy’.
iv. Defnyddiwch gwestiynau i ennyn trafodaeth am y lluniau a’r hawl.
Adnoddau:
• Enghreifftiau o hawliau plant i’w harddangos ar y bwrdd rhyngweithiol
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GWEITHDY 1
-NEUTrosolwg o’r gweithgarwch:
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn dweud yn Erthygl 12: Mae gan blant
yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau
sy’n effeithio arnynt, ac i’w barn gael ei hystyried.
Mae’r hawl hon yn gofyn am barch rhwng plant ac oedolion i wrando ar ei gilydd a gwneud y
penderfyniad gorau posibl er lles pawb, gan gynnwys plant. Mae’n golygu hefyd fod rhaid i blant
gael cyfle i fynegi eu barn yn rhywle lle maen nhw’n teimlo’n ddiogel ac yn cael eu parchu.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Gofynnwch i’r dosbarth feddwl am yr holl lefydd yn eu bywydau lle mae penderfyniadau’n cael eu gwneud, a
gwnewch restr neu taflwch syniadau. Gallai enghreifftiau gynnwys: swyddfa’r pennaeth; yr ysgol; cyngor lleol;
gartref ac ati - unrhyw le lle mae penderfyniadau’n effeithio ar eu bywydau.Yn ogystal, gallent ystyried eu
hunain fel rhan o grŵp o bobl ifanc, neu fel dosbarth.
ii. Ar ôl gwneud hyn, gofynnwch iddynt ddewis un lle sy’n sefyll allan iddynt yn eu bywyd. Pa mor addas i blant
yw’r lle hwnnw? Ydy hi’n hawdd iddynt fynd at y person neu’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau a mynegi eu
barn? A ydynt yn cael eu clywed ac a yw eu safbwyntiau’n cael eu hystyried pan fo penderfyniadau’n cael eu
gwneud?
iii. Gofynnwch iddynt dorri darn o bapur yn hanner. Ar un ochr, tynnwch lun (neu ysgrifennwch) y lle y maen
nhw wedi’i ddewis a chofiwch gynnwys unrhyw rwystrau y maen nhw’n eu hwynebu sy’n eu hatal rhag cael
eu cynnwys pan fo penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywyd neu fywydau eu grŵp yn cael eu gwneud.
iv. Ystyriwch beth fyddent yn ei newid i wneud y lle hwnnw’n fwy addas i blant, a beth fyddai’n eu helpu i deimlo
bod eu safbwyntiau’n cael eu clywed a’u parchu?
v. Ar ochr arall y papur, tynnwch lun neu rhestrwch sut dylai’r lle edrych gyda’r holl newidiadau a fyddai’n eu
helpu nhw a phobl ifanc eraill i gael eu cynrychioli’n briodol.
Adnoddau:
• Papur a phennau neu bensiliau lliw
• Unrhyw beth creadigol yr hoffech chi weithio gydag ef
Dyddlyfrau

10 Munud

Dylai plant gael eu dyddlyfrau eu hunain ar gyfer y gweithdai i gyd. Ceisiwch eu hannog i addurno eu dyddlyfr fel
y dymunant a dywedwch wrthynt y byddant yn ysgrifennu ynddo ar ôl pob gweithdy Cymer Ofal.
Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gallant ysgrifennu am unrhyw beth y dymunant,
ond awgrymir y dylent ddefnyddio’r amser hwn i fyfyrio ar yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n
ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 2
AMCANION DYSGU
1. Cynyddu eu gwybodaeth am drychinebau a thermau allweddol perthnasol
2. Dechrau defnyddio sgiliau ymchwilio i nodi risgiau a pheryglon

1B Trochi – 90 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 2 a thorri’r iâ

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Dewisodd hwyluswyr gyflwyniad i dorri’r iâ neu ddefnyddio ‘Sŵn Anifail’:
Mae pob plentyn yn cael darn o bapur gydag anifail arno (e.e. buwch, ci, cath neu hwyaden). Rhaid iddynt gau
eu llygaid a symud o gwmpas yr ystafell gan wneud sŵn yr anifail nes iddynt ddod ar draws grŵp o blant sy’n
cynrychioli’r un anifail. Mae’r gweithgarwch hwn yn gweithio’n dda i helpu’r plant i wella eu sgiliau synhwyraidd a
chanfyddiad.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.

Dychmygu’r Senario

40 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae cyflwyno’r cysyniad o drychineb, risg a pheryglon yn hollbwysig er mwyn creu sylfaen gadarn i’r plant fynegi
eu barn a gwneud awgrymiadau.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Casglwch amrywiaeth o luniau o argyfyngau sydd wedi digwydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
ii. Archwiliwch beth mae plant yn ei wybod yn barod ac adeiladwch ar eu gwybodaeth trwy drafod y
delweddau hyn fel dosbarth.Ystyriwch gwestiynau megis: Beth ydych chi’n meddwl sy’n digwydd? Pam ydych
chi’n meddwl y digwyddodd hyn? Sut ydych chi’n meddwl mae’r bobl sy’n cael eu heffeithio’n teimlo? Sut dych
chi’n meddwl y gwnaethon nhw ymateb i’r argyfwng? Beth y gallen nhw fod wedi’i wneud i baratoi ar gyfer
y drychineb hon? Beth ydych chi’n meddwl y gallen nhw ei wneud nesaf? Ydy hyn yn enghraifft o drychineb
naturiol neu drychineb a achoswyd gan bobl?
iii. Gofynnwch i’r plant ysgrifennu a thynnu lluniau o drychineb, gan ddisgrifio sut mae’r bobl sy’n cael eu
heffeithio’n teimlo a pham, neu ddefnyddio dulliau chwarae rôl, cerddoriaeth neu straeon i ennyn diddordeb
yn y pwnc.
iv. Defnyddiwch yr amser hwn i ddarparu gwybodaeth a/neu drafod beth i’w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl
pob trychineb (cydnerthedd, ymateb, adfer). Archwiliwch y cysyniadau a’r geiriau hyn trwy ddefnyddio’r
gweithgarwch yn Sesiwn 2.
v. Gall y plant archwilio adnoddau ar-lein er mwyn ymgyfarwyddo ag argyfyngau.
Adnoddau:
• Lluniau o wahanol fathau o drychinebau
• Papur a phennau
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GWEITHDY 2
Sesiwn 2
Y Gêm Diffiniadau

30 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Cyflwyno termau a chysyniadau allweddol yn ymwneud â lleihau’r risg o drychinebau.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Cyflwynwch y termau canlynol i’r dosbarth. Gellid gwneud hyn trwy ddefnyddio delweddau a’r bwrdd gwyn
rhyngweithiol neu drwy ofyn i’r plant baru geiriau â’u diffiniadau, gyda thrafodaeth i ddilyn:
•
Argyfwng: sefyllfa ddifrifol, annisgwyl ac, yn aml, beryglus sy’n gofyn am weithredu ar unwaith.
•
Trychineb: digwyddiad peryglus sy’n achosi tarfu a niwed eang i gymuned neu ranbarth. Mae’n achosi
colledion dynol, economaidd ac amgylcheddol nad yw’r gymuned sy’n cael ei heffeithio yn gallu ymdrin
â nhw yn ddigonol heb help allanol.
•
Perygl: bygythiad (boed hynny’n naturiol neu wedi’i greu gan bobl) sydd â’r potensial i achosi
marwolaeth, anaf, difrod i eiddo, tarfu economaidd-gymdeithasol neu ddirywiad amgylcheddol.
•
Digwyddiad peryglus: perygl y mae ei effeithiau’n newid amodau demograffig, economaidd a/neu
amgylcheddol.
•
DS Mae perygl naturiol ond yn berygl os yw’n fygythiad i bobl neu eu heiddo. Os nad yw pobl mewn
perygl ac os na chaiff eiddo ei ddifrodi, fe’i hystyrir yn broses neu ddigwyddiad naturiol e.e. cwymp eira
ar fynydd yn yr Antarctig lle nad oes unrhyw un yn byw.
•
Risg: y potensial i rywbeth fynd o’i le neu i rywbeth niweidiol ddigwydd.
•
Asesiad Risg: arolwg neu astudiaeth sy’n ymchwilio, monitro a rhagweld ffactorau sy’n cyfuno i greu
potensial i rywbeth fynd o’i le, gan niweidio plant ac oedolion mewn cymuned.
•
Rheoli neu leihau risg: cymryd camau i leihau’r posibilrwydd i rywbeth fynd o’i le, bod yn barod fel bod
y risg o drychineb yn is a bod yn barod i ymdrin ag effeithiau trychineb os bydd un yn digwydd.
•
Parodrwydd neu fod yn barod: sicrhau bod unigolion a chymunedau’n barod ar gyfer perygl posibl fel y
gallant atal neu leihau marwolaethau a difrod i eiddo a’r amgylchedd.
•
Bod yn agored i niwed: y potensial i gael eich niweidio’n rhwydd.
•
Capasiti: y gallu i ymdopi â sefyllfa anodd. Mae’n golygu bod â sgiliau a gwybodaeth i baratoi ar gyfer
risg ac ymateb iddi.
ii. Mae’r hwylusydd yn gofyn i’r plant sefyll mewn cylch.Yn gyntaf, mae pêl fawr yn cael ei chyflwyno i’r grŵp a’i
phasio o gwmpas o blentyn i blentyn mewn trefn.Yna, mae ail bêl (llai o faint) yn cael ei chyflwyno a’i phasio
o blentyn i blentyn mewn trefn. Rhaid i’r peli gael eu pasio o berson i berson cyn gynted â phosibl a bydd y
gêm yn dod i ben pan fydd y bêl lai o faint yn dal i fyny â’r bêl fwy o faint.
iii. Ar ddiwedd y gêm, mae’r hwylusydd yn esbonio y gallai’r bêl fwy o faint gynrychioli cymuned (e.e. yr ardal
lle maen nhw’n byw) a’r bêl lai o faint gynrychioli perygl, trychineb neu argyfwng posibl (e.e. llifogydd neu
dân).
iv. Gofalwch fod pawb yn deall y termau trwy drafod enghreifftiau gyda’r grŵp – e.e. bydd cymuned yn ddiogel
os na fydd yn dod i gysylltiad â thrychineb, ond wrth i’r risg o berygl, trychineb neu argyfwng gynyddu (h.y.
wrth i’r bêl fach nesáu at y bêl fawr), bydd y gymuned yn dod yn fwy agored i niwed. Fodd bynnag, os yw’r
gymuned yn barod i ymdrin â’r digwyddiad ac os oes ganddi wybodaeth am sefyllfaoedd o’r fath, gall gallu
pobl i ymdopi wella a gall y risg o drychineb gael ei lleihau.
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GWEITHDY 2
Mae yna enghreifftiau gwych o gyflwyno argyfyngau a chysyniadau perthnasol yn y ddogfen hon gan y Groes
Goch: http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teaching-resources/Disasters-and-emergencies. Mae’r ddogfen
hon, hefyd gan y Groes Goch, yn gyflwyniad da i gael y plant i ryngweithio a nodi eu henghreifftiau eu hunain o
beryglon: www.redcross.org.uk/Bingo
Adnoddau
• Dwy bêl (e.e. pêl-droed a phêl tenis)
Dyddlyfrau

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.

13

GWEITHDY 2 - SYNAU ANIFEILIAID

Tylluan

Ceffyl

Cath

Llew

Broga

Ci
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GWEITHDY 3
AMCANION DYSGU
1. Deall ac esbonio’r gwahaniaeth rhwng bod yn agored i niwed a chydnerthedd
2. Nodi a lleoli peryglon a risgiau yn yr ysgol, gartref ac yn y gymuned

Adran 1C: Perygl a Risg – 60 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 3 a thorri’r iâ

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae hwyluswyr yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ neu’n defnyddio ‘Bingo Peryglon’:
• Gofynnwch i’r dosbarth gofio geiriau a gyflwynwyd yng Ngweithdy 2 a gofynnwch iddyn nhw feddwl am
enghreifftiau lle bo hynny’n briodol (e.e. daeargryn, llifogydd ac ati).Yna, gall yr hwylusydd roi’r rhain ar y
bwrdd.
• Gofynnwch i’r plant dynnu llun grid (e.e. 4x4 neu 9x9) ar ddarn o bapur ac ysgrifennu’r geiriau a awgrymir
yn y bocsys mewn unrhyw drefn. Galwch y geiriau allan ar hap, a bydd y plant yn rhoi croes trwy’r geiriau
ar y grid pan fyddant yn cael eu galw. Mae’r person cyntaf i groesi allan o leiaf un llinell o’u geiriau yn
gweiddi ‘bingo peryglon’ ac yn ennill y gêm.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn
Gêm Cysyniadau

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Erbyn diwedd y gweithgarwch hwn, dylai’r plant wybod am y cysyniad o gydnerthedd a gallu
cyfathrebu emosiynau a phrofiadau personol yn well.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Defnyddiwch wrthrychau y gellir eu plygu/ymestyn/gwasgu i ddangos eu gallu i ‘fownsio nôl’ trwy eu plygu,
eu hymestyn a’u gwasgu.
ii. ii. Gofynnwch i’r dosbarth weithio mewn parau, yn wynebu ei gilydd. Gofynnwch iddynt feddwl am adegau
pan maen nhw wedi ‘bownsio’n ôl’ ar ôl rhyw anhawster*. Meddyliwch am y rhinweddau a ddangoson
nhw wrth ‘fownsio nôl’. Gofynnwch i’r plant rannu eu stori gyda’u partner.Yna, gofynnwch i barau drafod
y rhinweddau ‘bownsio’n ôl’ yn y gwahanol straeon. A oedden nhw’n debyg? Neu a ddangoswyd gwahanol
rinweddau o dan wahanol amgylchiadau?
iii. Esboniwch fod y gallu i ‘fownsio nôl’ o amser anodd yn cael ei alw’n ‘gydnerthedd’. Gofynnwch i’r dosbarth
ystyried a oes angen yr un rhinweddau cydnerthedd mewn ysgol, pentref neu gymuned arall sy’n cael ei
heffeithio gan anhawster neu drychineb o ryw fath.
Adnoddau
• Amcanion gweithdai Cymer Ofal (Atodiad 1)
• Map o Ewrop wedi’i argraffu e.e. http://alabamamaps.ua.edu/
• Amserlen wedi’i pharatoi ymlaen llaw, yn unol â’r cyfarwyddiadau
• Papur siart troi a marcwyr
* Efallai y byddai’n fwy priodol i’r dosbarth feddwl am amser pan mae seren neu rywun cyhoeddus wedi
‘bownsio’n ôl’, yn hytrach na meddwl am eu profiadau personol. Er enghraifft, Mo Farah yn baglu yn y Gemau
Olympaidd cyn codi a mynd ymlaen i ennill y ras.
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GWEITHDY 3
Dewisol: Mewn grwpiau o bedwar, paratowch ddramâu bach am eu profiadau ‘bownsio’n ôl’ a’u cyflwyno i’r
grwpiau eraill. Gofynnwch i’r dosbarth drafod beth mae pob drama’n ei ddangos.
Adnoddau:
• Gwrthrychau bob dydd y gellir eu plygu, eu tynnu neu eu gwasgu ac sy’n dychwelyd i’w siâp gwreiddiol pan
fyddwch chi’n eu rhyddhau
• Bwrdd rhyngweithiol
-NEUTrosolwg o’r gweithgarwch:
Bydd y plant yn gallu nodi’r gwahaniaeth rhwng bod yn agored i niwed a chydnerthedd.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Trafodwch bod yn agored i niwed a chydnerthedd: pa nodweddion sy’n gwneud rhywun yn fwy neu’n llai
agored i niwed?
ii. Tynnwch lun ddau berson ac ysgrifennwch y penawdau ‘agored i niwed’ a ‘cydnerth’
iii. Ysgrifennwch eiriau y tu mewn i’r corff i ddisgrifio pa fath o nodweddion fyddai ganddynt a pha fath o
gamau y byddent yn eu cymryd. Er enghraifft:
a. Llygaid a chlustiau: sut maen nhw’n gweld a chlywed pethau?
b. Calon, pen a cheg: a ydynt yn gallu cyfathrebu?
c. Corff: ydy eu hiechyd yn ddigon da i amddiffyn eu hunain?
d. Coesau a breichiau: a oes unrhyw lefydd na allant symud neu gael mynediad iddynt?
Adnoddau:
• Papur a phennau
• Gweler y Pecyn Cymorth Lleihau Trychineb a Risg: Map Corff t.11 plan-international.org/child-centreddisaster-risk-reduction-toolkit/ (DS: Mae’r gweithgarwch hwn wedi’i ysgrifennu o safbwynt ar ôl trychineb,
ond gellir ei ddefnyddio mewn cyd-destun cyn trychineb hefyd.)
Sesiwn 2
Nodi Peryglon

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Bydd y cysyniad o beryglon yn cael ei ehangu yn ystod y gweithdy hwn mewn ffordd sy’n
rhyngweithiol i blant ac yn cydnabod bod peryglon yn bodoli ym mhob man.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Defnyddiwch amryw o luniau i drafod gwahanol beryglon a risgiau mewn gwahanol leoliadau a fyddai’n
gyfarwydd i’r plant yn eich cyd-destun (e.e. y traeth, y parc, gartref, yr ysgol ac ati).
ii. ii. Gallai’r plant gwblhau map peryglon i ddangos peryglon a risgiau yn eu hardal leol neu, fel arall, ar eu
ffordd i’r ysgol/gartref, ac esbonio sut i ymdrin â nhw. Os na fyddant yn nodi pob perygl a risg bosibl, dylai’r
hwylusydd fod yn barod i helpu’r grŵp i ystyried beth sydd fwyaf tebygol o ddigwydd yn eu hardal.
Adnoddau
• Lluniau o beryglon/risgiau mewn gwahanol leoliadau sy’n gyfarwydd i’r plant
• Papur a phennau/pensiliau
**Gwaith cartref: Gweithgarwch mapio peryglon gyda rhieni**
Dylai’r plant arsylwi ar beryglon yn y cartref a thrafod y rhain gyda’u rhieni. Gofynnwch iddynt lunio map/cynllun
o’u cartref a nodi a labelu unrhyw beryglon a nodir (e.e. carped rhydd ar y grisiau, tegell yn agos at ymyl bwrdd
gwaith, darn o balmant rhydd ar y stryd). Gweler tudalen 33 - http://www.whatstheplanstan.govt.nz/
Dyddlyfr

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 4
AMCANION DYSGU
1. Cynyddu gwybodaeth am beryglon (yn y cartref a’r ysgol) yn eu cyd-destun lleol
2. Cytuno ar berygl sy’n flaenoriaeth i ganolbwyntio arno am weddill y prosiect

Adran 1D: Gofyn Cwestiynau – 90 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 4 a thorri’r iâ

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae hwyluswyr yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.
Peryglon yn y cyd-destun lleol

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae angen i blant fynd ati i archwilio ac ymgyfarwyddo â’u canfyddiadau o beryglon
a thrychinebau, yn enwedig mewn cyd-destun lleol.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Gan ddefnyddio’r peryglon a nodwyd yn y sesiwn flaenorol, mae’r plant yn gweithio mewn parau ac yn
defnyddio’r rhyngrwyd i ddysgu mwy am y gwahanol fathau o beryglon/trychinebau sydd wedi digwydd
neu a allai ddigwydd yn eu rhanbarth. Os yn bosibl, dylent ganolbwyntio ar wahanol beryglon i gefnogi
dealltwriaeth ehangach o’u cyd-destun lleol.
ii. Gofynnwch iddynt roi adborth ar eu canfyddiadau i’r dosbarth cyfan.
Adnoddau
• Bwrdd rhyngweithiol a’r rhyngrwyd
Sesiwn 2
Dewis perygl sy’n flaenoriaeth

50 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r dosbarth yn dewis perygl i ganolbwyntio arno am weddill y prosiect
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Mewn grwpiau, gofynnwch i’r plant sgorio’r peryglon a nodwyd yn y gweithdy blaenorol, gydag 1 yn
cynrychioli’r perygl mwyaf a 10 y perygl lleiaf.
ii. Bydd pob grŵp yn ymchwilio a pharatoi cyflwyniad i siarad am eu perygl mwyaf.
iii. Bydd y dosbarth yn pleidleisio dros eu perygl am weddill y prosiect
Adnoddau
• Rhestr o beryglon a nodwyd yng ngweithdy 4.
Dyddlyfr

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 5
AMCANION DYSGU
1. Monitro newidiadau yn nealltwriaeth, syniadau a chasgliadau’r plant

1E: Monitro gweithgareddau – 30 munud
Sesiwn 1
Mapio Straeon

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Adolygu gweithgareddau’r prosiect hyd yma ac asesu sut mae’r prosiect yn mynd o safbwynt
cyfranogwyr.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Mae’r plant yn dweud beth maen nhw wedi’i wneud ac ym mha drefn.
ii. Mae pob gweithgarwch yn cael ei ysgrifennu ar gerdyn a’i osod ar afon ar bapur siart troi
iii. Rhoddir yr holl weithgareddau yn eu trefn a thrafodir sut maen nhw’n berthnasol i’r prosiect cyfan
iv. Archwilir llwybrau i’r dyfodol
Adnoddau
• Siart troi, pennau
• Darnau o bapur/papurau ‘post-it’
• DS Gweler yr adnodd hwn am weithgareddau ychwanegol i fonitro cyfranogiad plant: http://resourcecentre.
savethechildren.se/me_toolkit_booklet_5.pdf
Sesiwn 2
Pen, Calon, Dwylo

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Archwilio sut mae’r plant yn teimlo am y prosiect, beth maen nhw wedi’i ddysgu ac wedi’i wneud a
myfyrio ar sesiwn neu ar y prosiect cyfan.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Rhannwch y plant yn grwpiau
ii. Tynnwch lun cawr o berson ar bapur siart troi. Gofynnwch i’r plant drafod yn eu grwpiau sut maen nhw’n
teimlo am y prosiect (calon), beth maen nhw wedi’i ddysgu (pen) a beth fyddant yn ei wneud nesaf (dwylo
neu draed). Gofynnwch iddynt ysgrifennu eu hymatebion ar y papur.
iii. Rhowch adborth i’r grwpiau eraill: trafodwch ydy pawb yn cytuno, a oedd unrhyw beth wedi’i hepgor, a
fyddent yn gwneud unrhyw beth yn wahanol y tro nesaf, a oedd eu profiad yn wahanol neu’n debyg i brofiad
eraill?
Adnoddau
• Siart troi, pennau, papur
• DS Gweler yr adnodd hwn am weithgareddau ychwanegol i fonitro cyfranogiad plant: http://resourcecentre.
savethechildren.se/me_toolkit_booklet_5.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/arc-resource-pack-actions-rights-children-english-version
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ADRAN 2: YMCHWILIO
A GWEITHREDU
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GWEITHDY 6
AMCANION DYSGU
1. Gofyn cwestiynau am UN math o argyfwng
2. Dewis a diffinio cwestiynau ar gyfer ymchwilio i’r perygl sy’n flaenoriaeth

2A:Ymchwilio i berygl sy’n flaenoriaeth – 60 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 6 a thorri’r iâ

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r hwyluswyr/plant yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.
Dod o Hyd i Wybodaeth a
Meddwl yn Drefnus

(40 munud i gychwyn,
ond mae’r ymchwil yn barhaus)

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Ar ôl cytuno ar berygl i ganolbwyntio arno, mae’r sesiwn hon yn gyfle i archwilio’r perygl yn fwy
manwl.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Defnyddiwch y dull ‘sedd boeth’ i nodi cwestiynau i’w harchwilio. Eisteddwch mewn cylch a chael sgwrs
gyffredinol am y perygl: beth mae’r dosbarth yn ei wybod yn barod; beth yw risgiau penodol y perygl sy’n
flaenoriaeth; nodwch achosion ac effeithiau; beth fyddai’r effaith ar bobl yn yr ysgol, teulu a’r gymuned, gyda
ffocws arbennig ar blant; pa gamau y gellid eu cymryd i gynyddu cydnerthedd.Yn y cyfnod hwn, mae nodi
cwestiynau yn bwysicach na’u hateb. Ceisiwch symud y drafodaeth tuag at gwestiynau atal neu baratoi.
ii. Mewn grwpiau, ymchwiliwch i’r cwestiynau a gododd am y perygl sy’n flaenoriaeth. Os nad oes digon o
gyfrifiaduron, efallai y bydd angen i chi argraffu gwybodaeth o wefannau a ddewisir ar gais y plant. Mae’n
bwysig bod y plant yn deall pam maen nhw’n gwneud yr ymchwil a’r canlyniadau arfaethedig (cynllun
gweithredu a digwyddiad cymunedol). Gofynnwch iddynt feddwl am un agwedd/cwestiwn/datganiad am y
perygl yr hoffent wybod mwy amdano i gefnogi eu hymchwil. Mae angen i’r plant gwblhau eu hymchwiliad
cyn y gallant gychwyn ar Adran 3.
iii. Awgrymiadau o ffyrdd y gall plant ddod o hyd i wybodaeth:
•
Cyfweliadau (e.e. trwy Skype neu ymatebion ysgrifenedig): pobl yn y gymuned i ddweud beth yw’r
risgiau iddyn nhw; arbenigwyr; awdurdodau lleol; sefydliadau lleol; awdurdod lleol; yr heddlu; tân;
ambiwlans; iechyd; cydgysylltwyr Fforymau Lleol Cymru Gydnerth
•
Arsylwadau: gwaith maes; arolygon
•
Llyfrgell: llyfrau; adnoddau
•
Rhyngrwyd: gêm ‘Stop Disaster’ UNISDR; gêm e-ddysgu Crucial Crew; gwefannau Fforymau Lleol
Cymru Gydnerth; gwybodaeth i’r cyhoedd ar wefannau argyfwng.
Adnoddau
• Ffeithlenni FEMA: www.ready.gov/kids/know-the-facts
• Llawer o bynciau ar ffeithlenni PDF – yn cynnwys cwisiau, beth i’w wneud cyn/yn ystod/ar ôl, dolenni pellach
a geirfa ac ystyron penodol
• Let’s get ready: http://www.heps.gov.uk/lets-get-ready/
• Taflenni gwybodaeth PDF ar lifogydd a thudalennau gwe ar argyfyngau eraill
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GWEITHDY 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pecyn gwybodaeth ar fod yn barod am argyfyngau: www.norfolkfireservice.gov.uk/
Are you ready?: http://wiltshireandswindonprepared.org.uk/ (pp.13-23)
What would you do if?: http://www.bllrf.org.uk/
Gall y plant lawrlwytho ‘canllaw cyflym’ ar baratoi ar gyfer argyfwng (y ddolen gyntaf ar frig y dudalen) a’r
cerdyn post ‘what would you do if’ (dolen PDF ar waelod y dudalen)
Paratoi ar gyfer argyfyngau (Fforwm Lleol Cymru Gydnerth y Gogledd): http://www.nwlrf.org.uk/
Gwybodaeth am 6 argyfwng: http://www.readyscotland.org/
What’s the plan?: http://www.whatstheplanstan.govt.nz/ (pp.59-66)
Stop Disasters: www.stopdisastersgame.org/
Crucial Crew: http://www.crucial-media.net/crucial-crew-interactive.html
Dyddlyfr

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 7
AMCANION DYSGU
1. Deall pwysigrwydd parodrwydd/bod yn barod a sut i warchod rhag risg
2. Dechrau defnyddio’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu mewn perthynas â’u perygl a nodi risgiau
yn y cartref

2B: Paratoi yn y cartref ac yn y gymuned – 90 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 7 a thorri’r iâ

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r hwyluswyr/plant yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ neu gallant ddefnyddio:
• Cwis parodrwydd: www.readyscotland.org/readiness-quiz/
• Cwestiynau ‘Ready for Winter?’: http://www.readyscotland.org/media/1279/
respondingtoseverewinterweatheractivity2_tcm4-716533.pdf
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.
Paratoi’r Storm

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r gweithgarwch hwn yn annog y plant i feddwl am sut i ddefnyddio asesiad risg a dulliau rheoli
risg mewn ymarfer bob dydd cyn mynd i fwy o fanylder ynghylch sut i gynnal asesiad o’u cartref, eu
hysgol a’u cymuned.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Dangoswch lun o storm fellt i’r plant a gofynnwch iddynt a allant nodi risg sy’n gysylltiedig â hi. Efallai y
bydd y plant yn dweud mai’r risg yw y bydd hi’n bwrw glaw ac y byddant yn gwlychu neu’n methu â mynd i’r
ysgol.
ii. Ar ôl eu hymatebion, esboniwch fod eu hatebion yn rhyw fath o ‘asesiad risg’ (maen nhw’n awgrymu pa fath
o risg y gall storm fellt ei chyflwyno).
iii. Gofynnwch iddynt pa mor beryglus fydd y storm, faint o risg o niwed sydd ac ati. Efallai y byddant yn dweud
bod y sefyllfa’n beryglus iawn gan fod y cwmwl yn dywyll ac yn ymddangos y bydd yn achosi glaw trwm,
neu gallent ddweud mai dim ond risg fach sydd, ac mai dim ond gwlychu ychydig fyddan nhw.
iv. Esboniwch fod eu hatebion yn ffordd o nodi neu ddadansoddi pa mor fawr yw’r risg (y maint) y bydd y
cwmwl yn cael effeithiau negyddol.
v. Gofynnwch beth y gallent ei wneud i atal y risg o wlychu oherwydd glaw trwm posibl. Gall y plant awgrymu
y dylid cario ymbarél, gwisgo dillad gwrth-ddŵr ac esgidiau glaw ac ati.
vi. Esboniwch fod eu hatebion yn enghraifft o ‘reoli risg’ neu ‘leihau risg’. Hynny yw, maen nhw wedi meddwl am
y risg (neu’r posibilrwydd) o wlychu ac yna wedi meddwl am ffyrdd o gyfyngu neu leihau’r risg honno.
vii. Trafodwch fod ffyrdd eraill o leihau’r risg o wlychu o bosib. Er enghraifft, gallant osgoi cerdded neu feicio, gan
deithio mewn car, neu gallent aros i’r glaw beidio cyn mynd allan ac ati.
viii. Gorffennwch trwy awgrymu bod yr enghraifft yn dangos popeth sydd angen i ni ei wybod ymlaen llaw am
y risgiau o rywbeth yn mynd o’i le fel y gallwn ni asesu’r risg. Os bydd y plant yn meddwl, yn seiliedig ar eu
hasesiad, bod risg bendant o wlychu, byddant yn gallu dod o hyd i ffyrdd o leihau neu reoli’r risg. Noder y
bydd gan wahanol bobl wahanol ffyrdd o leihau’r risg.
Adnoddau
• Llun o storm fellt neu ddelwedd debyg i hwyluso’r gweithgarwch
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GWEITHDY 7
Sesiwn 2
Pecyn Argyfwng Cartref

50 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae plant yn cael eu cyflwyno i’r cysyniad o ‘becyn argyfwng’ ac yn deall pa eitemau sy’n hanfodol
i’w cynnwys yn y pecyn hwn ar gyfer argyfwng.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Cyflwynwch y syniad o ‘becyn argyfwng’.
ii. Gofynnwch i’r plant weithio mewn grwpiau i edrych ar y rhestr a meddwl am ba deg peth y byddent am eu
pacio mewn argyfwng.
iii. Gofynnwch i’r grwpiau grynhoi gwybodaeth o wefannau isod. Rhowch un daflen o’r gwefannau isod i bob
grŵp. Fel dosbarth, penderfynwch beth ddylai fod mewn pecyn argyfwng gyda chyfiawnhad..
NEU
iv. Gosodwch fyrddau gyda gwahanol adnoddau a ddylai ac na ddylai gael eu cynnwys mewn ‘pecyn argyfwng’.
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau a gofynnwch iddynt ddewis chwe eitem y byddent yn eu cynnwys.
v. Ar ôl i bob grŵp benderfynu, bydd y dosbarth cyfan yn creu un pecyn argyfwng mae pawb yn cytuno arno.
Dewisol:
Yn unigol neu mewn parau, crëwch gwis neu gêm fwrdd pecyn argyfwng i ddysgu beth y dylid ac na ddylid ei
bacio. Efallai y bydd angen i’r plant ei gwblhau gartref neu rywbryd eto.
Adnoddau:
• Taflenni wedi’u hargraffu o’r gwefannau a restrir uchod ac isod
• http://emergencyplanningcumbria.weebly.com/
• www.heps.gov.uk/lets-get-ready/
• http://wiltshireandswindonprepared.org.uk/Are_You_Ready_Brochure.pdf (gweler y dudalen gyntaf am
gartŵn gwych; tt.6-11 ar gyfer tudalen 1, tt.6-11 ar y pecyn a’r cynllun ‘yn achos argyfwng’ (ICE)
**Gwaith cartref**
Rhannu gwybodaeth am y pecyn argyfwng a’r cwis/gêm fwrdd gyda’u teulu gartref. Dylai’r plant weithio gyda’u
rhieni i benderfynu beth i’w flaenoriaethu a chwblhau rhestr wirio pecyn argyfwng. Argraffwch gopïau o’r rhestr i
fynd adref gyda nhw: http://www.heps.gov.uk/lets-get-ready/preparing-for-the-unexpected/ (sgroliwch i lawr i weld
y rhestr wirio pecyn argyfwng ar ffurf PDF)
Dyddlyfr

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 8
AMCANION DYSGU
1.
2.
3.
4.

Nodi, lleoli a blaenoriaethu peryglon a risgiau yn y gymuned
Trafod effeithiau a rhagfynegi sut gallant effeithio ar yr ardal yn y dyfodol
Ehangu dealltwriaeth o bwy sy’n helpu mewn argyfwng
Dechrau paratoi ar gyfer Adran 3

2C: Creu cynllun gweithredu cymunedol dan arweiniad plant – 120 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 8 a thorri'r iâ

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r hwyluswyr/plant yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn..
Ymchwilwyr argyfwng

40 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r plant yn chwarae rôl ymchwilwyr argyfwng i hwyluso’r gwaith o archwilio eu perygl sy’n
flaenoriaeth.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Esboniwch y bydd y plant yn chwarae rôl ymchwilwyr argyfwng yn y sesiwn hon. Rhannwch y plant yn
grwpiau a rhowch bropiau iddynt, megis clipfyrddau, hetiau caled, recordwyr llais ac ati.
ii. Esboniwch i’r dosbarth y byddant yn ceisio canfod y pethau canlynol:
•
Beth sydd wedi digwydd?
•
Beth yw’r risgiau uniongyrchol?
•
Pam mae hyn wedi digwydd?
•
Pwy sydd wedi eu heffeithio a sut?
•
Sut allai pobl fod wedi paratoi?
iii. Mae sawl opsiwn o ran darparu’r sesiwn ‘ymchwiliad’ hon: theatr fforwm; fideo; sgriptiau a baratoir ymlaen
llaw; taflenni gwybodaeth; delweddau o’r perygl iddynt ymchwilio iddynt; bwrdd adnoddau gyda phropiau neu
ddeunyddiau ychwanegol ac ati.
iv. Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar sefyllfa argyfwng sy’n gysylltiedig â’r perygl sy’n flaenoriaeth a
nodwyd mewn sesiynau blaenorol. Pa bynnag ddull darparu a ddewisir, dylai’r dosbarth gael cyfle i ddod o
hyd i atebion i’r cwestiynau sy’n codi yn y gweithgarwch ac archwilio cwestiynau eraill sy’n codi yn ystod y
sesiwn.
v. Yn eu grwpiau, gofynnwch iddynt greu pum prif awgrym ar gyfer paratoi ar gyfer y perygl.
vi. Gofynnwch i’r grwpiau roi adborth gan ddefnyddio’r wybodaeth y maen nhw wedi’i chasglu yn ystod
eu hymchwiliad – gall hyn gynnwys eitemau o’r bwrdd adnoddau ac o’r rhyngrwyd, ynghyd â’u pum prif
awgrym.
Adnoddau
• Propiau ar gyfer ymchwilwyr
• Delweddau o effaith y perygl/taflenni gwybodaeth/tebyg
• Adnoddau neu ddeunyddiau sy’n gysylltiedig â pherygl sy’n flaenoriaeth
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GWEITHDY 8
Sesiwn 2
Siaradwr/Siaradwyr Gwadd

30 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Dyma gyfle gwych i wahodd siaradwr gwadd i drafod a chydlynu’r hyn sydd wedi’i ddysgu hyd yma.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
DS Mae’r gweithdy hwn yn gofyn am y gwaith paratoi canlynol:
• Mae’r dosbarth yn ysgrifennu llythyrau i wahodd pobl o’r gymuned (e.e. gwasanaethau lleol – gweler isod) i
siarad a chael eu cyfweld
• Mae’r plant yn paratoi cwestiynau cyfweliad
• Paratoi pwyntiau allweddol o ganllawiau cenedlaethol/awdurdodau lleol ar y gofrestr risg argyfwng/mapio
risg i’r plant ymgynghori arnynt
• Gofyn i arweinwyr y gymuned/ALl neu wasanaethau lleol (er enghraifft, parafeddygon, tân, ambiwlans,
diogelwch ar y rhyngrwyd, diogelwch ar y ffyrdd neu’r heddlu) ddod i’r ysgol i siarad â’r plant, neu drefnu
ymweliad dosbarth i’w gweithle.
• Gall y plant gyfweld y gwestai, naill ai fel dosbarth neu mewn grwpiau. Cyn y cyfweliadau, mae’r plant yn
ysgrifennu e-bost i wahodd gwestai/gwesteion ac yn paratoi cwestiynau ar gyfer y cyfweliad e.e. beth sydd
angen ei gynnwys mewn cynllun argyfwng cymunedol? Beth nad oes ei angen? Ydyw anghenion plant wedi’u
nodi a’u hystyried yn benodol yn y cynllun?
• DS Gofynnwch i’r siaradwr/siaradwyr ganolbwyntio ar baratoi: beth maen nhw’n ei wneud i baratoi ar gyfer
argyfyngau, yr adnoddau y maen nhw’n eu defnyddio megis rhybuddion tywydd, beth yw cynllun argyfwng?
ac ati, ynghyd ag ymateb i gwestiynau’r plant.
• Recordiwch yr areithiau hyn ar dâp neu fideo i ddosbarthiadau eraill yn yr ysgol eu defnyddio.
Adnoddau:
• Dyfais recordio
Sesiwn 3
Dysgwch pwy all helpu a sut

30 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Yn dilyn y siaradwr gwadd, gall y dosbarth feddwl am rolau gwahanol fathau o ymatebwyr argyfwng
a dylent gael eu cyflwyno i gynlluniau argyfwng.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Gwnewch gollage o bobl a allai helpu yn ystod argyfwng. Gallai’r plant dorri lluniau allan o gylchgronau
neu dynnu lluniau o bobl, eu grwpio ac yna eu gludo ar ddarn mawr o bapur. Gallai grwpiau gynnwys rhieni,
myfyrwyr, athrawon, y gwasanaeth ambiwlans, yr heddlu, y gwasanaeth tân, meddygon, gweithwyr cymorth
cyntaf, gweithwyr amddiffyn sifil, y cyfryngau a milfeddygon.
ii. Trafodwch gyda’r dosbarth beth ddylid ei gynnwys mewn cynllun argyfwng. Mewn grwpiau, meddyliwch am 5
prif awgrym ar sut gall teuluoedd a phlant fod yn barod yn eu cartref.
iii. Os oes gan yr ysgol gynllun argyfwng, trafodwch hyn i weld beth mae’r dosbarth yn ei feddwl – a oes
unrhyw beth fyddent yn ei ychwanegu? Fel arall, edrychwch ar gynllun ymateb lleol i drafod beth arall y
gellid ei ychwanegu i wneud gwelliannau.
iv. Nodwch gamau y gall plant, teulu, ysgol ac ymatebwyr brys eraill eu cymryd mewn ymateb i risgiau a nodir:
cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.
Dewisol: Yn unigol neu mewn parau, crëwch gwis neu gêm fwrdd pecyn argyfwng i ddysgu beth ddylid ac na
ddylid ei bacio. Efallai y bydd angen i blant ei gwblhau gartref neu rywbryd eto.
Adnoddau:
• Dyfais recordio
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GWEITHDY 8
Dyddlyfr

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 9
AMCANION DYSGU
1. Monitro newidiadau yn nealltwriaeth, syniadau a chasgliadau plant

2D: Monitro gweithgareddau – 30 munud
Sesiwn 1
Mapio Straeon

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Adolygu gweithgareddau’r prosiect hyd yma ac asesu sut mae’r prosiect yn mynd rhagddo o
safbwynt cyfranogwyr.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Mae’r plant yn dweud beth maen nhw wedi’i wneud ac ym mha drefn.
ii. Mae pob gweithgarwch yn cael ei ysgrifennu ar gerdyn a’i osod ar afon ar bapur siart troi
iii. Rhoddir yr holl weithgareddau yn eu trefn a thrafodir sut maen nhw’n berthnasol i’r prosiect cyffredinol
iv. Archwilir llwybrau i’r dyfodol
Adnoddau:
• Siart troi, pennau
• Darnau o bapur/papurau ‘post-it’
• DS Gweler yr adnodd hwn am weithgareddau ychwanegol i fonitro cyfranogiad plant:
http://resourcecentre.savethechildren.se/me_toolkit_booklet_5.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/arc-resource-pack-actions-rights-children-english-version
Sesiwn 2
Pen, Calon, Dwylo

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Archwilio sut mae’r plant yn teimlo am y prosiect, beth maen nhw wedi’i ddysgu a beth maen nhw’n ei
wneud i fyfyrio ar sesiwn neu ar y prosiect cyfan.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Rhannwch y plant yn grwpiau
ii. Tynnwch lun cawr o berson ar bapur siart troi. Gofynnwch i’r plant drafod yn eu grwpiau sut maen nhw’n
teimlo am y prosiect (calon), beth maen nhw wedi’i ddysgu (pen) a beth fyddant yn ei wneud nesaf (dwylo
neu draed). Gofynnwch iddynt ysgrifennu eu hymatebion ar y papur.
iii. Rhowch adborth i’r grwpiau eraill: trafodwch a yw pawb yn cytuno, a oedd unrhyw beth wedi’i hepgor, a
fyddent yn gwneud unrhyw beth yn wahanol y tro nesaf, a oedd eu profiad yn wahanol neu’n debyg i brofiad
eraill?
Dewisol: Yn unigol neu mewn parau, crëwch gwis neu gêm fwrdd pecyn argyfwng i ddysgu beth y dylid ac na
ddylid ei bacio. Efallai y bydd angen i’r plant ei gwblhau gartref neu rywbryd eto.
Adnoddau:
• Siart troi, pennau, papur
• Darnau o bapur
• DS Gweler yr adnodd hwn am weithgareddau ychwanegol i fonitro cyfranogiad plant:
http://resourcecentre.savethechildren.se/me_toolkit_booklet_5.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/arc-resource-pack-actions-rights-children-english-version
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ADRAN 3: RHANNU SYNIADAU
AC EIRIOLI
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GWEITHDY 10
AMCANION DYSGU
1. Cyflwyno’r gwaith o gynllunio a pharatoi gwasanaeth yr ysgol a’r digwyddiad dysgu lleol
ii. Nodi pa randdeiliaid sydd angen gwybod y negeseuon a’r camau allweddol sy’n gysylltiedig â’r perygl sy’n
flaenoriaeth
iii. Asesu a dewis dull(iau) cyfathrebu priodol

3A: Creu Cynllun Cyfathrebu – 120 munud
Sesiwn 1
Mapio Straeon

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r plant yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.
Penderfynwch sut i gynnal gwasanaeth a
digwyddiad dysgu lleol

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r plant yn trafod a chytuno pwy maen nhw am eu gwahodd i wasanaeth, ac i’w digwyddiad dysgu
lleol i arddangos eu perygl sy’n flaenoriaeth.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Esboniwch ddiben y digwyddiadau
ii. Trafodwch pwy maen nhw am eu gwahodd a sut byddant yn mynd ati i’w gwahodd (e.e. cynllunwyr
argyfwng neu ymatebwyr brys lleol, rhieni, disgyblion eraill, staff ysgol, aelodau’r gymuned).
Adnoddau:
• Papur a phennau i wneud rhestr o bwy i’w gwahodd
Sesiwn 2
Dewiswch ddull cyfathrebu

35 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Cytuno ar gynllun cyfathrebu a’i greu (i’w rannu mewn digwyddiad yn yr ysgol) sy’n ymwneud â’r
perygl sy’n flaenoriaeth.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Cynhaliwch sesiwn taflu syniadau gyda’r dosbarth o’r holl wahanol ddulliau cyfathrebu y gallant feddwl
amdanynt mewn perthynas â pha wybodaeth yr hoffent ei chyfathrebu am eu perygl sy’n flaenoriaeth.
Dylent ystyried eu cynulleidfa hefyd a phwy sydd angen gwybod am y negeseuon/camau allweddol. Gall y
sesiwn hon fod dan arweiniad plant.
•
Gall awgrymiadau gynnwys: lyfr, drama, cân, posteri, gwasanaeth, magnetau oergell/sticeri gyda
gwybodaeth am barodrwydd, pamffled, modelau, lluniau o beryglon posibl yn y gymuned, PowerPoint,
llyfr lluniau, blog, gwefan, stondinau/byrddau/arddangosiadau i’w rhannu, profi neu rannu cynllun
argyfwng yr ysgol, gweithgareddau efelychiad, creu cystadleuaeth, creu Pwyllgor Cymuned ac ati.
•
Aml-gyfrwng: e-bost, ffilm, lluniau, animeiddiad, hanesion llafar, gwaith celf, llyfrau mawr, ysgrifennu
llythyrau
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GWEITHDY 10
•
Cyfryngau Cymdeithasol - blog,YouTube, Twitter, Facebook
Gallech chi fodelu siart PMI (‘Plus, Minus, Interesting’) i ddadansoddi dulliau cyfathrebu gan ddefnyddio un o’r
enghreifftiau isod e.e. fideo. Beth yw hanfod y dull cyfathrebu hwn?
iii. Mewn grwpiau, mae’r plant yn ystyried beth sydd angen bod mewn dull cyfathrebu clir ac effeithiol, ac yn
dewis dull cyfathrebu gyda’r diben o lywio a chyfathrebu ag eraill wrth gynnal digwyddiad.
iv.
Bydd angen iddynt allu cyfiawnhau pam y dewiswyd y dull hwn, er enghraifft, trwy gwblhau siart PMI grŵp.
v.
Gofynnwch iddynt ysgrifennu rhestr o ddeunyddiau y byddant eu hangen a rhagweld unrhyw broblemau
y byddant yn eu hwynebu wrth ddefnyddio’r dull cyfathrebu hwn i siarad â phlant eraill yn yr ysgol neu
oedolion yn y gymuned a sut gallant oresgyn y problemau hynny.
vi. Trafodwch negeseuon allweddol, diben, gwybodaeth berthnasol a meini prawf sy’n benodol i wahanol
ddulliau cyfathrebu e.e. cynllun, testun/math a maint ffont, graffigau a ddewiswyd ac ati.
Adnoddau:
• Magnet oergell: http://www.whatstheplanstan.govt.nz/ (gweler tudalen 33)
• Y Groes Goch, rhwydweithio cymdeithasol mewn argyfyngau: www.redcross.org.uk/Emergency-Facebook
• Fideos/fideos a wnaed gan blant:
• ‘Let’s get ready kids’: www.heps.gov.uk/lets-get-ready/lets-get-ready-kids/
• Fideo ‘Clear Plan’: http://wiltshireandswindonprepared.org.uk/clear-plan-video/
• Fideo Cumbria: http://emergencyplanningcumbria.weebly.com/
• Cyflwyniad Powerpoint ‘Ready for winter’: www.redcross.org.uk/Winter-weather (enghraifft o rywbeth y
gallai plant ei greu i’w rannu ag eraill)
• Diwrnod Rhannu – Teiffŵn Ynysoedd Philippines: http://unhabitat.org/philippines-youth-dance-to-safe-andresilient-cities/
• Cartŵn Cumbria: http://emergencyplanningcumbria.weebly.com/ (aseswch yr adrannau ‘tune in, stay in’ – sut
gallech hyrwyddo’r ymadrodd hwn neu unrhyw ymadroddion/acronymau eraill?)
• http://www.whatstheplanstan.govt.nz/ (gweler tudalen 34)
• www.fema.gov/ (gweler tudalen 19)
ii.

Sesiwn 3
Amser paratoi

50 Munud (neu fwy os bydd angen)

Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Mae’r plant yn treulio amser yn gweithio ar eu cyflwyniadau, dramâu (neu ba bynnag ddull y byddant yn
penderfynu yw’r ffordd orau o gyfathrebu eu negeseuon).
ii. Helpwch y grwpiau i reoli eu hamser i sicrhau eu bod yn gorffen ar amser.
Ar y pwynt hwn, dylai eich grŵp gynnal gwasanaeth i rannu eu dysgu gyda’u cyfoedion ac arddangos eu gwaith.
Os cewch chi gyfle, bydd gweithio’n agos ymlaen llaw gyda rhanddeiliaid lleol sy’n berthnasol i’ch argyfwng
(e.e. diffoddwyr tân) yn helpu i sicrhau bod y neges mae’r plant yn ei chyfathrebu yn gywir ac yn cael effaith. Gall
tynnu lluniau neu recordio’r digwyddiad helpu’r plant i fyfyrio a gwerthuso eu heffaith mewn sesiynau gweithdy
yn ddiweddarach. Mae gofyn i’r gynulleidfa gwblhau arolygon neu roi adborth yn helpu gyda thasgau myfyrio yn
ddiweddarach hefyd!
Mae’r gwasanaeth hwn yn brofiad pwysig yn y prosiect ac yn helpu i grisialu’r hyn sydd wedi’i ddysgu hyd yma a
gwella hyder plant a’u parodrwydd ar gyfer y Digwyddiad Dysgu Lleol a fydd yn cynnwys rhanddeiliaid allanol.
Gallech drefnu’ch Digwyddiad Dysgu Lleol hefyd (gan gynnwys penderfynu ar y dulliau cyfathrebu, y lleoliad,
cwestiynau allweddol a phwy i’w gwahodd), ochr yn ochr â gwasanaeth yr ysgol, os yw hynny’n addas i’ch grŵp.
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GWEITHDY 11
AMCANION DYSGU
1. Casglu ac adolygu adborth gan gyfoedion, athrawon neu rieni a ddaeth i’r digwyddiad
2. Cytuno ar gamau i’w cymryd i sicrhau ymgysylltu parhaus

3C: Cyfarfod Llawn/Myfyrio/Adborth – 60 munud
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 11

10 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r plant yn dewis cyflwyniad i dorri’r iâ.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.
iii. Edrychwch ar luniau/fideos o’r digwyddiad fel dosbarth.
iv. Mae’r plant yn trafod gyda phartner ‘dwy seren a dymuniad’. Dau beth cadarnhaol am y digwyddiad ac un
peth y byddent yn hoffi ei newid.
v. Gofynnwch iddynt rannu eu myfyrdodau gyda’r dosbarth a chofnodwch syniadau’r plant.
Adborth gan randdeiliaid allweddol

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Casglu adborth ar yr hyn a gafodd y gynulleidfa o’r digwyddiad ac edrych i’r dyfodol i grynhoi syniadau
ynghylch sut i hyrwyddo a pharhau i ymgysylltu a dechrau cynllunio ar gyfer y digwyddiad dysgu lleol.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
Gofynnwch gwestiynau allweddol i arolygu’r gynulleidfa ac i gasglu eu hadborth
i. Sut oedd y digwyddiad yn eich barn chi? Beth oedd yn llwyddiannus? Beth fyddech yn ei wneud yn wahanol?
ii. Sut mae’r plant yn mynd i barhau i ymgysylltu, a sut gall yr ysgol gefnogi hyn?
iii. Sut byddant yn gwneud gwaith dilynol ar gamau gweithredu a pharhau i eirioli?
iv. Cofnodwch bwyntiau a syniadau allweddol fel y gellir eu defnyddio i gyfeirio’n ôl yn y dyfodol. Gallai’r rhain
gael eu teipio a’u harddangos yn yr ystafell ddosbarth a’r ysgol a’u dosbarthu i staff yr ysgol, disgyblion
eraill a rhieni.
v. Dylai hyn arwain at drafodaeth am gamau nesaf y prosiect a’r gwaith o gynllunio’r Digwyddiad Dysgu sydd
ar y gweill.
Adnoddau:
• Dyfais electronig neu recordio i gofnodi’r drafodaeth
Sesiwn 2
Cynlluniau dilynol / gwaddol

20 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Edrych i’r dyfodol i grynhoi syniadau ynghylch sut i hyrwyddo a pharhau i ymgysylltu a dechrau
cynllunio ar gyfer y digwyddiad dysgu lleol.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
Dyma’r cwestiynau allweddol ar gyfer cyfarfod llawn:
i. Sut oedd y digwyddiad ym marn y dosbarth? Beth oedd yn llwyddiannus? Beth fyddent yn ei wneud yn
wahanol?
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GWEITHDY 11
ii.
iii.

iv.

Sut mae’r plant yn mynd i barhau i ymgysylltu, a sut gall yr ysgol gefnogi hyn?
Cofnodwch bwyntiau a syniadau allweddol fel y gellir eu defnyddio i gyfeirio’n ôl yn y dyfodol. Gallai’r rhain
gael eu teipio a’u harddangos yn yr ystafell ddosbarth a’r ysgol a’u dosbarthu i staff yr ysgol, disgyblion
eraill a rhieni.
Dylai hyn arwain at drafodaeth am gamau nesaf y prosiect a’r gwaith o gynllunio’r Digwyddiad Dysgu sydd
ar y gweill.

Dyddlyfr

10 minutes

Dewch â’r gweithdy i ben trwy ddosbarthu dyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen
nhw wedi’i ddysgu, beth roedden nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati. Casglwch y
dyddlyfrau ar y diwedd.
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GWEITHDY 12
AMCANION DYSGU
1. Gwerthuso ac asesu’r prosiect o safbwynt y plant
2. Myfyrio’n feirniadol ar yr hyn lwyddodd a’r meysydd sydd angen gwella
3. Adborth gan gyfoedion ar eu gwaith grŵp mewn ffordd adeiladol a pharchus

3D: Gweithgareddau Monitro a Gwerthuso/
Beth ydyn ni wedi’i ddysgu? (70 munud)
Sesiwn 1
Cyflwyniad i Weithdy 12

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Mae’r plant yn cael amser i fyfyrio a gwerthuso’r prosiect cyfan yn unigol ac mewn grwpiau
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Ailgyfeiriwch at reolau’r prosiect o Weithdy 1.
ii. Ailgyfeiriwch at yr amserlen o Weithdy 1 a myfyriwch ar y gweithdy diwethaf. Gofalwch fod y plant yn
gwybod ble maen nhw arni ar yr amserlen a beth fydd yn digwydd yn y gweithdy hwn.
Mapio Straeon /
Pen, Calon a Dwylo

15 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Adolygu gweithgareddau’r prosiect ac asesu sut aeth y prosiect o safbwynt cyfranogwyr.
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Mae’r plant yn dweud beth maen nhw wedi’i wneud ac ym mha drefn
ii. Mae pob gweithgarwch yn cael ei ysgrifennu ar gerdyn a’i osod ar afon ar bapur siart troi
iii. Rhoddir yr holl weithgareddau yn eu trefn a thrafodir sut maen nhw’n berthnasol i’r prosiect cyffredinol
iv. Archwilir llwybrau i’r dyfodol
Adnoddau:
• Siart troi, pennau
• Darnau o bapur/ papurau ‘post-it’
NEU
Trosolwg o’r gweithgarwch:
Archwilio sut roedd y plant yn teimlo am y prosiect, beth wnaethon nhw a beth wnaethon nhw ddysgu,
a myfyrio ar sesiwn neu ar y prosiect cyfan
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Rhannwch y plant yn grwpiau
ii. Tynnwch lun cawr o berson ar bapur siart troi. Gofynnwch i’r plant drafod yn eu grwpiau sut maen nhw’n
teimlo am y prosiect (calon), beth maen nhw wedi’i ddysgu (pen) a beth fyddant yn ei wneud nesaf (dwylo
neu draed). Gofynnwch iddynt ysgrifennu eu hymatebion ar y papur.
iii. Rhowch adborth i’r grwpiau eraill: trafodwch a yw pawb yn cytuno, a oedd unrhyw beth wedi’i hepgor, a fyddent
yn gwneud unrhyw beth yn wahanol y tro nesaf, a oedd eu profiad yn wahanol neu’n debyg i brofiad eraill?
Adnoddau:
• Siart troi, pennau
• Darnau o bapur
• DS Gweler yr adnodd hwn am weithgareddau ychwanegol i fonitro cyfranogiad plant:
http://resourcecentre.savethechildren.se/me_toolkit_booklet_5.pdf
• http://resourcecentre.savethechildren.se/library/arc-resource-pack-actions-rights-children-english-version
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GWEITHDY 12
Sesiwn 2
Cyfweliadau

30 Munud

Trosolwg o’r gweithgarwch:
Cyfle i gael adborth gwerthusol gan y grŵp yn dilyn y digwyddiad
Cyfarwyddiadau i hwyluswyr:
i. Rhannwch y plant yn grwpiau
ii. Dylai’r hwyluswyr sicrhau eu bod yn cipio’r adborth naill ai trwy ddyfais recordio, ar gamera neu ar bapur.
Gofalwch fod y dull a ddefnyddiwch wedi ei gynnwys yn y caniatâd a gafwyd cyn gweithio gyda’ch grŵp o
blant.
iii. Mae pob grŵp yn penodi gohebydd (cyflwynydd radio) sy’n cael rhestr o gwestiynau. Mae’r gohebydd yn
gofyn cwestiynau i aelodau’r grŵp, yn gwneud nodiadau ac yn cyflwyno’r canlyniadau “ar yr awyr”.
Adnoddau:
• Dyfeisiau recordio a/neu gamerâu
• Papur a phennau
Amserlen a Dyddlyfr

10 Munud

Dewch â’r gweithdy i ben trwy adolygu’r amserlen i weld beth sydd wedi’i gyflawni yn ystod y 12 gweithdy, a
dosbarthwch ddyddlyfrau’r plant. Gofynnwch iddyn nhw fyfyrio ar yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu, beth roedden
nhw’n ei hoffi orau, beth yr hoffen nhw wybod mwy amdano ac ati, beth fyddan nhw’n ei wneud i sicrhau bod
disgyblion eraill yn ymwybodol o beryglon yn eu cartrefi, yn yr ysgol ac yn y gymuned. Casglwch y dyddlyfrau ar
y diwedd.
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ATODIAD 1: AMCANION Y GWEITHDAI
ADRAN 1: DARGANFOD A GOFYN CWESTIYNAU
Gweithdai

Amcanion

1A: Cyflwyniad i Cymer Ofal a
Hawliau Plant

1. Deall y prosiect Cymer Ofal, beth fydd yn digwydd o ganlyniad
iddo a phryd fydd digwyddiadau’n cael eu cynnal
2. Cyflwyniad i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn gyda ffocws ar Erthygl 12

1B:Trochi

1. Cynyddu eu gwybodaeth am drychinebau a thermau allweddol
perthnasol
2. Dechrau defnyddio sgiliau ymchwilio i nodi risgiau a pheryglon

1C: Perygl a Risg

1. Deall ac esbonio’r gwahaniaeth rhwng bod yn agored i niwed
a chydnerthedd
2. Nodi a lleoli peryglon a risgiau yn yr ysgol, gartref ac yn y
gymuned

1D: Gofyn cwestiynau

1. Cynyddu gwybodaeth am beryglon (yn y cartref a’r ysgol) yn
eu cyd-destun lleol
2. Cytuno ar berygl sy’n flaenoriaeth i ganolbwyntio arno am
weddill y prosiect

1E: Monitro gweithgareddau

1. Monitro newidiadau yn nealltwriaeth, syniadau a chasgliadau’r
plant

ADRAN 2: YMCHWILIO A GWEITHREDU
Gweithdai

Amcanion

2A:Ymchwilio i berygl sy’n
flaenoriaeth

1. Gofyn cwestiynau am UN math o argyfwng
2. Dewis a diffinio cwestiynau ar gyfer ymchwilio i’r perygl sy’n
flaenoriaeth

2B: Paratoi yn y cartref ac yn y
gymuned

1. Deall pwysigrwydd parodrwydd/bod yn barod a sut i warchod
rhag risg
2. Dechrau defnyddio’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu mewn
perthynas â’u perygl a nodi risgiau yn y cartref

2C: Creu cynllun gweithredu
cymunedol dan arweiniad plant

1. Nodi, lleoli a blaenoriaethu peryglon a risgiau yn y gymuned
2. Trafod effeithiau a rhagfynegi sut gallant effeithio ar yr ardal
yn y dyfodol
3. Ehangu dealltwriaeth o bwy sy’n helpu mewn argyfwng
4. Dechrau paratoi ar gyfer Adran 3

2D: Monitro gweithgareddau

1. Monitro newidiadau yn nealltwriaeth, syniadau a chasgliadau’r
plant
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ATODIAD 1: AMCANION Y GWEITHDAI
ADRAN 3: RHANNU SYNIADAU AC EIRIOLI
Gweithdai

Amcanion

3A: Dewis a chreu cynllun cyfathrebu

1. Nodi pa randdeiliaid sydd angen gwybod y negeseuon a’r
camau allweddol sy’n gysylltiedig â’r perygl sy’n flaenoriaeth
2. Asesu a dewis dull(iau) cyfathrebu priodol

3B: Cynnal digwyddiad neu ymarfer i
godi ymwybyddiaeth

1. Digwyddiad dan arweiniad plant i gyflwyno gwybodaeth am eu
perygl sy’n flaenoriaeth wedi’i gwblhau’n llwyddiannus

3C: Cyfarfod Llawn / Myfyrio /
Adborth

1. Casglu ac adolygu adborth gan gyfoedion, athrawon neu rieni
a ddaeth i’r digwyddiad
2. Cytuno ar gamau i’w cymryd i sicrhau ymgysylltu parhaus

3D: Monitro a gwerthuso
gweithgareddau

1. Gwerthuso ac asesu’r prosiect o safbwynt y plant
2. Myfyrio’n feirniadol ar yr hyn a lwyddodd a’r meysydd sydd
angen gwella
3. Adborth gan gyfoedion ar eu gwaith grŵp mewn ffordd
adeiladol a pharchus
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ATODIAD 2: ADNODDAU YCHWANEGOL
Adnoddau Achub y Plant
• Every Child’s Right to be Heard: a resource guide on the UNCRC Article 12 http://resourcecentre.
savethechildren.se/sites/default/files/documents/5259.pdf
• Practice Standards in Children’s Participation http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/
documents/3017.pdf
• A Toolkit for Monitoring and Evaluating Children’s Participation:
•
Booklet 1: Introduction http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5259.pdf
•
Booklet 2: Measuring the creation of a participatory and respectful environment for children http://
resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/me_toolkit_booklet_2.pdf
•
Booklet 3: How to measure the scope, quality and outcomes of children’s participation http://
resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/me_toolkit_booklet_3_low_res1.pdf
•
Booklet 4: A 10-step guide to monitoring and evaluating children’s participation http://resourcecentre.
savethechildren.se/sites/default/files/documents/me_toolkit_booklet_4_low_res1.pdf
•
Booklet 5: Tools for monitoring and evaluating children’s participation http://resourcecentre.savethechildren.
se/library/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrens-participation-tools-monitoring-and-evaluating
•
Booklet 6: Children and young people’s experiences, advice and recommendations http://resourcecentre.
savethechildren.se/library/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrens-participation-children-and-youngpeoples
• Putting Children at the Centre: a practical guide to children’s participation http://resourcecentre.savethechildren.
se/library/putting-children-centre-practical-guide-childrens-participation
Ymagweddau sy’n Canolbwyntio ar Blant ac ar Gyfranogiad Plant
• Children’s Charter: An Action Plan for Disaster Risk Reduction for Children by Children, PLAN International,
2010 (ar gyfer Adran Fframwaith 3)
• https://plan-international.org/childrens-charter-disaster-risk-reduction
• Children and disaster risk reduction: taking stock and moving forward, UNICEF, 2009 (ar gyfer Adran Fframwaith
1 – y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn) http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.
php?id=12085
• Child Centered Disaster Risk Reduction Toolkit, PLAN INTERNATIONAL, 2010 (ar gyfer Adran Fframwaith 1 a
2 – Enghreifftiau o weithgareddau)
• https://plan-international.org/child-centred-disaster-risk-reduction-toolkit
• Child-led disaster risk reduction: a practical guide, Save the Children International, 2007 http://www.
preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=3820
• Child-oriented participatory risk assessment and planning: a toolkit, Prevention – ADPC, 2007 (ar gyfer Adran
Fframwaith 2 – Enghreifftiau o weithgareddau) https://www.gdnonline.org/resources/ADPC_CDP_COPRAP_
toolkit.pdf
• Children in Disasters – Games and Guidelines to engage youth in risk reduction, International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies, 2010 (Adnodd gydag enghreifftiau o weithgareddau a gemau, ar gyfer Adran
Fframwaith 1 a 2) http://www.preventionweb.net/files/16726_16726childrenindisastersgamesandgui.pdf
• Better be prepared, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC); ProVention
Consortium; United Nations Children’s Fund (UNICEF) (Adnodd gydag enghreifftiau o weithgareddau a gemau,
ar gyfer Adran Fframwaith 1 a 2) http://preparecenter.org/sites/default/files/modulo_1-education_organization_
and_preparation_for_risk_reduction_eng.pdf
• http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1056/Better_Be_Prepared.pdf
• An Evidence-Based Practice Framework for Children’s Disaster Education, Bushfire and Natural Hazards
Cooperative Research Centre, 2015 (Ar gyfer Monitro a Gwerthuso) http://www.bnhcrc.com.au/resources/
poster/1986
• Child-Led Evaluation of the PPA Programme in Cambodia, Plan International, UK Aid, 2015 (Ar gyfer Monitro
a Gwerthuso) https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9797/pdf/plan_uk_-_acinonyx_cervidae_hircus_
child-led_evaluation_of_the_ppa_programme_in_cambodia.pdf
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ATODIAD 2: ADNODDAU YCHWANEGOL
Polisi Addysg: Diogelwch Cynhwysfawr yn yr Ysgol
• Towards a culture of prevention: disaster risk reduction begins at school, good practices and lessons learned,
UNISDR, Geneva, 2007 http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.
php?id=3920
Rheoli Trychineb yn yr Ysgol
• School disaster reduction and readiness checklist, RISK RED, 2010 (Ar gyfer Adran Fframwaith 2) http://www.
preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=15316
• Disaster and emergency preparedness: guidance for schools, IFC, World Bank, 2010 (Ar gyfer Adran Fframwaith
2 – gweler yr Atodiad) http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.
php?id=13989
• School disaster response drills: models and templates, Risk Red, 2009 (Ar gyfer Adran Fframwaith 2)
• http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=15319
• An investigation of best practices for evacuating and sheltering individuals with special needs and disabilities,
National Clearinghouse for Educational Facilities, 2005 (Ar gyfer Adran Fframwaith 2)
• http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=15321
Addysg Lleihau Risg Trychineb Hinsawdd
• Family disaster plan, Risk RED, Turkey, 2005 (Ar gyfer Adran Fframwaith 2) http://www.preventionweb.net/
english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=6653
• Adaptation and localization - Guidelines for development of disaster risk reduction public education materials,
Risk RED, 2008 http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=15323
• What’s the plan Stan? A resource for teaching civil defence emergency management in schools, New Zealand
Government, 2009 (Ar gyfer Cynllunio Gweithdai - Adran Fframwaith 1 a 2)
• http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=4453
• Disaster and emergency preparedness: activity guide for K-6th grade teachers, IFC, World Bank, 2010
• http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-materials/v.php?id=13988
• Prep Rally Kit, Save the Children USA: Get Ready, Get Safe Initiative website (Ar gyfer Adran Fframwaith 1 a 2) http://
www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.9085951/k.B899/Get_Ready_Get_Safe_Community.htm#PrepRally
• Riskland Game, UNISDR – UNICEF
• http://www.unisdr.org/2004/campaign/pa-camp04-riskland-eng.htm
• Sendai Framework for disaster risk reduction for children and Facilitator’s note, Children in a Changing Climate
(Ar gyfer Adran Fframwaith 2) https://www.dropbox.com/sh/61rb0xjfs44lp8n/AAAQS-ZnYgQ0Vau5HQQM6tma?dl=0
Adnoddau Ychwanegol
• Action for the rights of children - resource pack, ARC, 2010. Mae’r pecyn cynhwysfawr hwn ar gyfer hawliau
plant yn cynnwys saith modiwl sylfaen. Mae sleidiau rhagarweiniol yn rhoi trosolwg o’r modiwl. Mae pob pwnc
yn cynnwys taflenni ac ymarferion hyfforddiant gwerthfawr. Mae’r canlynol yn arbennig o berthnasol: Modiwl
Sylfaen 1,2,4,5,6 a Mater Hanfodol 2 a 3. http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edumaterials/v.php?id=15329
• Ar gyfer Monitro a Gwerthuso Gweithgareddau Cyfranogiad, gweler Modiwl Sylfaen 4 ARC – Adran 7
• http://resourcecentre.savethechildren.se/library/arc-resource-pack-actions-rights-children-english-version
• Comprehensive School Safety: A Toolkit for Development and Humanitarian Actors in the Education Sector, Save
the Children – UNICEF, 2012
• http://www.preventionweb.net/files/29491_29491comprehensiveschoolsafetytoolk.pdf
• Casgliad PreventionWeb o Ddeunyddiau Addysgol (darperir gan yr UN International Strategy for Disaster
Reduction). Mae’r casgliad hwn yn cynnwys mwy na 2,000 o eitemau ar addysg a lleihau risg trychinebau
• http://www.preventionweb.net/go/edu-materials/
• InterAgency Network for Education in Emergencies (INEE), Key Thematic Issues. Disaster Risk Reduction
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ATODIAD 2: ADNODDAU YCHWANEGOL
Adnoddau Ychwanegol (parhad)
• http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards/implementation_tools/%3Ch3%3Ekey_thematic_
issues%3Ch3%3E/disaster_risk_reduction
• Rhwydwaith Athrawon Edu4DRR
• http://www.edu4drr.org
• Mae casgliad helaeth o ddeunyddiau Sbaeneg ar gael hefyd, trwy Centro Regional de Información sobre
Desastres América Latina y El Caribe (CRID) - Educación y gestión del riesgo:
• http://educacionygestiondelriesgo.cridlac.org/
• http://www.unisdr.org/2004/campaign/pa-camp04-riskland-eng.htm
• Sendai Framework for disaster risk reduction for children and Facilitator’s note, Children in a Changing Climate
(For Framework Section 2) https://www.dropbox.com/sh/61rb0xjfs44lp8n/AAAQS-ZnYgQ0Vau5HQQM6tma?dl=0
Terminoleg
• http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
• http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
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ATODIAD B: Y CWRICWLWM
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr
Mae Cymer Ofal yn cynnal fformat gweithdy 12 wythnos sydd fwyaf addas ar gyfer plant CA2 (P5/P6). Mae Cymer
Ofal yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at y Cwricwlwm Cenedlaethol. Trwy gymryd rhan yn Cymer Ofal, ein nod yw
bod disgyblion yn datblygu sgiliau yn y meysydd pwnc canlynol:
ABGI

DAEARYDDIAETH

GWYDDONIAETH

Sut i reoli risg i iechyd a lles
corfforol ac emosiynol.

Nodi patrymau tywydd tymhorol
a dyddiol yn y DU a’r elfennau
daearyddol sy’n angenrheidiol ar
gyfer rhai digwyddiadau tywydd.

Cydnabod y gall amgylcheddau
newid ac y gall hyn weithiau beri
peryglon i bethau byw.

Ffyrdd o gadw’n ddiogel yn
gorfforol ac yn emosiynol.

Deall tebygrwydd a
gwahaniaethau daearyddol trwy
astudio daearyddiaeth ddynol a
ffisegol un o ranbarthau’r DU.

Arsylwi ar newidiadau ar draws y
pedwar tymor a disgrifio tywydd
sy’n gysylltiedig â’r tymhorau.

Sut i ymateb mewn argyfwng.

Disgrifio a deall agweddau
allweddol ar ddaearyddiaeth
ffisegol, gan gynnwys: parthau
hinsawdd, bïomau a lleiniau
llystyfiant, afonydd, mynyddoedd,
llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd
a’r cylch dŵr.

Nodi gwahaniaethau, tebygrwydd
neu newidiadau sy’n gysylltiedig â
syniadau a phrosesau gwyddonol
syml.

Mae yna gysylltiad pellach ag SMSC (mae SMSC (spiritual, moral, social and cultural development) - datblygiad
ysbrydol, moesegol, cymdeithasol a diwylliannol:
Ysbrydol: Gallu i ddangos dewrder a dyfalbarhad.
Moesegol: Parchu anghenion, diddordebau a theimladau pobl eraill, ynghyd â’u hanghenion, eu diddordebau a’u
teimladau eu hunain.
Cymdeithasol: Parchu pobl, eiddo a’r amgylchedd.
Diwylliannol: Deall gwahanol ffyrdd o ymateb ac ymdopi ag argyfwng.
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ATODIAD B: Y CWRICWLWM
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru
ABGI

DAEARYDDIAETH

Cyfleoedd a phrofiadau dysgu
sy’n adlewyrchu’r cynnydd yn
annibyniaeth ac ymwybyddiaeth
gorfforol a chymdeithasol dysgwyr.

Mae disgyblion yn datblygu
eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u
dealltwriaeth ddaearyddol trwy
ddysgu am lefydd, amgylcheddau a
phynciau llosg.

Dylai disgyblion allu cyfathrebu’n
glir ar lafar, trwy ysgrifennu,
darluniau, diagramau, siartiau,
tablau a phecynnau TGCh gan
ddefnyddio geirfa wyddonol
berthnasol.

Cymryd rhan mewn ystod
eang o faterion personol a
chymdeithasol sy’n golygu gwneud
penderfyniadau a gweithredu trwy
gynllunio ymatebion personol,
datblygu dealltwriaeth a myfyrio
ar ganlyniadau iddyn nhw’u hunain
ac eraill.

Archwilio’r rhesymau dros faterion
economaidd ac amgylcheddol
sy’n effeithio ar gymunedau
yng Nghymru, gan gynnwys eu
cymunedau eu hunain.

Dylai disgyblion gael cyfle i gynnal
gwahanol fathau o ymholiadau e.e.
chwilio am batrymau, archwilio,
dosbarthu a nodi, gwneud pethau,
trwy ddilyn y dull arfaethedig, gan
ei ddiwygio yn ôl yr angen ac fel
sy’n briodol.

Defnyddio cyd-destun argyfyngau i ddatblygu a
chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o nodweddion
diwylliannol, economaidd, amgylcheddol, hanesyddol ac
ieithyddol Cymru.

Mae disgyblion yn troi syniadau a awgrymwyd iddynt,
a’u syniadau eu hunain, yn bethau y gellir ymchwilio
iddynt. Maen nhw’n amlinellu’r dull arfaethedig gan
gydnabod, penderfynu a chyfiawnhau pob un o’r
canlynol fel sy’n briodol: unrhyw beryglon a risgiau
iddyn nhw eu hunain ac i eraill.

Mae Cymer Ofal yn cefnogi dysgu ar y themâu ESDGC canlynol hefyd:
• Yr amgylchedd naturiol
• Newid yn yr hinsawdd
• Dewisiadau a phenderfyniadau
• Iechyd
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GWYDDONIAETH

ATODIAD B: Y CWRICWLWM
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn yr Alban
Mae Cymer Ofal yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at y pedwar capasiti yn y Cwricwlwm er Rhagoriaeth:
• Dysgwyr llwyddiannus
• Unigolion Hyderus
• Dinasyddion Cyfrifol
• Cyfranwyr Effeithiol
Trwy gymryd rhan yn Cymer Ofal, ein nod yw bod disgyblion yn datblygu sgiliau yn y meysydd pwnc canlynol:
IECHYD A LLES

DAEARYDDIAETH

GWYDDONIAETH

Canlyniad allweddol: Ymgysylltu
â phlant a phobl ifanc ac ystyried
eu safbwyntiau a’u profiadau, yn
enwedig os yw penderfyniadau’n
cael eu gwneud a all effeithio ar
ddewisiadau bywyd

Canlyniad allweddol: cydnabod
yr effaith y mae’r gwyddorau’n
ei chael ar fy mywyd, bywydau
pobl eraill, yr amgylchedd a
chymdeithas

Lles cymdeithasol:
Children will be able to explore
Bydd plant yn gallu archwilio eu
hawliau ac ymarfer yr hawliau hyn
yn briodol a derbyn y cyfrifoldebau
sy’n cyd-fynd â nhw. Mae plant
yn cyfrannu eu safbwyntiau, eu
hamser a’u doniau ac yn cyfrannu
at sicrhau newid cadarnhaol yn eu
hysgol ac yn y gymuned ehangach.

Rwy’n gallu disgrifio prosesau
ffisegol trychineb naturiol a thrafod
ei heffaith ar bobl a’r dirwedd.

Trwy gysylltiadau ag astudiaethau
cydweithredol o dirwedd, tywydd
a’r hinsawdd mewn astudiaethau
cymdeithasol, mae dysgwyr yn
creu darlun integredig o natur
ddeinamig y Ddaear.

Lles corfforol:
Mae plant yn dysgu i asesu a
rheoli risg i ddiogelu eu hunain ac
eraill a lleihau’r potensial o niwed
pan fo hynny’n bosibl. Mae plant
yn gwybod ac yn gallu dangos
sut i gadw eu hunain ac eraill
yn ddiogel a deall sut i ymateb
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd
argyfwng.

Defnyddio mesurau diogelwch a
chymryd camau angenrheidiol i
reoli risg a pheryglon

Mae dysgwyr yn archwilio cyflyrau
newidiol mater a’r prosesau ffisegol
a chemegol sy’n dylanwadu ar
atmosffer a chefnforoedd y Ddaear.

Trwy ymchwilio i sut gall dŵr
newid o un ffurf i’r llall, rwy’n gallu
rhoi fy nghanfyddiadau ar waith
mewn perthynas â phrofiadau bob
dydd.
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ATODIAD B: Y CWRICWLWM
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Ngogledd
Iwerddon
Trwy gymryd rhan yn Cymer Ofal, ein nod yw bod disgyblion yn datblygu sgiliau yn y meysydd pwnc canlynol.
Dyma’r cysylltiadau â’r Cwricwlwm a awgrymir:
DATBLYGIAD PERSONOL A
CHYD-DDEALLTWRIAETH
FFOCWS ALLWEDDOL:
LLINYN 1
(RHYNGDDIBYNIAETH)

Y CELFYDDYDAU:
DRAMA

Dealltwriaeth Bersonol ac
Iechyd
Sut i gynnal eu hiechyd, eu twf
a’u lles ac ymdopi’n ddiogel ac
yn effeithlon â’u hamgylchedd

Archwilio pob math o
faterion diwylliannol
a dynol mewn
amgylchedd diogel
trwy ddefnyddio
drama i ddechrau
archwilio eu
teimladau eu hunain a
theimladau pobl eraill
am faterion a thrwy
drafod sefyllfaoedd
yn y rôl a’r tu hwnt i’r
rôl (Gweithdy 11)

Cyd-ddealltwriaeth yn y
Gymuned Leol ac Ehangach
-hawliau dynol a chyfrifoldeb
cymdeithasol
-gwneud cyfraniad
gweithredol ac ystyrlon at
fywyd y gymuned a bod â
diddordeb yn y gymuned
ehangach

Y BYD O’N CWMPAS:
DAEARYDDIAETH,
HANES,
GWYDDONIAETH A
THECHNOLEG

Y BYD O’N CWMPAS:
SGILIAU MEDDWL A
GALLUOEDD PERSONOL
FFRAMWAITH
DATBLYGU

Rhyngddibyniaeth
Dylai disgyblion gael eu
galluogi i archwilio:
- rhyngddibyniaeth pobl
a’r amgylchedd

Gweithio gydag eraill –
Dysgu gyda a gan eraill,
Rolau a Chyfrifoldebau,
Dylanwadu a thrafod

Symudiad ac egni
-sut gall symudiad
gael ei gyflymu
gan ddigwyddiadau
dynol a naturiol
megis rhyfeloedd,
daeargrynfeydd, sychder
neu lifogydd

Rheoli Gwybodaeth –
Cwestiynu a Chynllunio,
Canfod a Dewis,
Defnyddio Gwybodaeth

Thema 1:
Hunanymwybyddiaeth
-Gwybod sut i fynegi barn yn
hyderus o dan amgylchiadau
anghyfarwydd

Bod yn Greadigol
– Chwilfrydedd,
Archwilio, Hyblygrwydd,
Cydnerthedd

Thema 4a: Diogelwch
-Bod yn ymwybodol o
weithdrefnau argyfwng
sylfaenol a chymorth cyntaf
-Gwybod ble, pryd a sut i
gael help
-Datblygu ymagwedd
ragweithiol a chyfrifol at
ddiogelwch.

Trwy ymchwilio i sut gall
dŵr newid o un ffurf i’r
llall, rwy’n gallu cysylltu
fy nghanfyddiadau â’m
profiadau bob dydd.
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ATODIAD B: Y CWRICWLWM
Thema 6: Rheolau, Hawliau a
Chyfrifoldebau
Ystyried ein hawliau a’n
cyfrifoldebau fel aelodau o’r
gymuned.
Thema 9: Dysgu i fyw fel
aelodau o’r gymuned
Archwilio sut mae’r
cyfryngau’n cyflwyno
gwybodaeth
Gwerthfawrogi
rhyngddibyniaeth pobl yn y
gymuned
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ATODIAD C: RHESTR TERMAU
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Ngogledd
Iwerddon
Nod yr isod yw helpu i roi’r diffiniadau o dermau sy’n debygol o godi wrth ryngweithio â’r prosiect Cymer Ofal yn eu
cyd-destun. Nid yw’r diffiniadau hyn wedi’u haddasu i fod yn addas i blant.Yn hytrach, dyma’r diffiniadau swyddogol y
mae Llywodraeth y DU yn eu defnyddio mewn perthynas â’r geiriau a’r ymadroddion hyn.
PRIF DERM

ABBREVIATION
OR
ACRONYM

Argyfwng
catastroffig

DIFFINIAD

DAEARYDDIAETH
NEU AWDURDOD Y
MAE’R TERM WEDI’I
GYFYNGU IDDO

Argyfwng sy’n cael effaith fawr ac eang
ac sy’n gofyn am gyfeiriad a chymorth
yn syth gan lywodraeth ganolog.

Noder: diffiniwyd
gan Swyddfa’r
Cabinet (2010),
Central Government
Arrangements for
Responding to an
Emergency
Noder: yng nghyd-destun
amddiffyn sifil y DU, yn
aml cyfeirir at y CCA fel
‘y Ddeddf ’

Civil Contingencies
Act (2004)

CCA

Deddf 2004 a sefydlwyd fframwaith
sengl ar gyfer amddiffyn sifil yn y
Deyrnas Unedig. Mae Rhan 1 o’r
Ddeddf yn sefydlu set glir o rolau a
chyfrifoldebau ar gyfer Ymatebwyr
Lleol; mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn sefydlu
pwerau argyfwng.

Y Gofrestr Risgiau
Cymunedol

CRR

Cofrestr sy’n cyfathrebu’r asesiad o
risgiau mewn Ardal Cydnerthedd Leol
sy’n cael ei datblygu a’i chyhoeddi
fel sail i hysbysu cymunedau lleol a
chyfarwyddo ffrydiau gwaith amddiffyn
sifil.

Trychineb

Argyfwng (a achosir gan achosion
naturiol fel arfer, ond nid bob amser)
sy’n cael, neu’n bygwth cael, effaith
fawr a difrifol ar fywyd cymuned trwy
farwolaeth, anaf a/neu ddifrod i eiddo
a/neu’r amgylchedd.

Cylch trychineb

Cyfres o bedwar cyfnod amddiffyn sifil:
parodrwydd, lliniaru, ymateb ac adfer,
a ddefnyddir mewn rhai dogfennau
canllaw a phapurau academaidd.

Argyfwng

Digwyddiad neu sefyllfa sy’n bygwth
gwneud niwed difrifol i les pobl mewn
lle yn y DU, amgylchedd lle yn y DU
neu ddiogelwch y DU neu le yn y DU.
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Noder: er mwyn bod
yn argyfwng, rhaid i’r
digwyddiad neu’r sefyllfa
hon ofyn am drefniadau
arbennig gan un neu fwy
o’r ymatebwyr Categori
1.

ATODIAD C: RHESTR TERMAU
Cynllun argyfwng

Dogfen neu gasgliad o ddogfennau sy’n
amlinellu’r fframwaith cyffredinol ar gyfer
cychwyn, rheoli, cydgysylltu a rheoli
personél ac asedau i leihau, rheoli neu
liniaru effeithiau argyfwng.

Parodrwydd am
argyfwng

I ba raddau mae cynllunio at argyfwng
yn galluogi atal, lleihau, rheoli, lliniaru ac
ymateb i argyfyngau mewn ffordd effeithiol
ac effeithlon.

Perygl

Digwyddiad neu sefyllfa ddamweiniol neu
naturiol (h.y. anfaleisus) sydd â’r potensial i
achosi marwolaeth neu niwed corfforol neu
seicolegol, difrod neu golledion eiddo a/neu
darfu ar yr amgylchedd a/neu strwythurau
economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol.

Lefel argyfwng

Mae Swyddfa’r Cabinet (2010), Central
Government Arrangements for Responding
to an Emergency, yn diffinio tair lefel
argyfwng o arwyddocâd cenedlaethol,
sef, yn nhrefn arwyddocâd, argyfwng
catastroffig (Lefel 3), argyfwng difrifol (Lefel
2), argyfwng sylweddol (Lefel 1). Islaw’r
lefel genedlaethol, mae categori arall,
argyfwng lleol, y mae’r ymateb iddo yn cael
ei gydgysylltu gan ymatebwyr lleol, mewn
perthynas â llywodraeth leol os oes angen.

Cylch trychineb

Cyfres o bedwar cyfnod amddiffyn sifil:
parodrwydd, lliniaru, ymateb ac adfer, a
ddefnyddir mewn rhai dogfennau canllaw a
phapurau academaidd

Argyfwng lleol

Argyfwng sy’n cael effaith leol, y mae’r
ymateb iddo yn cael ei gydgysylltu gan
ymatebwyr lleol, mewn perthynas â
llywodraeth leol os oes angen.

Fforwm Lleol
Cymru Gydnerth

Y broses o uno’r holl ymatebwyr categori 1
a 2 o fewn ardal heddlu at ddiben hwyluso
cydweithrediad i gyflawni eu dyletswyddau
o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl.

46

Noder: diffiniwyd
gan Swyddfa’r
Cabinet (2010),
Central Government
Arrangements for
Responding to an
Emergency

Noder: yn achos
argyfwng catastroffig
neu ddifrifol, mae’r
llywodraeth ganolog yn
darparu cyfarwyddyd;
mewn argyfwng
sylweddol, mae’r
llywodraeth ganolog yn
darparu cymorth ac yn
enwebu adran i arwain.

Noder: yn yr Alban a
Gogledd Iwerddon, mae
yna wahanol gyrff sy’n
gweithredu.

ATODIAD C: RHESTR TERMAU
Parodrwydd

Y broses o baratoi i fynd i’r afael â risgiau
hysbys a digwyddiadau neu sefyllfaoedd
annisgwyl sydd â’r potensial i arwain at
argyfwng.

Cymorth
SeicolegolGymdeithasol

Gweithgarwch sy’n ceisio cryfhau
strategaethau ymdopi unigolion neu
gymunedau sy’n cael eu heffeithio gan
ddigwyddiad.

Adfer

Y broses o ailadeiladu, adfer ac adsefydlu’r
gymuned yn dilyn argyfwng.

Cydnerthedd

Gallu’r unigolyn, y gymuned, gwasanaethau,
ardal neu seilwaith i ganfod, atal ac, os
bydd angen, gwrthsefyll, ymdopi ac adfer o
heriau.

Risg

Mesur arwyddocâd argyfwng posibl yn
nhermau ei debygolrwydd a’i effaith.

Argyfwng difrifol

Y lefel argyfwng isaf (Lefel 1), sy’n gofyn
am gymorth gan lywodraeth ganolog trwy
adran a enwebir i arwain. Gweler hefyd
argyfwng catastroffig (Lefel 3), argyfwng
difrifol (Lefel 2).

Noder: diffiniwyd
gan Swyddfa’r
Cabinet (2010),
Central Government
Arrangements for
Responding to an
Emergency

Argyfwng sylweddol

Y broses o uno’r holl ymatebwyr categori 1
a 2 o fewn ardal heddlu at ddiben hwyluso
cydweithrediad i gyflawni eu dyletswyddau
o dan y Civil Contingencies Act.

Noder: yn yr Alban a
Gogledd Iwerddon, mae
yna wahanol gyrff sy’n
gweithredu

Bod yn agored i
niwed

Pa mor agored yw unigolion neu gymuned,
gwasanaethau neu seilwaith i ddifrod
neu niwed o ganlyniad i argyfwng neu
ddigwyddiad arall.
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Noder: dyma ddiffiniad
llawnach: y broses o
ailadeiladu, adfer ac
adsefydlu’r gymuned
yn dilyn argyfwng neu
drychineb, gan barhau
tan i’r tarfu gael ei
unioni, tan i’r galw ar
wasanaethau fynd yn
ôl i’w lefelau arferol a
than i anghenion y rhai
yr effeithiwyd arnyn
nhw gael eu diwallu

CYSYLLTU Â NI
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau
neu os ydych chi angen cyngor
neu eisiau gwneud cais am unrhyw
adnoddau, gallwch chi anfon e-bost
atom unrhyw bryd yn
supportercare@savethechildren.org.uk
Neu gallwch chi ein ffonio ni ar:
020 7012 6400

Mae Achub y Plant yn gwneud
popeth o fewn ei allu – bob dydd
ac ar adegau o argyfwng – gan
weddnewid bywydau plant a’r
dyfodol rydym yn ei rannu.
savethechildren.org.uk
Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr
(213890) ac yn yr Alban (SC039570)

