
 

 

Diogelwch Personol 
Gweithgareddau Dilynol ar gyfer Athrawon 

 

 Mae'r gweithgareddau dilynol ar gyfer Diogelwch Personol yn rhoi cyfleoedd i'r disgyblion 

gyflawni canlyniadau dysgu Cyfnod Allweddol 3 o'r Fframwaith ABCh i bobl ifanc rhwng 7 a 19 

yng Nghymru 2008 a‟r fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yng Nghymru 2013. 

Nid yw‟r gweithgareddau isod yn ddilynol ond yn hytrach yn ddewislen i athrawon. 
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3.  Beth yw‟r peryglon? 
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1. Rhagarweiniad - Bingo Dynol - Yr athro/athrawes yn mynd dros brif bwyntiau 

cyflwyniad „Diogelwch Personol‟ y Swyddog Cyswllt Ysgolion. Fel gweithgaredd dosbarth, 

cyflwynwch Bingo Dynol. Rhowch ddalen bingo dynol (1.a) i bob disgybl a gofyn iddynt fynd o 

gwmpas y dosbarth i ddod o hyd i rywun all ateb y cwestiwn. Dim ond unwaith y gall pob 

plentyn arwyddo‟r ffurflen. Pan fydd y ddalen wedi'i llenwi mae'r plentyn yn eistedd lawr. 

Mae‟r athro/athrawes yn gwirio‟r atebion fel dosbarth ac yn cywiro unrhyw gamdybiaethau. 

 

  

2. Cael y Gorau ar y Lleidr - Chwarae‟r PowerPoint gyda‟r adnodd DVD â‟r teitl 

„Beat the Thief‟ i‟r dosbarth. (2.a Sleid 2) Mae‟r darn byr hwn yn dangos tair sefyllfa lle y gall 

plant a phobl ifanc fod yn agored i niwed.  

a. Codi arian o beiriant twll yn y wal.  

b. Mynd i mewn i danlwybr  

c. Defnyddio ffôn symudol yn gyhoeddus  

 

Ar gyfer pob golygfa trafodwch y cwestiynau canlynol gyda‟r dosbarth: (2.a. sleid 3)  

 Pa beryglon welsoch chi?  

 Sut fyddai lleidr yn gwybod sut i ddod o hyd i‟w harian?  

 Beth allai fod wedi digwydd?  

 Beth ddylai fod wedi ei wneud?  

 

Darperir y wybodaeth i‟r athro/athrawes ei defnyddio isod:  

 

i. Codi arian o beiriant twll yn y wal.  

Risgiau  

 

 Mae pigwyr pocedi yn gweithio wrth i‟r cwsmer adael  

 Mae troseddwyr yn defnyddio peiriant sy‟n darllen y rhifau ar eich cerdyn banc. 

 Mae hwn yn ffitio dros dwll y cerdyn ac yn trosglwyddo manylion eich cerdyn i‟r lleidr, 

sydd fel arfer yn aros mewn car gerllaw.  

 Person yn edrych dros eich ysgwydd i gael gwybod eich rhif PIN  

(Personal Idendification Number)  

 Defnyddio peiriant arian yn y nos neu ar eich pen eich hun  

 Gall person dynnu eich sylw wrth i‟ch arian gael ei ddosbarthu  



 

 

Gallwch leihau‟r risgiau drwy ddefnyddio‟r cynghorion syml hyn: (2.a. sleid 4)  

 Dewiswch beiriant mewn man cyhoeddus  

 Ceisiwch osgoi peiriannau mewn mannau tywyll a‟r rheini gyda phobl yn sefyll o gwmpas.  

 Gofynnwch i ffrind gadw llygad tra eich bod yn defnyddio‟r peiriant.  

 Gwnewch yn siŵr fod eich cerdyn yn barod gennych.  

 Edrychwch am unrhyw beth od cyn eich bod yn rhoi eich cerdyn o mewn.  

 Cuddiwch y bysellbad tra eich bod yn teipio eich PIN.  

 Os ydych yn meddwl fod rhywbeth o‟i le – dywedwch wrth eich banc neu rywun yr ydych 

yn ymddiried ynddo/ynddi.  

 Rhowch eich arian i gadw cyn troi oddi wrth y peiriant.  

 Gwnewch yn siŵr nad oes neb yn sefyll yn rhy agos i chi.  

 

ii Mynd i mewn i danlwybr  

Risgiau  

 Peidio â thalu sylw i‟ch amgylchedd  

 Bod ag eiddo personol drud yn y golwg  

 Pobl yn cicio‟u sodlau yn y tanlwybr  

 Goleuo annigonol  

 

Gallwch leihau‟r risgiau drwy ddefnyddio cynghorion syml (2.a Sleid 5)  

 Byddwch yn ymwybodol o‟ch amgylchoedd  

 Peidiwch ag arddangos eitemau gwerthfawr  

 Cariwch eich bagiau a‟ch pethau personol yn agos i‟ch corff  

 Gwnewch yn siŵr bod y goleuo‟n dda  

 Cerddwch yn hyderus a chyflym  

 Os oes gennych amheuaeth defnyddiwch lwybr arall  

 

 

 

 

 

 

 

 

iii Defnyddio eich ffôn symudol yn gyhoeddus  

 

Risgiau  

 Peidio â thalu sylw i‟ch amgylchedd  

 Arddangos eich ffôn y gyhoeddus  

 Defnyddio eich ffôn mewn man poblog  

 Bod â ffôn heb ei gofrestru  



 

 

Gallwch leihau‟r risgiau drwy ddefnyddio cynghorion syml (2.a Sleid 6)  

 Talwch sylw i‟ch amgylchoedd  

 Cadwch eich holl eitemau gwerthfawr allan o‟r golwg  

 Dewch o hyd i fan diogel i ddefnyddio eich ffôn  

 Gwenwch yn siŵr eich bod yn gwybod rhif IMEI eich ffôn.  

 Cofrestrwch eich rhif IMEI gydag Immobilise  

 

 

 

3. Beth yw'r peryglon? - Wedi sefydlu‟r sefyllfa gyda‟r drafodaeth gychwynnol, rhannwch y 

dosbarth yn grwpiau bach a rhoi cerdyn senario (3.a ppt a chardiau 3.b.) i bob grŵp.  

Senarios :  

 Parti Sam a Catrin  

 Y tŷ i fi fy hun  

 Cynnau tanau  

 Noson allan  

 Cael y gorau ar y bwlis  

 Cyrraedd adref  

 

Gofynnwch i bob grŵp ddewis darllenwr a llefarydd, trafod eu senario ac ateb y cwestiynau 

canlynol: (3.a. sleid 2)  

 

 

 Pwy sydd mewn perygl yn y senario?  

 Beth yw‟r peryglon/risgiau?  

 Beth allent fod wedi ei wneud yn wahanol i leihau‟r risg i‟w diogelwch personol?  

 

Gofynnwch i bob grŵp adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau i‟r dosbarth cyfan ac yna eu trafod. 

Mewn grwpiau penderfynwch ar dri chyngor da i roi i‟w ffrindiau. Adrodd yn ôl ar y cynghorion 

i‟r dosbarth cyfan a chytuno ar ddeg prif gyngor diogelwch personol. Gellid arddangos y rhain 

yn yr ystafell ddosbarth.  

 

 

 

 

4. Cadw’n ddiogel pan yn teithio - Dylai‟r athro/athrawes esbonio fod y rhestr wirio siwrnai 

yn rhestr hir o awgrymiadau ac arfer gorau y dylid eu hystyried pan yn mynd ar unrhyw 

siwrnai. Rhannwch y rhestr (4.a) gyda‟r dosbarth a thynnwch eu sylw at ddetholiad o‟r 

awgrymiadau er mwyn rhoi blas ar gyfer y dasg nesaf. Gyda‟r disgyblion yn gweithio mewn 

parau, gofynnwch i‟r dosbarth lunio rhestr fyrrach sy‟n berthnasol i‟r siwrneiau y mae‟r 

aelodau canlynol o‟r teulu yn eu gwneud yn rheolaidd:  



 

1. Plentyn yn mynd i‟r dref  

2. Noson allan i berson yn ei arddegau  

Ar gyfer pob un o‟r uchod rhestrwch dri phwynt yr ydych chi‟n eu hystyried i fod y cyngor 

diogelwch pwysicaf.  

Yr athro/athrawes yn cyflwyno defnydd posibl ICE (In Case of Emergency) fel mesur 

diogelwch i ffonau symudol y disgyblion. Trafod a fyddai‟n briodol i bob aelod o‟r teulu. 

Rhowch “ICE” fel un o‟ch cysylltiadau yn eich ffôn symudol. Bydd y cyswllt hwn yn gymorth i‟r 

Gwasanaethau Brys gysylltu â‟r person priodol pe byddai byth angen gwneud hynny.  

 

Gwybodaeth i’r athro Rhestr Wirio Siwrnai  

1. Os oes rhywun yn eich bygwth „gwaeddwch‟ am help, a/neu defnyddiwch eich larwm 

personol.  

2. Cuddiwch eitemau drud pan fyddwch mewn mannau cyhoeddus.  

3. Byddwch yn effro ac yn hyderus.  

4. Ceisiwch gerdded yng nghanol y palmant.  

5. Cadwch oddi wrth alïau tywyll ac adeiladau.  

6. Os oes cerbyd yn aros yn eich ymyl, cadwch draw a cherddwch i‟r cyfeiriad gwahanol.  

7. Os ydych yn amau bod rhywun yn eich dilyn ffoniwch eich teulu, ffrind neu‟r heddlu.  

8. Os ydych yn teimlo‟n bryderus ar y stryd croeswch y ffordd, ewch am fan lle mae llawer 

o bobl, siop agored neu unrhyw fan cyhoeddus.  

9. Pan fyddwch yn cario rhywbeth gwerthfawr byddwch yn barod i ollwng gafael arno a 

„pheidiwch ag ymwrthod‟ os bydd rhywun yn ceisio dwyn oddi arnoch, ond „gwaeddwch‟ 

am help.  

10. Peidiwch â rhoi eich manylion personol i ddieithriaid.  

 

11. Os ydych yn gwrando ar gerddoriaeth drwy glustffonau cofiwch y byddant yn eich 

rhwystro rhag clywed peryglon posibl.  

    12. Os yn bosibl arhoswch mewn safle bws sydd wedi ei oleuo‟n dda. Pan fyddwch yn 

         defnyddio bysiau neu drenau gyda‟r hwyr, ceisiwch gael rhywun i‟ch cyfarfod.  

13. Pan fyddwch yn defnyddio tacsi defnyddiwch gwmni cofrestredig yr ydych yn 

gyfarwydd ag ef.  

14. Mae‟n bwysig gofyn i‟r gyrrwr tacsi am enw‟r person y mae i fod i‟w gasglu.  

15. Peidiwch byth â derbyn lifft gan dacsi didrwydded neu gan ddieithryn.  

16. Pan fyddwch yn defnyddio unrhyw fath o drafnidiaeth gyhoeddus eisteddwch yn agos 

i‟r gyrrwr.  

17. Trefnwch eich siwrnai bob amser, gan osgoi mynd ar y llwybr byr drwy ardaloedd heb 

eu goleuo neu fannau diarffordd.  

18. Ceisiwch amrywio unrhyw daith y byddwch yn ei cherdded yn rheolaidd.  

19. Pan fyddwch yn defnyddio unrhyw fath o drafnidiaeth gyhoeddus, ceisiwch eistedd lle 

mae llawer o bobl.  

20. Cadwch eich goriadau/allweddi yn eich poced lle maent yn ddiogel.  

 


