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LLINYN: Diogelwch 
Hyd y wers: 

Yn amrywio hyd at 60 munud, drwy 

gytundeb gyda staff y ganolfan, yn 

dibynnu ar p’un ai a gyflwynir y 

wers yn ei chyfanrwydd, neu mewn 

rhannau, a sut mae disgyblion yn 

ymateb. 

CYFNOD 

ALLWEDDOL: 
CA3 

GWERS: Teithio ar y Bws           

 

NOD 

■ Gwybod sut i deithio’n ddiogel ar drafnidiaeth ysgol a bod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad Teithio 

 

AMCANION FFRAMWAITH ABCH 2008 

■ Defnyddio peth gwybodaeth flaenorol i esbonio'r cysylltiadau rhwng achos ac effaith.  S (DT) 

■ Mynegi barn yn glir a chyfiawnhau safbwynt personol.  S (DC) 

■ Dangos empathi gyda phrofiadau, teimladau a gweithredoedd pobl eraill.  S (WWO) 

■ Datblygu parch tuag atynt eu hunain ac eraill.  R (AC) 

■ Arddangos agwedd gyfrifol tuag at gadw’r meddwl a'r corff yn ddiogel ac iach.  R (H&E) 

■ Deall yr hyn y maent hwy'n credu sy'n weithredoedd cywir ac anghywir a'r dilemas moesol sy'n 

gysylltiedig â sefyllfaoedd bywyd.  R (M&S) 

 

LLYTHRENNEDD AR DRAWS Y CWRICWLWM 

Mae’r wers hon yn cynnwys yr agweddau canlynol o’r fframwaith llythrennedd /rhifedd: 

■ Siarad – Ll(Ll)s  

■ Gwrando - Ll(Ll)g 

■ Cydweithio a thrafod - Ll(Ll)c&th  

■ Strategaethau darllen – Ll(D)sd 

■ Darllen a deall – Ll(D)d&d 

■ Ymateb a dadansoddi – L(D)y&d 

 

AMCANION Y WERS 

■ Bod yn ymwybodol o’r hyn y maent hwy’n ystyried yn weithredoedd cywir ac anghywir, a deall y 

materion cysylltiedig. 

■ Archwilio'r hyn sy’n ymddygiad anghyfrifol ar drafnidiaeth ysgol a’r canlyniadau difrifol posibl. 

■ Deall bod cadw at reolau yn hanfodol er eich diogelwch eich hun ac eraill. 

 

GEIRIAU ALLWEDDOL 

Cod Ymddygiad Teithio, ymddygiad anghyfrifol, hawliau, cyfrifoldeb, diogelwch personol, canlyniadau 

 

ADNODDAU 

■ Geiriau allweddol 

■ Dalen datganiad canfod barn 

■ Cardiau didoli a phenawdau Cod Teithio 

■ Lluniau A4 o ymddygiad anghyfrifol 

■ PowerPoint ―Teithio ar y Bws‖ 

■ Delwedd A4 o ddamwain i drafod achosion posibl (set o 8) 

■ Dalen canlyniadau 
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GWEITHGAREDDAU 

 

CYFLWYNIAD 

■ Sicrhau bod y cysylltiad gyda'r wers flaenorol wedi ei egluro.  

■ Cytuno ar y Rheolau Aur. 

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

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

 

PRIF WEITHGAREDDAU 

■ Ymarferiad canfod barn fel dosbarth 

■ Ymarferiad didoli cardiau mewn grwpiau bach er mwyn deall y Cod Ymddygiad Teithio   

■ Rhoi llun o ymddygiad anghyfrifol i bob grŵp ei astudio  Gofyn i’r grŵp ystyried y cwestiynau ar y 

ddalen cwestiynau.  SCYH i drafod yr adborth 

■ Defnyddio’r llun o ddamwain i drafod y canlyniadau o ran cost y ddamwain o ran amser, i bobl ac yn 

ariannol.   

 

ADOLYGU / DOSBARTH CYFAN 

■ Mae parchu rheolau yn hanfodol ar gyfer diogelwch personol a diogelwch pobl eraill 

■ Gall un person yn camymddwyn beryglu diogelwch pawb ar y bws 

■ Pwysigrwydd Cod Ymddygiad Teithio 

■ Caiff peryglu eraill ei ystyried yn ymddygiad gwrthgymdeithasol a gall arwain at ASBO neu gellir 

tynnu eich hawl i deithio ysgol oddi arnoch o dan y Cod Ymddygiad Teithio newydd 

 

GWEITHGAREDDAU DILYNOL ATHRAWON 

 

Gweler gwefan www.schoolbeat.org am weithgareddau dilynol ac adnoddau athrawon. 
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