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Adnodd yw’r AGENDA Cynradd ar gyfer ymarferwyr addysg sydd am gefnogi
plant (7-11 oed) i ffurfio a chynnal perthnasoedd iach yn eu hysgol a’u cymuned.
Trwy weithgareddau cychwynnol ac astudiaethau achos, mae’r AGENDA Cynradd
yn eich gwahodd i archwilio dulliau cynhwysol, creadigol a seiliedig
ar hawliau o ymdrin ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys:

Cydraddoldeb
a thegwch rhwng
y rhywiau

Delwedd
o’r corff

Hawliau rhywedd,
rhywioldeb a
pherthnasoedd

Perthnasoedd
cadarnhaol

Mae’r AGENDA Cynradd yn cwmpasu ystod eang o bynciau –
cliciwch ar unrhyw un o’r termau isod i gael rhagor o wybodaeth!

Cynyddu Ymwybyddiaeth
Cydraddoldeb
Rhywioldeb
Gwahaniaeth
Rhywedd
Cariad
Cyfeillgarwch
Newid
Creu
Hawliau
Tegwch
Perthynas Llais
Plant
Amrywiaeth
Bwlio

Annhegwch
Gorfodaeth

Stereoteip

Anghydraddoldeb Cam-drin Domestig

Cydsyniad

Ffeministiaeth
Hiliaeth
E-ddiogelwch
Rhywioli
FGM (Anffurfio Organau
Rhywiol Merched)
E-hawliau
Normau

Rhywiaeth

Model Rôl

Galluedd

Iechyd Meddwl

Delwedd y corff

Addysg

Trawsffobia

Homoffobia

Edrychwch ar ganllawiau UNESCO i weld sut
gallwch chi archwilio’r meysydd hyn fel rhan
o addysg perthnasoedd a rhywioldeb (RSE)
gyfannol ar gyfer plant oed cynradd.

Mae UNESCO yn cynnig nodau
ac amcanion seiliedig ar dystiolaeth,
sy’n briodol i’w datblygiad, y gall
ymarferwyr eu haddasu at eu
defnydd eu hunain.

DIY

Bydd arnoch chi angen:
Cymylau cefnogaeth wedi’u
hargraffu
Pinnau ysgrifennu
Hangeri cotiau
Llinyn
Tyllwr

I helpu’r plant i wybod at bwy gallan nhw droi os bydd angen cefnogaeth, cyngor,
neu i ddatgelu rhywbeth, rhowch gynnig ar y gweithgaredd ‘cwmwl cefnogaeth’ yma.

1

Grymuso a herio: Myfyriwch gyda’r plant ar sut a pham gall
archwilio materion sensitif fod yn anodd. Gallai hyn deimlo
fel rhywbeth sy’n grymuso ac yn herio. Trafodwch sut gallai’r
gweithgaredd rydych chi ar fin ei wneud godi materion neu
deimladau annisgwyl. Efallai byddan nhw hefyd am siarad
â rhywun am sut maen nhw’n teimlo.

2

Adnabod Cefnogaeth: Yn y grŵp cyfan, gwahoddwch
y plant i enwi’r holl bobl bydden nhw’n troi atyn nhw petaen
nhw’n poeni amdanynt eu hunain neu am rywun arall.
Llenwch y bylchau i blant sydd ddim yn gwybod. Trafodwch
beth gallan nhw wneud os byddan nhw’n meddwl bod
rhywun mewn perygl neu y gallen nhw gael eu niweidio nawr.

3

Fy Nghwmwl Cefnogaeth: Dosbarthwch y Cymylau
Cefnogaeth (neu gallan nhw lunio’u rhai eu hunain).
Gwahoddwch y plant i nodi o leiaf 5 person maen nhw’n eu
trystio y gallan nhw siarad â nhw os bydd arnyn nhw angen
help a chefnogaeth am rywbeth, ac ysgrifennwch yr enwau yn
y cwmwl. Gofalwch bod neb yn defnyddio enwau personol
(e.e. fy anti, fy athro, fy ffrind gorau). Fel gweithgaredd estyn,
gall plant gynnwys lleoedd, gwrthrychau neu anifeiliaid sy’n
gwneud iddyn nhw deimlo’n ddiogel ac yn saff.

4

Gwneud i Gefnogaeth Gyfri: Dosbarthwch y siswrn,
y llinyn a’r hangeri. Gwahoddwch y plant i addurno’u
cwmwl (e.e. lliwio i mewn, rhoi llathr arno, ac ati), ei dorri
allan a gwneud twll yn y top. Rhowch y llinyn trwy’r twll.

5

Creu Mobeil Cefnogaeth: Defnyddiwch yr hangeri dillad
i greu mobeil bach (e.e. trwy gysylltu’r hangeri â’i gilydd).
Gwahoddwch bob plentyn i ddod a chlymu eu cymylau
cefnogaeth ar y mobeil. Fel grŵp, penderfynwch ble gallai’r
mobeil cwmwl cefnogaeth fynd. Meddyliwch am sut gallai
atgoffa pobl yn weledol am sut, pam a ble gall plant chwilio
am gefnogaeth a chyngor ychwanegol.
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Bydd arnoch chi angen:
Map o’r byd
Pin Ysgrifennu a Phapur
Pinnau bawd

DIY
BETH SY’N AFLONYDDU
ARNOCH CHI?
Bydd arnoch chi ang

en:

Jar gwydr mawr
Slipiau o bapur glân
Marcwyr Lliw sy’n gallu
ysgrifennu ar wydr

1

Gweithiwch yn unigol neu mewn parau i nodi’r holl bethau sy’n
aflonyddu arnoch chi o ran sut mae’r gymdeithas yn anghyfartal
neu’n annheg ym maes perthnasoedd, rhywedd a rhywioldeb.

2
3

Plygwch y slipiau papur, a’u rhoi nhw yn y jar gwydr.

4

Addurnwch y jar â’ch negeseuon ar gyfer newid.

Ar ôl gorffen, cymerwch bob sylw yn ei dro a meddwl beth sydd
angen newid i droi’r pethau annheg yn deg, a sicrhau byd cyfartal
a mwy cynhwysol.

Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd hwn ar gyfer y plant a’r bobl ifanc
yn eich lleoliad chi, darllenwch yr adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

Aflonyddu (berf)
ysgwyd, siglo, creu
dirgryniadau
- achosi sioc
(yn arbennig i berson)
- ysgwyd neu siglo rhywbeth
- cael effaith sy’n tarfu ar
rywun neu rywbeth.

DIY

Bydd arnoch chi angen:
Platiau papur coch a gwyrdd
Marcwyr / Llinyn / Pegiau

1

Platiau STOPIO a DECHRAU!
Rhowch 3 phlât coch
“STOPIO” a 3 phlât gwyrdd
“DECHRAU” i bawb. Os nad
oes platiau ar gael, lluniwch rai
eich hunain â marcwyr coch a
gwyrdd trwy dynnu llun cylch
mawr ar bapur A4.

2

3

Creu ymadroddion STOPIO a DECHRAU
Meddyliwch am adeg pan wnaeth rhywun
rywbeth doeddech chi ddim yn ei hoffi, neu reol
neu hysbyseb oedd yn eich tramgwyddo chi neu
rywun agos atoch chi. Dyfeisiwch ymadrodd sy’n
disgrifio beth doeddech chi ddim yn ei hoffi, gan
ddechrau gyda’r gair “STOPIO…” Ysgrifennwch
yr ymadrodd yma ar y plât STOPIO. Yna, lluniwch
ymadrodd sy’n disgrifio beth hoffech chi ei
weld yn digwydd yn lle, gan ddefnyddio’r gair
“DECHRAU...” Ysgrifennwch yr ymadrodd yma
ar y plât DECHRAU.
Pan fydd eich platiau STOPIO a DECHRAU
yn barod...
Defnyddiwch y pegiau a’r llinyn i gysylltu’r platiau
a chreu llinell weithredu stopio/dechrau.

4
5
6

Gofynnwch i wirfoddolwyr ddarllen
eu platiau STOPIO/DECHRAU yn
uchel.
Nawr meddyliwch sut mae rhoi eich
cynlluniau DECHRAU ar waith.
Gallwch ddysgu sut dechreuodd pobl
eraill arni yn Syniadau ar gyfer Newid
a Gwneud i Berthnasoedd Cadarnhaol
Ddigwydd.

Cyn i chi ddechrau addasu’r
gweithgaredd hwn ar gyfer
y plant a’r bobl ifanc yn eich
lleoliad chi, darllenwch yr adran
ar Diogelwch a Chefnogaeth.

Dyma rai enghreifftiau Stopio a Dechrau:
STOPIO dweud bod
bechgyn ddim yn crio.
DECHRAU cefnogi
anghenion emosiynol
pawb.

STOPIO hysbysebion
sy’n stereoteipio
bechgyn a merched.
DECHRAU cydnabod
sut mae stereoteipiau
rhywedd yn cyfyngu ar
pwy gallwch chi fod a
beth gallwch chi wneud.

STOPIO codau gwisg
ysgol ar sail rhywedd.
DECHRAU datblygu
polisi gwisg ysgol
niwtral o ran rhywedd.

STOPIO’r distawrwydd
ynghylch FGM.
DECHRAU addysgu
pobl am bob math o
gam-drin ac ecsbloetio
rhywiol.

STOPIO rhagdybio bod
pawb yn heterorywiol.
DECHRAU cynyddu
ymwybyddiaeth o
amrywiaeth rhywiol.

STOPIO codi cywilydd
arna i am fy nghorff.
DECHRAU dangos
parch ata i a’m corff.

Addaswyd o girlsforgenderequity.tumblr.com/post/14065225237/sparkit

STOPIO-DECHRAU

SONDER – pan
fyddwch chi’n sylweddoli
bod bywydau pobl
eraill mor gymhleth ac
anhysbys â’n rhai ni.
“Rydw i’n teimlo’n sâl”, “Rydw i’n teimlo’n WYLLT”, “Rydw i’n ysgwyd”, “Rydw i’n
gyffrous” – dyma rai o’r teimladau bu plant a phobl ifanc yn eu mynegi wrth greu
astudiaethau achos AGENDA, lle buon nhw’n dysgu ac yn awyddus i wneud rhywbeth
am yr anghyfiawnder, y niwed a’r trais yn y byd.
Yng ngeiriau arwyddair un ysgol gynradd yng Nghymru: “mae’n iawn peidio â
bod yn iawn”. Ond sut mae creu lle i deimlo, enwi a mynegi emosiynau yn ein
gweithgareddau creu newid?
Gallwch chi ddefnyddio “Teimladau Ffelt” cyn, ar yr un pryd, neu ar ôl unrhyw
weithgareddau yn yr adnodd AGENDA Cynradd. I gael rhagor o syniadau, rhowch
gynnig ar y Jariau Hwyliau a’r Stribedi Hwyliau.

Bydd arnoch chi angen:
Copïau wedi printio
o’r dudalen Cwmwl
Teimladau Ffelt

FLASHOVER – y funud
pan fydd sgwrs yn dod
yn real ac yn fyw.

Ffelt lliw
Brwsh gwifrau
Pinnau Lliwio

Cyn dechrau addasu’r gweithgaredd yma ar gyfer y plant a’r bobl ifanc yn eich lleoliad
chi, darllenwch yr adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

Geiriau newydd
hardd i ddisgrifio
emosiynau
Ffeltio Ffeministaidd
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Printiwch gopïau o’r Cwmwl Teimladau Ffelt (gweler y dudalen nesaf)

Actifyddiaeth Celf Ffelt a Ffeibr

Lluniwch restr o’r holl deimladau gallwch chi eu dychmygu. Gallai’r geiriadur emosiynau eich helpu i gychwyn
arni. Ysgrifennwch nhw yn y golofn ‘teimladau’ neu defnyddiwch emojis.

40 o lyfrau ar reoli emosiynau

Dewiswch liw ar gyfer pob teimlad (e.e. glas ar gyfer poen, oren am fod yn grac, ac ati). Tynnwch y ffelt lliw
allan (defnyddiwch eich dwylo neu frwsh gwifrau), a’i ludo nesaf at y teimlad, neu defnyddiwch binnau lliwio
os yw hynny’n rhy anodd.
Defnyddiwch weddill y ffelt a’i ddarnio, ei gyfuno a’i wasgu i greu eich Cwmwl Teimladau Ffelt.
Torrwch eich Cwmwl Teimladau Ffelt allan a’i hongian mewn man rydych chi’n ei ddewis (e.e. o nenfwd
y dosbarth). Gallech chi lynu’r golofn teimladau ar gefn eich cwmwl.
Os hoffech chi fod yn fwy creadigol yn gwneud crefftau ffelt, rhowch gynnig ar ffeltio gwlyb neu lluniwch
ludwaith ffabrig ffelt gyda negeseuon ar gyfer newid (edrychwch ar weithgareddau cychwynnol Rhedfa at
Newid a Beth sy’n Aflonyddu arnoch Chi). Dewiswch ffeltiau gwahanol liw a’u cyfuno â’r emosiynau rydych
chi’n eu teimlo yn eich arteffact ffelt am greu newid.

Prosiect Byw gyda Theimladau
Blog Hanes Emosiynau
Chwalu’r myth am fechgyn ac
emosiynau
Llafur emosiynol ar draws y byd
50 Ffordd sydd gan Bobl o ddisgwyl
Llafur Emosiynol Parhaus gan
Fenywod a Femmes
Gwrando a symud i’r trac sain
“I FEEL” o’r astudiaeth achos
EveryBODY Matters.

PRONOIA – teimlad
rhyfedd, cynyddol bod
pawb eisiau eich helpu chi.

MUDITA – cyfleu’r
llawenydd sy’n cael ei deimlo
wrth glywed bod rhywun
arall wedi bod yn lwcus.

LIGET – dyma’r enw
mae llwyth Ilongot
ynysoedd y Pilipinas
yn ei roi i egni dig sy’n
tanio pobl ac eraill fel
ei gilydd. Weithiau mae
dicter yn cael ei weld fel
emosiwn negyddol, ond
i’r Ilongot, prif neges
Liget yw optimistiaeth a
hyfywedd.

AMBEDO – math
o synfyfyrio lle cewch
eich hudo’n llwyr
gan fanylion
synhwyraidd byw.

RhedfaatNewid

Weithiau gall ein syniadau ar gyfer sut gall y byd ddod yn lle mwy diogel, cyfartal a theg o ran
rhywedd redeg i ffwrdd â ni. Os oes gennych chi lwyth o syniadau, ac mae angen eu rhyddhau – dyma’r
gweithgaredd CELF cychwynnol i chi. Beth am greu eich baner eich hun fel rhan o’r broses?

1

Rholio rholio rholio
Rholiwch y papur i’r hyd
rydych chi eisiau. Gallech ei
rolio ar draws bwrdd, neu ar
draws llawr ystafell ddosbarth
neu neuadd ysgol.

2

Rhedfa Tasgu Meddyliau
Mewn grwpiau bach, neu fel
grŵp cyfan, tasgwch feddyliau
am yr holl bethau mae angen
iddyn nhw stopio digwydd er
mwyn gwneud y byd yn lle
mwy teg, cyfartal a diogel
o ran rhywedd.

3

Goleuo a Dileu
Cyfunwch y rholiau, gan
ddefnyddio’r tâp gludiog.
Diffoddwch y golau. Defnyddiwch
eich tortshys i ddarllen y
negeseuon ar y rholiau rhedfa, a
goleuwch y pwynt rydych chi eisiau
dysgu mwy amdano a chynyddu
ymwybyddiaeth ohono. Trowch
y golau ymlaen. Ffurfiwch linell
un pen i’r rholyn. Cerddwch ar
y rholyn, gan stampio’n uchel
i ddileu’r holl bethau rydych chi
eisiau eu stopio rhag digwydd
yn y byd.

4

Baner Rhedfa
Addurnwch eich rhedfa.
Lluniwch ymyl. Lliwiwch yr olion
traed sydd wedi marcio’r papur
o’ch gweithgaredd stampio.
Defnyddiwch amlygwyr i nodi’r
meysydd newid rydych am roi
sylw iddyn nhw yn eich ysgol/
grŵp ieuenctid. Ar ôl gorffen,
gwnewch y rholyn yn ddigon
cryf (e.e. cysylltu ffon bren
i un o’r ymylon hir) i fedru
ei hongian yn faner ar y wal.
Os yw’n un hir iawn, gallech
ei dorri’n adrannau llai.

5

Beth nesa?
Nawr eich bod chi wedi
amlygu maes ar gyfer newid,
defnyddiwch yr adnodd
AGENDA i ddysgu mwy
amdano. Rhowch gynnig ar
y Chwilair Ffeministiaid i
weld oes yna sefydliadau
neu grwpiau allai eich
helpu. Gwnewch eich
gwaith ymchwil eich hun.
Cliciwch ar “Syniadau ar
gyfer Newid” i weld ffyrdd
creadigol o gychwyn arni.
Cyn dechrau addasu’r gweithgaredd
hwn ar gyfer y plant a’r bobl ifanc yn
eich lleoliad chi, darllenwch yr adran
ar Diogelwch a Chefnogaeth.

“mae syniad yn ffordd o feddwl, yn safbwynt
neu’n gred. Gall hefyd awgrymu llwybr gweithredu posibl”

Bydd arnoch chi angen:
Rholyn mawr o bapur
Tâp gludiog
Pinnau ffelt neu greonau lliw
Amlygwyr
Stafell lle gallwch chi gau’r
golau allan
Tortshys

Darllenwch am sut
defnyddiodd prosiect
Ruler HeART y rhedfa
at newid.
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1

DEWISWCH REOL Mewn grwpiau, trafodwch pa reolau rydych chi eisiau
eu newid i wneud y byd yn lle mwy cyfartal a theg i fyw o ran rhywedd.
Neu dewiswch unrhyw bwnc rydych chi’n teimlo’n gryf amdano lle mae
angen newid y rheolau!

2

Rhowch un neges neu fwy am newid yn GRAFFITI ar eich riwl.

3

LLINELL WEITHREDU Gwirfoddolwyr o bob grŵp (neu bawb)
yn ffurfio llinell hir.

4

‘RELFIES’ RIWLIAU Daliwch ddwy riwl o flaen eich wyneb, a chael
tynnu llun ‘Relfie’ Riwliau.

5

RIWLIAU RHUGLO Llanwch y man lle rydych chi a dewis rhywbeth
(e.e. cadair, rheiddiadur, bwrdd) i ruglo’r riwliau yn ei erbyn. Gwnewch
gymaint o sŵn â phosib. Recordiwch y sŵn!

6

TRYDAR Lluniwch fideo fer i’w rhannu gydag ysgolion eraill, grwpiau
ieuenctid neu sefydliadau. Defnyddiwch yr hashnod #dymasŵn
<nodwch eich neges>

7

CREU Beth arall gallwch chi ei wneud â’ch riwliau? Creu clogyn?
Eu cyfuno i greu llinell weithredu? Defnyddiwch eich dychymyg!

l

igido

l

RELFIE yw hunlun perthynas.
RELFIE RIWLIAU yw eich perthynas chi
â’r newid rydych eisiau ei weld yn y byd.

Gall rheolau olygu cyfreithiau,
polisïau, normau cymdeithasol
a stereoteipiau – unrhyw beth
hoffech chi newid am sut mae
pethau, sy’n ategu neu’n creu
anghydraddoldeb.

Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd yma
ar gyfer y plant a’r bobl ifanc yn eich lleoliad chi,
darllenwch yr adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

Yn hoffi syniad y
riwliau, ond angen addasu?
Printiwch riwliau papur. Rhowch
nhw ar bob sedd mewn neuadd
ysgol
neu ystafell ddosbarth.
Gwahoddwch eraill i
ysgrifennu ar gefn y
riwliau papur pa reolau
maen nhw eisiau eu
newid. Casglwch
nhw, a’u cyflwyno
i’r sefydliad sydd
â’r pŵer i wneud
penderfyniadau ar
y mater rydych chi
wedi’i ddewis.
Darllenwch stori Ruler HeART
i gael eich ysbrydoli.

Bingo Gwylio Rhywedd
Archwiliad creadigol a chyfranogol i gefnogi dull gweithredu
ysgol gyfan o ymdrin â chydraddoldeb rhywedd.

DIY
1

Printiwch y cerdyn Bingo Gwylio Rhywedd dros y dudalen (A0 neu A1)
a’i arddangos yn yr ysgol.

2

Bob tymor ysgol, dewiswch fyfyrwyr i wirfoddoli ar draws pob grŵp
blwyddyn er mwyn cynnal archwiliad GWYLIO RHYWEDD.

3

Defnyddiwch SEREN
materion hyn.

4

Lliwiwch sbectrwm y fflam
i ddangos lefel llwyddiant yr ysgol ar
bob mater. Er enghraifft, efallai bod gan yr ysgol glybiau ar ôl ysgol sydd
ar gael i bawb (cyfle cyfartal), ond dim ond bechgyn sy’n chwarae pêldroed a dim ond merched sy’n gwneud dawns. Beth arall gall yr ysgol ei
wneud i gyflawni tegwch rhwng y rhywiau (canlyniad cyfartal)?

i ddangos ydy’r ysgol wedi rhoi sylw i’r

5

Lluniwch adroddiad byr ar y cyd, crewch stori ddigidol neu cyflwynwch
wasanaeth ysgol yn dangos i ba raddau mae’r ysgol yn llwyddo, a beth
sydd angen gwella.

6

Mae sgwariau gwag i’r myfyrwyr a’r staff ychwanegu eu syniadau eu
hunain o ran sut maen nhw’n meddwl dylai eu hysgol fod yn rhoi sylw
i gydraddoldeb rhywedd ac
amrywiaeth (e.e. staff yn rhoi’r
gorau i gyfarch y myfyrwyr fel
4 Stori am sut mae
‘bechgyn a merched’). Neu os
ydych chi am gychwyn o’r cychwyn,
athrawon yn ymdrin
lawrlwythwch gerdyn BINGO
â rhywiaeth mewn
GWYLIO RHYWEDD gwag.

ysgolion cynradd

Beth yw Ffeministiaeth?
Ffeministiaeth yw amrywiaeth o fudiadau a
syniadau gwleidyddol a chymdeithasol sy’n
rhannu nod cyffredin: cyflawni cydraddoldeb
gwleidyddol, economaidd, personol a
chymdeithasol i bob rhywedd.

I gael rhagor o wybodaeth,
hyfforddiant ac adnoddau ar hybu
cydraddoldeb a thegwch rhywedd
mewn ysgolion ac yn y gymdeithas,
gwelwch:

Beth yw Cydraddoldeb Rhywedd?
Mae cydraddoldeb rhywedd yn golygu, pa
grŵp rhyw bynnag a roddwyd i rywun adeg
geni, a beth bynnag yw eu hunaniaeth rhywedd
neu eu mynegiant rhywedd, bod pobl yn
gwireddu’r un hawliau, adnoddau, cyfleoedd
ac amddiffyniadau yn gymdeithasol, yn
economaidd ac yn wleidyddol.

Cymdeithas Fawcett

Beth yw Tegwch Rhywedd?
Mae tegwch Rhywedd yn cyfeirio at y gwahanol
anghenion a diddordeb y mae ar bobl eu
hangen i sicrhau a chyflawni cydraddoldeb
rhywedd.
Sut olwg sydd ar ddull gweithredu ysgol
gyfan o ymdrin â chydraddoldeb rhywedd, a
beth gall athrawon ei wneud i gyflawni hynny?

Chware Teg a Sylfeini Teg
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Full Circle Education
Y Gymdeithas Rhywedd ac Addysg
Gender Respect Project
Gendered Intelligence
Prosiect Sbectrwm Hafan Cymru
Let Toys be Toys
PlanUK
Yr Undeb Addysg Cenedlaethol
Stonewall Cymru
Yr Ystafell Ddosbarth (Addysgu LGBTQ+)
UK Feminista
Umbrella Cymru
Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched Cymru

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng tegwch a chydraddoldeb?

Anghyfiawnder

Cydraddoldeb

Tegwch

“Gall ein rhywedd ddylanwadu ar ba mor ddiogel rydyn ni’n teimlo, ble rydyn ni’n teimlo y gallwn ni fynd, pa swydd rydyn ni’n teimlo y gallwn
ni wneud cais amdani, a disgwyliadau pobl eraill amdanon ni. Gall y pwysau i gydymffurfio a’r anghydraddoldeb rhywedd sy’n bresennol yn ein
cymdeithas achosi a digwydd o ganlyniad i drais yn erbyn benywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol” #DYMAFI @bywhebofn

Bingo Gwylio Rhywedd
Teithiau maes
ffeministaidd (e.e. theatr,
arddangosiadau celf,
sgyrsiau)

Clybiau ar ôl
ysgol i bob
rhywedd

Gwisg ysgol
gynhwysol o
ran rhywedd

Gwasanaethau dan
arweiniad myfyrwyr
ar gydraddoldeb
rhywedd ac
amrywiaeth

Toiledau
cynhwysol o
ran rhywedd

Arweinyddiaeth
weladwy ar
gydraddoldeb
rhywedd ac
amrywiaeth

Posteri cydraddoldeb
rhywedd ac amrywiaeth
ar draws yr ysgol

Ymweliadau gan
bobl sy’n cyflawni
rôl hyrwyddo
cydraddoldeb

Myfyrwyr yn
gwneud eu
prosiectau ymchwil
Gwylio Rhywedd eu
hunain

Dramâu ysgol sy’n
herio stereoteipiau
rhywedd

Dysgu am
gydraddoldeb a
thegwch rhywedd
yn y cwricwlwm

Llyfrau ffeministaidd
yn y llyfrgell

Polisi’r ysgol ar
hybu cydraddoldeb
rhywedd

agendawales

Ymgynghori â phlant
ynghylch sut mae creu
ysgol gynhwysol a theg
o ran rhywedd

Herio bwlio
rhywiaethol

Codi arian ar gyfer
elusennau a sefydliadau
cydraddoldeb rhywedd

www.agenda.cymru

Cydbwysedd
rhywedd awduron
yn y llyfrgell

Hyfforddiant rheolaidd
i’r staff ar gydraddoldeb
rhywedd

#AGENDAcynradd

Deisebau
ar-lein

Barddoniaeth

Celf Weledol

Posteri

Cylchgronau
ar-lein a
Chomigau

Cerddoriaeth
a Sain

Gweithredu
uniongyrchol

Dawns a
Symud

Grwpiau
Ieuenctid

Ymchwil

Fideo-logiau

Cynadleddau

Drama

Mae Actifyddiaeth yn dod o’r Lladin agere, ‘gwneud’ ac actus ‘grym ysgogol neu sbardun’.
Pobl sy’n gwneud neu’n gweithredu ynghylch rhywbeth maen nhw’n credu ynddo sydd
o fudd i fywydau eraill o’u cwmpas yw actifyddion”

CELF WELEDOL
Celf actifyddol yw defnyddio mynegiant celf i gynyddu
ymwybyddiaeth a chyflawni newid yn y byd. Archwiliwch
yr arddangosfa weledol hon o gelf actifyddol ar draws
y byd. Mae’n cynnwys tudalennau ar gerddoriaeth,
celf weledol, barddoniaeth, celfyddyd perfformio, animeiddio,
pypedau ac arwyddion protestio.
Gall celf weledol gynnwys pob math o bethau, o gyfryngau cymysg i sothach. Gall
fod yn ffordd wych o fynegi eich hunan a rhannu eich mynegiant ag eraill. Gallwch ei
arddangos. Gallwch ei wisgo! (gweler actifyddiaeth ffasiwn Vivienne Westwood).

Drwy weithio gyda’u teimladau, yn dilyn gwers
perthnasoedd iach ar FGM (anffurfio organau rhywiol
merched), treuliodd myfyrwyr Blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod
yn dysgu am grefftau gweithredol ac actifyddiaeth
pwythau croes. Aethant ati i greu baner pwythau croes
ar ffurf calon. Mae’r Galon Gelf hon yn rhannu eu
negeseuon ar gyfer hawliau rhywedd a rhywioldeb ac
yn hongian yn neuadd yr ysgol.

CYLCHGRONAU
A CHOMIGAU
Mae Cylchgronau printiedig, E-Gylchgronau, llyfrau graffig a chomigau
amgen yn aml yn gylchgronau sy’n cael eu cyhoeddi gan eu hawduron, ac yn cael eu
nodweddu gan agwedd greadigol gwneud drosoch eich hunan. Mae ganddyn nhw
hanes gwleidyddol cyfoethog o ran mynegi materion gwrthryfelgar a sensitif.

Yn dilyn gwers ar gydsyniad a
thrafodaeth ar gusanu yn ffilmiau
plant Disney, ysgrifennodd myfyrwyr
Blwyddyn 6 eu stribedi comig
Kisstory eu hunain, a ysbrydolwyd
gan gyfres o animeiddiadau.
Roedd pob comig yn adrodd
stori pwysigrwydd cydsyniad
ym mywydau’r cymeriadau.

CYNADLEDDAU
Mae rhoi cyflwyniad neu gynnal eich cynhadledd neu eich digwyddiad
eich hun yn ffordd wych o rannu eich syniadau ag eraill, yn arbennig
rhai sy’n canolbwyntio ar fywydau pobl ifanc.

Cynhaliodd un ysgol uwchradd gynhadledd Ysgolion Cynhwysol gydag ysgolion cynradd
lleol ac ar eu rhan. Casglwyd addunedau gan blant ac athrawon ynghylch yr hyn roedden
nhw am ei weld o raglen Addysg Rhyw a Pherthnasoedd gynhwysol. Postiwyd yr
addunedau i mewn i Piñata lliwiau’r enfys, ac roedden nhw’n cynnwys:

“Ewch i’r afael
â’r mater,
peidiwch â
cheisio’i osgoi.”

“Cydraddoldeb rhywedd
a rhywioldeb i gael eu
haddysgu a’u cynnwys yn
y cwricwlwm fel rhywbeth
‘normal’, heb stigma.”

“Bod pob
myfyriwr yn
teimlo’n ddiogel
ac yn hapus
mewn ysgol gwbl
gynhwysol.”

Darllenodd yr ysgrifennydd cabinet dros addysg, Kirsty Williams,
yr addunedau yn y gynhadledd AGENDA Addysgu.

Ewch i COD
I
LLAIS i gae
l
rhagor o
wybodaeth

POSTERI
Posteri yw unrhyw fath o ddeunydd printiedig a luniwyd
i’w roi ar wal neu arwyneb fertigol. Maent fel arfer yn
gyfuniad o destun, graffeg a delweddau, a gallant
fod yn ffordd bwerus o gyfleu neges bersonol,
neu wahodd eraill i ddigwyddiad neu grŵp.
Mewn partneriaeth â Fforwm
Cydraddoldeb Pen-y-bont a phrosiect
‘Bridgend Says End Bullying’, cyflwynodd
disgyblion ysgol gynradd o bob rhan o
Ben-y-bont eu dyluniadau eu hunain ar
gyfer cystadleuaeth posteri gwrthfwlio.
Gallwch weld eu posteri yma.

DRAMA
Mae’r term ‘drama’ yn dod o air Groeg sy’n golygu “gweithred”: “gwneud”
neu “gweithredu”. Mae drama yn aml yn ffordd bwerus o gynyddu ymwybyddiaeth
o faterion cymdeithasol sensitif mewn modd anfygythiol.
Yn ystod wythnos gwrthfwlio, wedi’u hysbrydoli gan
waith Comisiynydd Plant Cymru ‘Stori Sam: Gwrando
ar brofiadau plant o fwlio yng Nghymru’, bu plant yn
cynllunio ac yn perfformio drama chwarae rôl. Roedd pob
chwarae rôl yn arddangos peth o’r ymddygiad allweddol a
drafodwyd gan y plant er mwyn archwilio ymddygiad bwlio.

Gallwch ddysgu mwy am natur dull ysgol gyfan sy’n parchu hawliau o ymdrin
â pherthnasoedd iach drwy ddefnyddio Stori Sam yma.

YMCHWIL
Mae ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol yn archwilio’r berthynas
rhwng pobl a’i gilydd ac yn ceisio defnyddio’u canfyddiadau i wneud
y byd yn lle tecach. Mae llawer o wahanol ffyrdd o ymchwilio i’r byd
cymdeithasol, o gyfweliadau ac arolygon i arsylwadau a dulliau creadigol,
fel lluniadau neu adrodd storïau digidol.

Ysgrifennodd Katie a Craig, o ysgol gynradd yn yr
Alban, lythyr at gwmni cardiau mawr yn gofyn iddyn
nhw gynhyrchu cardiau bechgyn a merched oedd yn llai
o stereoteip, ar sail eu harolwg ar-lein. Canfu eu gwaith
ymchwil fod bron 60% o’r merched yn hoffi glas yn fwy
na phinc, ac y byddai dros hanner yn dewis cymeriad
Marvel yn hytrach na Barbie. Dangosodd hefyd fod
bron 60% o’r bechgyn a holwyd yn hoffi dawnsio.
Gallwch chi ddarllen mwy am eu gwaith ymchwil a’i
effaith yma.

DAWNS A SYMUD
O ‘flashmobs’ cyhoeddus i theatr fyw, gall actifyddiaeth
dawns gyflawni rôl bwerus trwy gyfleu profiadau sydd
weithiau’n anodd eu rhoi mewn geiriau.

Creodd dros 30 o blant (8-11 oed) ddawns i
ddangos i’w teuluoedd a’u cymuned sut maen
nhw’n defnyddio symud i archwilio’r pwysau o
ran delwedd y corff ac i gyfleu sut mae perthynas
gadarnhaol gyda’u cyrff eu hunain a chyrff pobl
eraill yn edrych ac yn teimlo.
Mae rhagor o wybodaeth am brosiect
‘Pob CORFF yn Bwysig’ yma.

GWEITHREDU
UNIONGYRCHOL
Gall protestio gydag eraill ynghylch rhywbeth rydych chi’n ei
wrthwynebu ac rydych chi am ei newid gymryd sawl ffurf. Gall
protestiadau fod yn lleol neu’n fyd-eang a digwydd ar-lein neu oddi ar-lein.
Maent yn aml yn gyfuniad o’r ddau.
Wedi’u hysbrydoli gan yr Actifyddiaeth Cardiau Ffolant a
arweiniwyd gan bobl ifanc yng Nghymru i sicrhau addysg
well ynghylch perthnasoedd iach, dyluniodd dros 120 o
blant 11-12 oed, o 10 dosbarth ysgol yn Oulu, y Ffindir,
eu hactifyddiaeth creadigol eu hunain.
Fe wnaethon nhw bostio 210 o gardiau ffolant at bob aelod
o Senedd y Ffindir, gan gynnwys enghreifftiau dienw o
aflonyddu rhywiol, er mwyn rhoi gwybod i’r gwleidyddion
fod ymgyrch #MeToo yn effeithio ar blant eu hoed nhw.

FLOGIO
Fideologio yw pobl yn
rhannu eu syniadau trwy fideo.

Gan ddefnyddio llais, testun,
delweddau ac ap celfyddyd ‘glitch’,
creodd grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 6
fideolog ynghylch sut mae’r cyfryngau’n
canolbwyntio ar hanesion negyddol,
fel trais a dychryn, ac yn hidlo allan y
pethau mae pobl yn eu gwneud i greu
newid.
Gwyliwch eu fideo ‘Filtering Our
Feelings’ yma. Darllenwch fwy am
brosiect i-motion yma.

DEISEBAU AR-LEIN
Creu deiseb yw un o’r ffyrdd mwyaf traddodiadol o sicrhau bod eich llais yn
cael ei glywed a galw am newid. Yn y bôn, rydych chi’n anfon cais clir at
wleidydd ynghylch yr hyn rydych chi am ei newid, wedi’i lofnodi gan gynifer
o gefnogwyr â phosibl. Mae deisebau ar-lein yn ffordd fwyfwy poblogaidd o
gysylltu ag eraill. Mae llawer o bobl yn defnyddio Facebook i hyrwyddo, rhannu
a chasglu llofnodion ar gyfer deisebau.
Mae grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 6 wedi bod yn dysgu
am gydraddoldeb a hawliau rhywedd a rhywiol drwy’r
flwyddyn. Aethon nhw ati i lunio ymgyrch oedd yn
annog pobl i feddwl am effaith niweidiol stereoteipiau
rhywedd. Gwisgodd y myfyrwyr mewn pinc a glas
am ddiwrnod i gynyddu ymwybyddiaeth o liwiau
stereoteipio. Creodd y grŵp hefyd rubanau yn null yr
ymgyrchwyr dros bleidlais i fenywod (suffragettes) er
mwyn amlygu sut roedd eu hymgyrch yn ymwneud â
materion ehangach hawliau
cyfartal. Yna, fe wnaethon
nhw gychwyn deiseb ar
change.org i gynyddu
ymwybyddiaeth o stereoteipio
rhywedd, a gwahodd eraill i
ymuno â’u hachos.

CERDDORIAETH
Mae cerddoriaeth, gyda neu heb eiriau, wedi cael ei defnyddio ers meitin
yn gyfrwng ar gyfer mynegiant gwleidyddol a hybu newid cymdeithasol
a diwylliannol, o anthemau yn erbyn rhyfel i rapiau protest.

Dechreuodd tair mam angerddol
ffeministaidd gôr ffeministiaid ar
gyfer pobl ifanc 10-16 oed, o’r enw
#SHARP! Buon nhw’n canu caneuon
difyr ar hyd misoedd yr haf, ac roedd
y testunau’n gyfredol ac yn cynnwys
negeseuon cadarnhaol i ysbrydoli
merched a benywod. Buon nhw
hefyd yn cyfuno’r canu â defnyddio’r
corff fel offeryn taro!

GRWPIAU IEUENCTID
Mae gan grwpiau ieuenctid hanes hir o
ymgysylltu â gweithgareddau cynyddu
ymwybyddiaeth a gweithgareddau creu
newid.
Teithiodd plant o grŵp ieuenctid lleol yn y
cymoedd i ganol dinas Caerdydd ar y bws i ddathlu
100 mlynedd o ymgyrchu dros y bleidlais i fenywod,
ar y cyd â miloedd o bobl eraill. Buon nhw’n
chwifio’u baneri cartref oedd â negeseuon o blaid
‘heddwch’, ‘rhyddid’, ‘cryfder’ a ‘pŵer merched’ ar
bawb oedd yn mynd heibio ar hyd eu ffordd yno.
Mae rhagor o wybodaeth am orymdeithiau’r
bleidlais i fenywod yn y Deyrnas Unedig yma.
Ewch i PAWB OHONON NI i gael rhagor o
adnoddau ar hawliau ac actifyddiaeth merched
a benywod ar draws y byd.

BARDDONIAETH
Barddoniaeth yw unrhyw air ysgrifenedig neu lafar sydd
â phatrwm a rhythm. Gall cerddi fod mor greadigol ag y
dymunwch, o gerddoriaeth slam i gelfyddyd geiriau. Mae
cerddi ac actifyddiaeth wedi mwynhau perthnas hir, agos,
yn arbennig mewn mudiadau yn erbyn camwahaniaethu.

‘I am not sugar and spice and everything nice. I
am music, I am art, I am a story …’ Cafodd cerdd
ffeministaidd gan blentyn 8 oed dienw ei phostio ar lein
gan ei hathro, ac aeth yn firaol ar Twitter, yn arbennig y
llinell olaf: “I am a rich pie strong with knowledge. I will
not be eaten”.
Darllenwch fwy amdani yma. #Iwillnotbeeaten #richpie

CODI LLAIS!

CREFFTIO CYDRADDOLDEB

wyddiad
Cyd-gynhyrchu Dig
dd ar Lesiant
Pontio Ysgol Gynra
nasoedd Iach
Rhywedd a Pherth
gyda Phobl Ifanc

i-MOTION

rfio teimladau
Mynegi a thrawsffu
iau, fideologiau,
anodd trwy hunlun
GoPro
glitsho a chamerâu

Pwytho ein hawliau i
sicrhau byd diogel, teg
a mwy cyfartal i bawb

KISSTORY
Gwneud i gydsyniad gyfri
trwy ddefnyddio comigau a
chartwnau mewn gweithdy
addysg cyfoedion

POB CORFF YN BWYSIG
Teimlo Gwahaniaeth
ac Amrywiaeth trwy Symud,
Sain a Delwedd

PAWB OHONON NI

STORI SAM

Archwilio cydraddoldebau
a hawliau rhywedd a rhywiol
ar draws y cwricwlwm,
o ddeisebau i athroniaeth

Ymdrin â diwylliannau
bwlio mewn ysgolion trwy
gelf, storïau, drama, estyn
llaw a chwtsh

DIY

Bydd arnoch chi angen

TEGANAU I
BAWB

Dod yn dditectifs stereoteipiau
rhywedd ym myd teganau a’r
byd ehangach

1

Os ydych chi’n gweithio mewn grŵp mawr,
rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach.

2

Cynnwys rhywedd: Rhowch 2 gynhwysydd
i bob grŵp. Addurnwch un cynhwysydd â’r
llythyren A ac un â’r llythyren H.

3

4

Beth yw stereoteip rhywedd? Trafodwch
beth yw stereoteip rhywedd a beth mae’n ei
olygu i herio neu ategu stereoteipiau rhywedd
ym myd teganau ac yn y byd ehangach (e.e.
dillad, swyddi, hunaniaeth, cerddoriaeth,
hysbysebion ac ati). I gael rhagor o syniadau,
adnoddau a chynlluniau gwersi ynghylch sut
mae gwneud hyn, ewch i’r Bingo Gwylio
Rhywedd).
Gofynnwch i bob grŵp ddewis siop maen
nhw wedi bod iddi’n ddiweddar neu maen
nhw wedi’i gweld ar-lein. Bydd pob grŵp yn
archwilio’r wefan maen nhw wedi’i dewis (os
oes modd, ewch ar daith maes i’r siop ei hun).

2 gynhwysydd (e.e. poteli, bwcedi)
Deunyddiau celf i addurno’r
cynwysyddion
Gleiniau neu fotymau (os ydych chi
am archwilio teimladau ochr yn ochr
â’r dasg, mae rhagor o syniadau yng
Ngweithgaredd Cychwynnol ‘Ffeltio Ein
Teimladau’).
Tabledi digidol (i chwilio ar wefannau
a chymryd sgrîn-luniau)

5

Ditectifs stereoteipio rhywedd: Ymchwiliwch ar y cyd sut mae’r teganau’n cael eu
marchnata a’u harddangos. Allwch chi weld pa gynnyrch sydd ar gyfer ‘merched’ a
‘bechgyn’? Sut rydych chi’n gwybod? (e.e. lliwiau, ffont, delweddau). A oes unrhyw
gynnyrch sy’n herio stereoteipiau rhywedd?

6

Casglu’r Dystiolaeth: Gan ddefnyddio’r ddau gynhwysydd, rhowch fotwm yn
y cynhwysydd A bob tro gwelwch chi rywbeth sy’n ATEGU stereoteip rhywedd
a rhowch fotwm yn y cynhwysydd H bob tro y gwelwch rywbeth sy’n HERIO
stereoteip rhywedd. Tynnwch sgrîn-lun o enghreifftiau ‘herio’ ac ‘ategu’. Cyfrifwch
faint o fotymau gwnaethoch chi gasglu ym mhob cynhwysydd. Arddangoswch eich
canfyddiadau mewn ffordd greadigol (e.e. glynu’r botymau ar y cynhwysydd, eu
hongian nhw o ruban neu linyn)

7

Mae teganau i (bawb ohonon) ni: gwahoddwch bob grŵp i ysgrifennu llythyr neu
e-bost at yr adwerthwr yn mynegi naill ai eu pryder eu bod yn ategu stereoteipiau
rhywedd NEU yn canmol eu marchnata cynhwysol o ran rhywedd. Cofiwch gynnwys
ffotograffau. Gallech chi gynnwys rhai botymau o bosib os ydych chi’n defnyddio
papur ac amlenni.

Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd yma i’r plant a’r bobl ifanc
yn eich lleoliad chi, darllenwch yr adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

DIY

DRAMA 30 MUNUD

Archwilio pwysau heteronormadol diangen trwy
ddrama.
PARATOI
Trefnwch eich dosbarth neu eich grŵp yn grwpiau bach (dim
mwy na 4 person ym mhob grŵp).

1
2

Darllenwch y dyfyniadau’n ddistaw.

3

Cymerwch eich tro i ddarllen y dyfyniadau rydych wedi’u
dethol.

4

Rhowch y dyfyniadau ar ddarn o bapur A3 ar wahân, gyda
lle rhyngddyn nhw. Symudwch y dyfyniadau o gwmpas
mewn ffyrdd a allai eich helpu i greu amlinelliad o stori.

5

Meddyliwch am stori allai gyfuno’r dyfyniadau. Paratowch
eich sgript a sicrhau bod pawb yn cael tro i ddarllen.

6
7

Datblygwch y darlleniad yn berfformiad byr.

8

Actiwch eich sgript i’ch gilydd os hoffech chi. Rhowch deitl
iddo os hoffech chi.

Trafodwch y dyfyniadau rydych chi’n teimlo gryfaf amdanyn
nhw. Bydd pob aelod o’r grŵp yn amlygu un dyfyniad yr un,
ac yna’n dewis dyfyniad i’w dorri allan â’r siswrn pwrpasol.

Arbrofwch gyda’r amseru, goslef a lefel y sain, a meddyliwch
am ystumiau, mynegiant a symud.

Beth yw heteronormadedd?
Term yw heteronormadedd sy’n cael ei ddefnyddio i gynyddu
ymwybyddiaeth o’r rhagdybiaeth mai gwahanrywioldeb yw’r
rhywioldeb ‘normal’, a herio’r rhagdybiaeth honno, a’r farn
bod unrhyw beth heblaw gwahanrywioldeb yn abnormal
neu’n wyriad.

DYFYNIADAU PLANT
(10-11 OED)
Yn fy ysgol gynradd i roedd
rhaid i chi fynd allan gyda
rhywun. Roedd yn rheol, i bob
pwrpas!

BYDD ARNOCH CHI ANGEN Y DEUNYDDIAU YMA
Printiwch y DYFYNIADAU PLANT Codi Llais ar gyfer pob
person, NEU casglwch eich dyfyniadau eich hun mewn
blwch awgrymiadau dienw neu arolwg ar bwnc o’ch
dewis.
Siswrn ar gyfer pob person
Papur A3 ar gyfer pob person
Pinnau marcio
Pinnau amlygu

Maen nhw’n galw’r merched sy’n
mynd allan gyda bechgyn yn
‘tramps’, a’r merched sydd ddim
eisiau cwtsho a chusanu yn ‘fridge’.
Maen nhw’n gofyn i rywun ofyn
i’r un ferch fynd allan dro ar ôl
tro. Mae fel bod nhw’n pasio chi
rownd.
Sa i wir yn poeni, chi’n gwbod, am
gael merch yn gariad. Sai’n berson
merched… wi wrth fy modd gyda
cheffylau.
Yn yr ysgol gynradd, bydden i
a’r ferch yma bob amser gyda’n
gilydd. Fe ddwedon ni gelwydd
bod hi’n gyfnither i fi, ac fe
barodd hynny tua blwyddyn
cyn i ni ddweud wrth neb. Adeg
ei phen-blwydd, byddwn i’n
hala cardiau Pen-blwydd Hapus
Cyfnither ati hi.
Mae cael bachgen yn gariad yn
amser ychwanegol, dydw i ddim
eisiau ei roi.
Mae (staff cinio) yn dweud
“mwya mae bechgyn yn pwno
chi, mwya maen nhw’n caru chi!
I gael rhagor o ddyfyniadau, ewch
i Codi Llais.

BETH NESA?

Beth am weithio gyda’r
gwaith rydych chi wedi’i
greu i baratoi drama. Neu
cynigiwch y sgriptiau i adran
ddrama eich ysgol uwchradd,
neu eich grŵp drama lleol,
iddyn nhw weithio gyda nhw
a’u datblygu’n ddarn o waith
theatr fforwm neu ffisegol
ryngweithiol.
Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd yma i’r plant
a’r bobl ifanc yn eich lleoliad chi, darllenwch yr adran ar
Diogelwch a Chefnogaeth.

DIY

3

4
Defnyddio crefftyddiaeth i hybu cydraddoldeb
a hawliau rhywedd a rhywiol.

1

2

Syniadau ar gyfer Newid – Gan ddefnyddio syniadau
o unrhyw un o weithgareddau cychwynnol AGENDA
(e.e. Rhedfa at Newid, Beth sy’n Aflonyddu arnoch Chi ac
ati), dewiswch un pwnc neu neges i’w rannu ar eich sgwâr
pwythau croes. Mae syniadau ac adnoddau ynghylch gwahanol
grefftyddiaeth a phrosiectau pwythau croes ar draws y byd ar gael
yn yr astudiaeth achos “Crefftio Cydraddoldeb”.
Fersiwn ragarweiniol – Gan weithio’n unigol neu mewn parau,
lluniwch fersiwn ragarweiniol o’ch dyluniad ar bapur sgrap. Gallwch
chi ddefnyddio pwythau croes i greu slogan (e.e. Cydraddoldeb
Rhywedd i Bawb, Malala yw’r Seren!) neu symbol (e.e. symbol
heddwch). Efallai torrwch y defnydd lliw golau i’ch hoff siâp,
ysgrifennwch neges â phinnau ffelt a’i bwytho wrth eich sgwâr.

Beth yw pwythau croes? Pwythau croes yw math o wnïo lle mae
pwythau siâp X mewn patrwm teils yn cael eu defnyddio i greu llun.

Ewch ati i Bwytho
– Lluniwch ac
addurnwch
eich sgwâr
(e.e. â chlychau,
gleiniau a llathr)
Pawb ar y cyd –
Pan fydd y sgwariau
pwythau croes
wedi’u cwblhau,
trafodwch sut gallech
chi eu cyfuno i
greu cyfanwaith
(e.e. gludwaith
siâp calon, baner
petryal, clogyn)

Bydd arnoch chi
angen:
Sgwariau pwythau croes
Nodwyddau
Edau neu wlân
Sgwariau o ddefnydd
lliw golau
Pinnau ffelt
Deunyddiau celf i
addurno
Papur sgrap
Pinnau Cau
Siswrn

5

Pinio – Defnyddiwch y pinnau cau i gysylltu’r
sgwariau, a gweithiwch gyda’ch gilydd
i greu’r cyfanwaith terfynol.

6

Arddangos –
Penderfynwch ble
i arddangos eich
arteffact pwythau
croes. Rhowch enw
iddo! Rhannwch e
mewn gwasanaeth
ysgol, neu ar
Twitter.

Cyn i chi ddechrau
addasu’r gweithgaredd
yma i’r plant a’r bobl
ifanc yn eich lleoliad
chi, darllenwch yr adran
ar Diogelwch
a Chefnogaeth.

DIY

yniad?
Beth yw cyds
isio a
ce
:
iad
yn
Cyds
di
tâ
nia
ca
oi
rh
wydd
rywbeth ddig

COMIGAU

Pensiliau/pinnau lliw

Fesul ffrâm, soniwch am beth allai fod
yn digwydd. Pwy yw’r cymeriadau? Fydd
ganddyn nhw enwau? Beth sydd yn eu
meddyliau? Sut maen nhw’n teimlo o bosib?

Darllenwch yr astudiaeth achos KISSTORY,
yr animeiddiadau a’r stori ddigidol i gael
syniadau ynghylch sut mae creu gweithdy
neu weithgaredd am gydsyniad i gefnogi’r
gweithgaredd DIY hwn.

CREU COMIGAU

1

Gwyliwch un neu fwy o’r animeiddiadau KISSTORY
a thrafod storïau posibl mewn grwpiau neu barau.

2

Yn unigol neu mewn parau, dewiswch un o’r chwe
stribed comig neu stribed comig gwag.

3

Edrychwch ar y dudalen gyntaf sy’n cyflwyno’r stori
un ffrâm ar y tro.

Sgrîn/tabledi gyda ‘Kisstories’ wedi’u
lawrlwytho i’w gwylio
Copïau A3 o un neu fwy o’r comigau
‘Kisstory’ ar gyfer pob person

PARATOI

‘Cyn i chi ddechrau, darllenwch yr adran Diogelwch a
Chefnogaeth ynghylch sut mae creu amgylcheddau diogel,
cadarnhaol a chynhwysol ar gyfer archwilio materion a allai fod
yn sensitif.

Bydd arnoch chi angen:

4

Gan ddefnyddio’r swigod meddwl a siarad, lluniwch
eich stori eich hun am sut mae cydsyniad yn bwysig
i’r cymeriadau yn y stribed comig.

5

Lliwiwch y cymeriadau gan ddefnyddio’r paled lliwiau
cwmwl teimladau.

6

Pan fyddwch wedi gorffen eich comig, beth am ffilmio
neu greu sgrîn-lun o bob tudalen, fel bod eraill yn gallu
eu gweld a’u darllen. Neu dewiswch gomig arall, neu lyfr
comig gwag.

7

Gallech chi greu sainlun, gyda deialog ar gyfer un
o’r animeiddiadau sy’n symud. Pa stori rydych chi
am ei hadrodd ynghylch sut mae cydsyniad yn cyfri
i berthnasoedd cadarnhaol?

DIY

Bydd arnoch chi angen:

CYRFF GWIFREIDDIOL

Glanhawyr pib lliw neu weiren grefftau
Blychau cardbord (1 i bob grŵp)
Pinnau ffelt
Tâp gludiog
Trac cerddoriaeth boblogaidd gyda
geiriau cadarnhaol ynghylch amrywiaeth
a delwedd y corff

Mynegi a rhannu ein teimladau am rywedd, cyrff a delwedd y corff

Paratoi
A

B

Cyn i chi gychwyn arni,
darllenwch yr adran
Diogelwch a Chefnogaeth
i gael syniadau ynghylch sut
mae creu amgylcheddau
dysgu diogel, cadarnhaol a
chynhwysol.

1
2

Darllenwch astudiaeth achos
pob CORFF i gael syniadau
a dolenni i adnoddau ar
rywedd, cyrff a delwedd
y corff.
Ystyriwch sut bydd
disgwyliadau rhywedd
ynghylch sut mae pobl
yn edrych, yn teimlo ac
yn symud bob amser yn
dod o dan ddylanwad
gwahaniaethau
cymdeithasol, diwylliannol a
chorfforol eraill.

C

Gweithgaredd

Rhowch lond dwrn o stribedi
weiren grefft ym mhob blwch
a’i selio’n ysgafn â thâp
gludiog.

3

4

Gan weithio mewn grwpiau
bach (e.e. 4-6), rhowch flwch
cardbord a set o binnau ffelt
i bob grŵp.
Gofynnwch i’r grŵp addurno’r
blwch â theimladau am
bwysau cymdeithasol ar bobl o
ran rhywedd (beth bynnag yw eu
hoed) i edrych neu symud mewn
ffordd arbennig mewn gwahanol
rannau o’u bywyd (e.e. chwaraeon,
ysgol, gwaith, yn y parc, ar-lein
ac ati).
Chwaraewch y trac sain.
Gofynnwch i wirfoddolwr o bob
grŵp godi eu blwch. Gofynnwch
iddyn nhw symud rhwng y
grwpiau. Fel cadeiriau cerddorol,
pan fydd y gerddoriaeth yn
peidio, bydd y gwirfoddolwyr yn
rhoi eu blwch i’r grŵp agosaf (ond
nid eu grŵp eu hunain). Anogwch
drafodaeth ar y negeseuon mewn
grwpiau bach ac fel dosbarth
cyfan.

Gofynnwch i wirfoddolwr gwahanol
agor y blwch, ac i wirfoddolwr arall
estyn i mewn a thynnu’r stribedi weiar
allan. Bydd gwirfoddolwr terfynol yn
dosbarthu’r gwifrau fel bod gan bob
aelod o’r grŵp dri yr un.

5

Rhowch enghraifft yn gyntaf, ac yna gwahodd y plant i greu
strwythur corff o’r stribedi weiar. Mae fideos youtube yma
ar sut mae creu pobl weiar.

6

Gwahoddwch y plant i ddewis un o’r teimladau ar y blwch,
ac yna siapio eu cyrff weiar i fynegi’r teimlad hwnnw.
Gallech chi chwarae cerddoriaeth yn gyfeiliant i’r sesiwn
hon.

7
8

Trwy droi at y person nesaf atynt, profwch a all eu partner
‘ddyfalu’r teimlad’ sy’n cael ei fynegi gan y corff weiar.
Ailadroddwch gyda theimladau gwahanol. Cymerwch eich
tro i rannu a dyfalu theimladau.

WYRD (enw) - yn Hen Saesneg deuai ‘wyrd’ o’r
ferf weorpan, oedd yn golygu “digwydd, dod i
fodolaeth”. Yna datblygodd y term i’r ansoddair
Saesneg cyfoes ‘weird’.

DIY

BYDD ARNOCH CHI

GLITSHO CELF PERTHNASOEDD

Arbrofi gyda chysyniadau ffiseg er mwyn archwilio pwysau ar berthnasoedd

1

Dewiswch ran o’r cwricwlwm ffiseg
sydd â chysyniadau i’ch denu. Os
nad ydych chi’n siŵr, defnyddiwch y
rhestr yma ar ‘grymoedd’ a ‘symud’:

2

Dewiswch 10 cysyniad a darganfod beth
yw eu hystyr.

3

Llefarwch eich cysyniadau i mewn i’r ap
glitsho.

Pinnau
Gwerslyfr, ap neu wefa

n ffiseg

6

Llefarwch eich cerdd(i) i mewn i’r ap
glitsho. Arbrofwch gyda thraw, ailadrodd
a rhythm. Gallwch chi arafu geiriau,
dweud pethau drosodd a throsodd, eu
sibrwd nhw neu eu gweiddi’n uchel. Beth
sy’n digwydd pan fyddwch chi’n cyffwrdd
â’r sgrîn?

7

Mae apiau Glitsho yn caniatáu i chi
recordio eich rhyngweithio ar ffurf
darluniau llonydd neu ddelweddau (fideo)
sy’n symud. Os byddwch chi’n hoffi’r hyn
rydych chi’n ei weld a’i glywed, beth am
recordio eich darn terfynol trwy greu stori
ddigidol o’ch Taith Glitsho Perthnasoedd.

8

Ar ôl gorffen, fyddwch chi’n ei rannu,
ei ddileu, neu’n Glitsho eto?

PWYSEDD
DISGYRCHIANT
ATMOSFFER
FFRITHIANT
LASTIGRWYDD
CYFLYMDRA

4

Ydy’r cysyniadau a’r delweddau glitsho
yn eich helpu i fynegi eich teimladau am
gyfeillgarwch a pherthnasoedd? Nodwch rai
o’r teimladau hyn ar ddarn mawr o bapur.

5

Edrychwch ar beth rydych chi wedi’i
ysgrifennu. Torrwch bob gair neu ymadrodd
ar wahân. Symudwch nhw o gwmpas,
ychwanegwch atyn nhw. Yn y diwedd gallai
fod gennych chi res o eiriau ar un thema,
un ymadrodd craidd, neu dudalennau o
rapiau a rhigymau.

AMSER STOPIO A MEDDWL
CYFLYMU
ARAFU
BUANEDD
MÁS
GRYM LLUSGO

Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd yma i’r
plant a’r bobl ifanc yn eich lleoliad chi, darllenwch yr
adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

ANGEN

Ffôn clyfar neu dabled
sydd ag Ap
Glitsho wedi’i lawrlwyth
o ac yn barod i’w
ddefnyddio (e.e. Sono
graph ac El Alef)
Papur A3

DIY

Gall rhubanau cynyddu
ymwybyddiaeth ddod â
phobl ynghyd i gefnogi a
chynyddu ymwybyddiaeth
o achos.

#DYMAFI #PAWBOHONONNI
Creu Rhubanau Enfys dros Gydraddoldeb Rhywedd

Paratoi
Cyn i chi ddechrau, darllenwch yr adran
Diogelwch a Chefnogaeth i gael syniadau
ynghylch sut mae creu amgylcheddau
dysgu diogel, cadarnhaol a chynhwysol.
Darllenwch yr astudiaeth achos PAWB
OHONON NI i gael syniadau a dolenni
ar gyfer hunaniaeth rhywedd a mynegiant
rhywedd. Mae’r gwahaniaeth rhwng
cydraddoldeb rhywedd a thegwch i’w weld
yn y BINGO GWYLIO RHYWEDD.
Gweler yr adran ‘Deall Rhywedd’
yng Nghanllawiau Addysg Rywiol
Gynhwysfawr UNESCO 2018 ar gyfer
amcanion dysgu priodol o ran datblygiad,
a’r berthynas rhwng normau rhywedd,
anghydraddoldebau rhywedd a thrais
rhywiol ac ar sail rhywedd.
Darllenwch a gwyliwch ymgyrch #dyma
fi Llywodraeth Cymru, sy’n ymwneud â
chydnabod sut gall normau rhywedd ac
anghydraddoldeb rhywedd gael effaith ar
ein bywydau.
Rhannwch Nod Datblygu Cynaliadwy
5 y Cenhedloedd Unedig, sy’n hybu
cydraddoleb rhywedd.

1 #dymafi
Dangoswch y pedwar llun o’r ymgyrch #dymafi
i’r dosbarth, i’w sbarduno i drafod themâu
diogelwch, tegwch, cydraddoldeb a chwarae
teg. Er enghraifft, sut gall normau cymdeithasol
ynghylch rhywedd gael effaith yn aml ar y
canlynol: sut rydyn ni’n teimlo amdanon ni’n
hunain a’n cyrff; beth gallwn ni ei wneud â’n cyrff
(e.e. chwaraeon); gyda phwy gallwn ni ffurfio
perthynas (e.e. ffrindiau); pa mor ddiogel rydyn
ni’n teimlo; pa swyddi gallen ni ddymuno eu
gwneud; disgwyliadau pobl eraill amdanon ni ac
ati. Gwahoddwch nhw i drafod enghreifftiau o
bob un mewn grwpiau bach, a’u rhannu gyda’r
grŵp ehangach.

2 #dymani
Cymerwch un o’r enghreifftiau a gwahodd y plant i
feddwl am sut mae sylwi ar gydraddoleb rhywedd
a’i hybu yn fater mae angen i bawb ohonon ni ei
gefnogi. Cyflwynwch rôl ‘rhubanau actifyddol’ a’u
hanes. Nodwch fod rhubanau ymwybyddiaeth yn
symbolau sy’n uno pobl yn eu cefnogaeth i achos.
Mae lliwiau a phatrymau gwahanol yn gysylltiedig
â gwahanol faterion (rhestrwch ambell un a
gofynnwch i’r plant eu rhannu). Esboniwch fod
ein gweithgaredd yn defnyddio llawer o wahanol
liwiau i amlygu amrywiaeth mynegiant rhywedd
a sut mae cymdeithasau, cyfreithiau, diwylliant
poblogaidd ac ati i gyd yn chwarae rhan yn y
gwaith o wneud i gydraddoldeb rhywedd gyfri.

3

Rhuban Enfys

Ar eu pennau eu hunain neu mewn grwpiau,
gwahoddwch y plant i feddwl am funud
gadarnhaol pan fu rhywun neu rywbeth yn
helpu i ysgafnhau’r pwysau ar bobl sy’n gorfod
cydymffurfio â normau rhywedd neu adeg a fu’n
helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau
rhywedd? (e.e. polisi gwisg ysgol cynhwysol o ran
rhywedd, sylw cefnogol gan ffrind i chwarae gyda
thegan nad yw’n cydymffurfio â stereoteip; sioe
neu hysbyseb ar y teledu, model rôl). Dewiswch
liw ar gyfer y rhuban, ac enwch, tynnwch lun neu
ysgrifennwch neges i’w rhannu gydag eraill.

5

Bydd arnoch chi angen:
Rhubanau lliw (gallech chi ddefnyddio stribedi
o bapur lliw)
Cerdyn gwyn A4 (digon ar gyfer nifer y grwpiau rydych
chi’n gweithio gyda nhw)
Pinnau ffelt
Glud
Llathr (gwyliau) bioddiraddadwy
Ffyn (e.e. brigau, bambŵ)

Fflagio pwysigrwydd
Cydraddoldeb Rhywedd
i #bawbohononni

Dewiswch fannau gwahanol o amgylch
yr ysgol i roi’r ffyn (e.e. ger y dderbynfa;
yn y lle chwarae neu’r ardal y tu allan;
ar waliau’r coridorau ac ati), i gynyddu
ymwybyddiaeth o’ch baneri rhubanau enfys
dros gydraddoldeb rhywedd. Os oes modd,
gadewch hambwrdd gyda darnau bach
ychwanegol o ruban, fel bod pawb yn gallu
cefnogi eich achos.

4 Defnyddio Ffyn i gefnogi
Cydraddoldeb Rhywedd
Gan ddefnyddio’r ffyn, gofynnwch i’r plant
glymu neu lynu eu rhubanau â thâp, gan adael
bwlch rhyngddynt. Cuddiwch ben y ffyn â glud,
a’u rhoi yn y llathr*. Nesaf, dylen nhw gyfnewid
eu ffon-rhubanau gyda’r grŵp nesaf atyn nhw.
Daliwch ati i gyfnewid nes bod yr holl blant wedi
cael cyfle i ddarllen a siarad am y negeseuon
ar bob ffon. Dewch o hyd i le eang (neuadd yr
ysgol neu le chwarae) a’u gwahodd nhw i godi eu
lleisiau mor uchel ag y gallan nhw, gan chwifio’u
rhubanau ar ffyn, a gweiddi allan: “rydyn ni’n
sefyll lan dros gydraddoldeb rhywedd” NEU
“rydyn ni’n gweithredu dros gydraddoldeb
rhywedd”, neu gwell fyth gallan nhw lunio’u
slogan eu hunain.

*Mae unrhyw un sydd erioed wedi
defnyddio llathr yn gwybod ei bod
yn mynd i bobman. Felly pam llathr?
Mae gallu llathr i barhau yn hir ar ôl i
weithgaredd ddigwydd yn ei wneud
yn rymus yn y cyswllt yma! Bob tro
byddwch chi’n gweld unrhyw lathr,
bydd yn mynd â chi’n ôl i sut buoch
chi’n greadigol wrth wneud
i Gydraddoldeb Rhywedd gyfri.

DIY

CWTSH HUNANIAETH
Cefnogi plant i archwilio gwahanol agweddau ar hunaniaeth a pherthyn
yng nghyd-destun Erthygl 8 (CCUHP) – hawliau plant i gael hunaniaeth

Bydd arnoch chi angen:
Blwch cardbord plaen gydag un ochr
sy’n agor (e.e. fel drws cwpwrdd)
Glanhawyr pib lliw
Pinnau/pensiliau lliw
Papur wedi’i ddarnio

1

Cyflwynwch y cymeriad dychmygol ‘Sam’. Nodwch fod
Sam yr un oed â nhw ac o’u cymuned, ond peidiwch â rhoi
unrhyw fanylion eraill, fel rhywedd neu ffydd neu anabledd.

8

Ar ochr fewnol y drws arall, ysgrifennwch ddau beth (neu
fwy) y gallai cydnabod (e.e. cymydog, rhywun arall yn y
dosbarth, ffrind i’r teulu) ei wybod am Sam.

2

Trafodwch amrywiol ystyron CWTSH (h.y. cwpwrdd, cwtsho,
lle diogel).

9

3

Rhowch flwch a glanhawr pib lliw i bob plentyn (neu bâr o
blant). Gadewch iddyn nhw wybod y byddan nhw’n creu
ffigur ffyn o Sam a ‘Chwtsh’ lle bydd Sam yn byw.

Y tu mewn i’r cwtsh ysgrifennwch rywbeth na fyddai neb
ond rhywun sy’n nabod Sam yn dda iawn yn gwybod, neu
efallai na fyddai neb ond Sam ei hun yn gwybod [os yw’n
anodd ysgrifennu tu mewn, agorwch y blwch, ac yna’i gau
eto â thâp]

4

Defnyddiwch y glanhawr pib i greu siâp person. Dyma fydd
Sam. Wrth iddyn nhw greu Sam, anogwch y plant i feddwl
beth allai Stori Sam fod. Pwy yw Sam? Sut mae Sam yn
edrych? Ble mae Sam yn byw a chyda phwy? Beth mae Sam
wir yn mwynhau gwneud? Oes unrhyw beth yn gwneud Sam
yn ofnus? Pa freuddwydion allai fod gan Sam at y dyfodol?

5

Rhowch y blwch ar ei ochr, fel bod y ddau fflap sy’n agor
yn troi’n ddrysau mynediad. Addurnwch y tu allan i’r blwch,
ond nid y drysau) â’r holl wahanol bethau, pobl a lleoedd,
sy’n creu bywyd Sam.

6

Ar ochr allanol y drysau ysgrifennwch beth gallai pobl
feddwl neu ddweud wrth Sam wrth weld Sam ar y stryd.
Dewiswch ysgrifennu ddau beth neu fwy.

7

Ar ochr fewnol UN o’r drysau, ysgrifennwch ddau beth (neu
fwy) y gallai rhywun eu darganfod am Sam petaen nhw’n
siarad â Sam am 5 munud.

10

Gan ddefnyddio’r papur a ddarniwyd, rhowch Sam (y ffigur
glanhawr pib) rywle y tu mewn neu’r tu allan i’r Cwtsh.
Os oes digon o lanhawyr pib ac amser, gallai’r plant greu
ffigurau eraill i fod gyda Sam (e.e. ffrindiau, teulu, anifeiliaid
anwes, beiciau ac ati).

Cloi
Atgoffa pawb fod gan bob
unigolyn hunaniaeth unigryw
y gallan nhw ymfalchïo ynddi.
Atgoffa nhw bod unigolyddiaeth
pob person yn bwysig i’r
gymuned, a sôn am hynny yng
nghyswllt gwerthoedd eich grŵp
neu eich ysgol. Sicrhau bod yr
holl blant yn gwybod at bwy
gallan nhw droi i siarad a chael
cefnogaeth neu gyngor (gweler yr
adran Diogelwch a Chefnogaeth).

Myfyrio
Gofynnwch am wirfoddolwyr i rannu eu cwtsh gyda’r grŵp. Archwiliwch nodweddion
tebyg a gwahaniaethau. Trafodwch sut brofiad oedd y dasg iddyn nhw:
Oedden nhw’n meddwl byddai eu fersiwn nhw o Sam neu eu
cwtsh yr un fath ag unrhyw un arall yn y dosbarth? Yn y byd?

Beth mae pobl yn methu sylwi arno
wrth edrych ar y tu allan yn unig?

Why are identity rights important?

Sut gallen ni rannu’r
pethau rydyn ni wedi’u
dysgu gydag eraill?

Beth sydd ei angen ar blant er mwyn
diogelu a gwireddu eu hawliau
hunaniaeth?

Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd yma i’r plant a’r bobl ifanc yn
eich lleoliad chi, darllenwch yr adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

DIY
RHOI BWLIO MEWN FFRAMIAU RHEWI

Mynd i’r afael â’r pwysau diwylliannol a chymdeithasol sy’nsylfaen ar gyfer diwylliannau bwlio trwy symud a drama.

1

2

3

4

Esboniwch wrth y grŵp eich bod chi’n
mynd i gyflwyno cymeriad dychmygol o’r
enw ‘Sam’. Rhowch yr wybodaeth ganlynol
am Sam iddyn nhw: mae Sam yn ** oed
[dewiswch oed perthnasol i’r grŵp] ac mae’n
blentyn yn eich grŵp neu eich dosbarth yn
yr ysgol. Mae Sam yn dioddef bwlio.
Rhannwch y grŵp yn grwpiau bach o 4-5,
i drafod y cwestiynau canlynol:
Pwy yw Sam?
Beth sy’n digwydd i Sam?
Ble mae hyn yn digwydd?
Pam mae hyn yn digwydd?
Gofynnwch i bob grŵp bach greu ffrâm
rhewi sy’n dangos senario maen nhw’n ei
drafod. Gallai hynny gyfleu’r bwlio ei hun,
neu olygfa ymlaen llaw neu wedyn. Pennwch
reolau sylfaenol cyn iddyn nhw osod y ffrâm,
e.e. dim cyswllt corfforol.
Mae’r grwpiau’n dangos eu fframiau rhewi
i’w gilydd. Yn gyntaf mae un grŵp yn
dangos, ac mae gweddill y dosbarth yn
trafod beth allai fod yn digwydd tra bod y
grŵp yn dal wedi rhewi. Yna maen nhw’n
dod allan o’u rolau ac yn egluro beth oedd
yn digwydd.

5

6

7

Gofynnwch i’r grwpiau ystyried pa gyngor
bydden nhw’n ei roi i ‘Sam’, petai Sam
yn rhywun roedden nhw’n nabod. Yn
ystod y drafodaeth, nodwch ac archwilio
gyda’r plant werthoedd gwaelodol sut a
pham mae rhywun yn pigo arnyn nhw/
yn eu bwlio/yn aflonyddu arnyn nhw.
Pam mae rhai gwahaniaethau’n cael eu
targedu? Pa bwysau ehangach allai fod ar
waith yma? (e.e. stereoteipiau rhywedd a
rhywiol, tlodi).
Y peth hanfodol yma yw symud y
drafodaeth i ffwrdd oddi wrth feio
neu gywilyddio ‘dioddefwyr’, ‘bwlis’
neu ‘rai sy’n sefyll gerllaw’, a lleoli pob
senario gyda’r pwysau cymdeithasol,
diwylliannol ac economaidd sy’n
sylfaen ar gyfer pob diwylliant sy’n
bwlio.
Rhannwch y grwpiau yn y dosbarth yn
barau. Gwahoddwch un pâr i ddychwelyd
i’w ffrâm rhewi gwreiddiol a gwahoddwch
y pâr arall i greu ffrâm rhewi sy’n dangos
rhai o’r pethau allanol sy’n rhoi’r senario
gwreiddiol o dan bwysau. Rhannwch a
thrafodwch fel uchod. Beth gallwn ni
wneud?

8

9

Dosbarthwch bapur A4 a
Bydd arnoch chi
phinnau lliw i bob plentyn.
angen:
Gwahoddwch y grŵp i ystyried
Pinnau a Phapur
sut gallan nhw estyn llaw i atal
diwylliannau bwlio yn eu grwpiau
cyfoedion. Gofynnwch i bob cyfranogydd
dynnu llinell o amgylch eu llaw ar y papur.
Gwahoddwch nhw i nodi ar bob bys weithred y
gallan nhw ei gwneud neu agwedd y gallan nhw
ei mabwysiadu a fydd yn helpu i atal bwlio. Rhai
enghreifftiau o osodiadau yw: ‘Ymfalchïo yn fy
hunaniaeth’; ‘Parchu Cydraddoldeb’; ‘Sefyll i fyny
dros hawliau’; ‘Rhoi gwybod am fwlio os bydda
i’n ei weld’; ‘Dathlu gwahaniaeth’ a ‘Codi Llais’.
Yna gall y plant addurno’u dwylo a rhoi eu
darluniau dwylo gorffenedig ar fwrdd neu
ar y llawr. Gwahoddwch y grŵp i edrych ar y
gwahanol gamau gweithredu ar y dwylo ac
ystyried: sut gall y camau gweithredu hyn newid
ein cymuned neu ein hysgol? Pa rai gallwn ni eu
rhoi ar waith nawr?
Gwahoddwch a chreu un llaw fawr o’r holl
ddwylo bach, i gynrychioli sut mae mynd i’r
afael â diwylliannau bwlio a sefyll i fyny dros ein
hawliau yn rhywbeth dydyn ni byth yn ei gyflawni
ar ein pennau ein hunain, ac sy’n effeithio arnon
ni i gyd. Rydyn ni’n fwy gyda’n gilydd.

Cyn i chi ddechrau addasu’r gweithgaredd yma i’r plant a’r bobl ifanc yn
eich lleoliad chi, darllenwch yr adran ar Diogelwch a Chefnogaeth.

