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CIPOLWG
Mae’r sesiwn yma’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i’r dysgwyr i edrych ar lesiant 
corfforol. Drwy weithgareddau unigol a grŵp, bydd y dysgwyr yn ystyried beth ydy ystyr 
llesiant corfforol a beth sy’n gallu effeithio arno – yr effeithiau cadarnhaol yn ogystal â’r 
rhai negyddol. Gan ystyried y cysylltiadau rhwng llesiant emosiynol a chorfforol, bydd y 
dysgwyr yn datblygu strategaethau personol i wella eu llesiant corfforol eu hunain. 

CYFLEOEDD LLYTHRENNEDD, IAITH A
RHIFEDD 
 Darllen a chrynhoi 

gwybodaeth 

 Rhannu syniadau a 
thrafod ag eraill gan 
ddefnyddio iaith i 

DEILLIANNAU DYSGU
 Egluro beth ydy llesiant corfforol a pham mae’n bwysig er mwyn 

cadw’n iach 

 Ymchwilio i ffordd o fyw a ffactorau eraill sy’n gallu effeithio ar 
lesiant corfforol 

 Nodi ffyrdd o wella llesiant corfforol 

 Creu cynllun i wella llesiant corfforol personol 

GWEITHGAREDDAU 
GWEITHGAREDD AMSER TUDALEN
Torri’r garw: Beth ydy llesiant corfforol? 15 munud 04

Beth sy’n gallu effeithio ar lesiant corfforol? 25 munud 06

Pam mae hylendid personol yn bwysig? 20 munud 08

Creu arferion da i gynnal ffordd iach o fyw 20 munud 10

Dirwyn i ben 5 munud 11

CYSYLLTIADAU Â’R CWRICWLWM
Cymru
 Maes Dysgu a Phrofiad 

Iechyd a Lles

CYSYLLTIAD Â PHERTHNASOEDD IACH 
Bydd y rhan yma o’r cymhwyster yn cael ei chynnwys mewn sesiwn ar
wahân. 

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU
  Llesiant – Deilliant 

Dysgu: Deall llesiant 
corfforol
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CREU ‘LLE DIOGEL’ I DRAFOD A GWNEUD GWEITHGAREDDAU
Fel gydag unrhyw waith grŵp, dylid gosod rheolau sylfaenol cyn cyflwyno’r sesiwn yma. Fodd 
bynnag, oherwydd natur y sesiwn rydyn ni’n argymell i chi ailedrych ar y rheolau hyn, yn enwedig 
wrth ystyried pwysigrwydd creu lleoedd diogel i drafod. 

Fel egwyddor, dylid trafod a rhoi pwyslais ar y ffiniau canlynol ar gyfer creu ‘lle diogel’: 

 Cyfrinachedd – trafodwch beth mae hyn yn ei olygu i bob unigolyn ac fel grŵp. Dylech 
gydnabod a thrafod dehongliadau unigol gwahanol, a chytuno ar ddealltwriaeth ar y cyd fel grŵp. 
Rhowch sicrwydd na fyddwch chi’n ailadrodd yr hyn sy’n cael ei ddweud yn yr ystafell ddosbarth 
oni bai fod pryder bod dysgwr mewn perygl. Yn yr achos hwnnw, byddwch chi’n delio â hynny yn 
unol â pholisi diogelu’r ysgol/sefydliad 

 Dim ond gwirfoddoli’ch hun – gwnewch yn siŵr nad oes neb yn gwirfoddoli pobl eraill i rannu 
eu profiadau personol. Ni ddylai neb orfod rhannu profiadau personol na theimlo o dan bwysau i 
wneud hynny

 Siarad yn y trydydd person, sef ‘nhw’– Cynigiwch yr opsiwn i siarad yn y trydydd person os nad 
ydyn nhw’n teimlo’n hyderus i siarad yn y person cyntaf. Er enghraifft, “Mae person tua 15 oed, 
sy’n mynd i ysgol debyg i fy ysgol i, yn aml yn teimlo o dan straen oherwydd ei lwyth gwaith” 

 Cymryd rhan – mae’n bosibl y bydd rhywfaint o’r pynciau’n gwneud i rai aelodau o’r grŵp 
deimlo’n anghyfforddus. Mae llawer o weithgareddau dewisol ar gael yn ystod y sesiwn i’w 
gwneud hi’n haws i’r dysgwyr ddewis cynnwys maen nhw’n teimlo’n gyfforddus yn ei wneud. 
Mae’n bosibl y bydd y gweithgareddau ymlacio hefyd yn gwneud i rai o aelodau’r grŵp deimlo’n 
anghyfforddus. Pwysleisiwch y gall y dysgwyr ddewis peidio â chymryd rhan, ond y dylent wneud 
yn siŵr bod pobl eraill yn gallu cymryd rhan mewn amgylchedd lle mae pawb yn parchu ei 
gilydd, ac yn gwrando’n astud ar bobl eraill pan fyddan nhw’n siarad 

 Peidio â beirniadu – mae hi’n bosibl anghytuno â safbwynt rhywun arall ond ddylai neb gael eu 
barnu na’u bychanu, na bod yn destun sbort 

 Gofyn cwestiynau – dywedwch wrth y dysgwyr nad oes ffasiwn beth â chwestiwn gwirion. Fe 
allech chi roi blwch cwestiynau yn rhywle yn yr ystafell ddosbarth, lle gall y dysgwyr gyflwyno 
cwestiwn os nad ydyn nhw’n teimlo’n hyderus i’w ofyn o flaen y grŵp 

 Cyfeirio – efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar rai o’r dysgwyr. Os oes unrhyw ddysgwyr 
yn cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl, mae’r daflen yma’n rhoi gwybodaeth am amrywiaeth o 
sefydliadau sy’n gallu cynnig help i bobl ifanc yn benodol: 

 www.princes-trust.org.uk/Document_LH_Mental-Health-and-Resilience_Get-Support.docx 

 Unrhyw beth arall? Gofynnwch i’r dysgwyr a oes unrhyw reol y bydden nhw’n hoffi ei 
hychwanegu at y rhestr yma i greu ‘lle diogel’, ac i deimlo’n gyfforddus yn ystod y sesiwn 

http://www.princes-trust.org.uk/Document_LH_Mental-Health-and-Resilience_Get-Support.docx 


TORRI’R GARW: BETH YDY LLESIANT 
CORFFOROL?
Bydd y gweithgaredd yma i dorri’r garw yn helpu’r dysgwyr i ddeall beth mae llesiant 
corfforol yn ei olygu, ac i asesu sut mae eu cyrff yn teimlo ar ddechrau’r sesiwn. 
 
Mae hyn yn cynnwys gweithgaredd corfforol. Cyn dechrau’r gweithgaredd, bydd angen 
i chi fwrw golwg dros y sgriptiau dewisol isod, a phenderfynu ar yr un a fyddai fwyaf 
addas ar gyfer oedran a gallu’ch grŵp. 
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AMSER 
15 munud

DEUNYDDIAU 
 Siart troi/bwrdd gwyn

 Sgriptiau’r gweithgaredd 

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Ar ôl rhannu’r disgwyliadau a’r ffiniau er mwyn creu lle diogel yn 

yr ystafell ddosbarth, gofynnwch i bob dysgwr dreulio munud yn 
meddwl am y cwestiwn yma: 

 Beth ydy llesiant corfforol? 

2. Gofynnwch i’r dysgwyr rannu eu syniadau neu eu barn â’r person 
wrth eu hymyl ac wedyn gofynnwch am adborth, gan gofnodi’r 
geiriau a’r syniadau allweddol sy’n gysylltiedig â llesiant corfforol ar 
y bwrdd gwyn neu’r siart troi. 

3. Eglurwch fod llesiant corfforol yn golygu gofalu am ein cyrff a 
theimlo’n dda yn ein cyrff. Eglurwch ei bod hi’n bwysig deall 
beth rydyn ni’n ei deimlo yn ein cyrff, a beth sy’n achosi hynny. 
Gofynnwch i’r dysgwyr gofnodi’r diffiniad o lesiant corfforol ar eu 
taflen waith. 

4. Cyflwynwch y syniad fod llawer o bethau y gallwn ni eu gwneud 
i deimlo’n dda yn gorfforol ac i gynnal ffordd iach o fyw, gan 
gyflwyno’r cysyniad o hunanofal. Eglurwch fod hunanofal yn 
golygu’r weithred fwriadol o gymryd camau i wella ein hiechyd a’n 
llesiant – yn gorfforol ac yn feddyliol. Dylai’r dysgwyr gofnodi ystyr 
hunanofal ar eu taflen waith. 

5. Eglurwch y bydd y dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd 
ymarfer corff byr, a fydd yn eu helpu i deimlo cysylltiad â’u cyrff 
ac i asesu sut maen nhw’n teimlo. Cyn dechrau, gofynnwch iddyn 
nhw dreulio munud neu ddau yn ystyried sut maen nhw’n teimlo. 
Gallant edrych ar y geiriau ar eu taflen waith a rhoi cylch o amgylch 
y rhai sy’n adlewyrchu orau sut maen nhw’n teimlo ar y pryd, mewn 
un lliw – byddan nhw’n gallu ychwanegu eu geiriau eu hunain 
hefyd. Gallwch hefyd awgrymu eu bod yn dewis lliw i fynegi sut 
maen nhw’n teimlo – hy, oren neu felyn os ydyn nhw’n teimlo’n 
llawn egni, a lliw tywyll os ydyn nhw’n teimlo’n flinedig. 

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU 
 Dweud beth ydy ystyr 

llesiant corfforol 

TAFLEN WAITH 
 Gweithgaredd  
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SGRIPTIAU’R GWEITHGAREDD
Ymarfer anadlu syml 
Cymerwch anadl ddofn ac araf i mewn (drwy’ch trwyn), a dal eich anadl am bum eiliad. Teimlwch 
eich abdomen yn ymestyn wrth i chi wneud hyn. Anadlwch allan yn araf (drwy’ch ceg), dros bum 
eiliad. Anadlwch i mewn eto, gyda phob anadl yn araf ac yn sefydlog, ac yn union yr un fath â’r anadl 
flaenorol a’r anadl nesaf. Wrth i chi anadlu allan, canolbwyntiwch ar wagio’r HOLL aer o’ch ysgyfaint. 
Gwnewch i’r anadl bara mor hir â phosibl. Cadwch yr anadl yn esmwyth am ychydig eiliadau, cyn 
anadlu i mewn eto. www.getselfhelp.co.uk/relax.htm 

Ymlacio’r cyhyrau’n raddol 

Eisteddwch yn gyfforddus, a gwneud yn siŵr bod eich corff i gyd yn cael ei gynnal yn gyfforddus 
– gan gynnwys eich breichiau, eich pen a’ch traed (ee, gorffwyswch eich breichiau ar freichiau’r 
gadair, gyda’ch traed yn fflat ar y llawr os ydych chi’n eistedd). 

1. Caewch eich llygaid. Teimlwch y gadair yn cynnal eich corff i gyd – eich coesau, eich breichiau, 
eich pen. Os ydych chi’n gallu teimlo unrhyw dyndra, dechreuwch ei ryddhau. Cymerwch ddwy 
anadl araf a dwfn i mewn, a dechrau rhyddhau’r tyndra. 

2. Byddwch yn ymwybodol o’ch pen – sylwch ar sut mae’ch talcen yn teimlo. Rhyddhewch unrhyw 
dyndra, a theimlwch eich talcen yn dechrau mynd yn llyfn ac yn llydan. Rhyddhewch unrhyw 
dyndra sydd o amgylch eich llygaid, eich ceg, eich bochau a’ch gên. Gadewch i’ch dannedd 
wahanu ychydig, a theimlo’r tyndra’n cael ei ryddhau. 

3. Canolbwyntiwch ar eich gwddf nesaf – gadewch i’r gadair gymryd pwysau’ch pen, a theimlwch 
eich gwddf yn ymlacio. Mae’ch pen yn teimlo’n drwm ac yn llipa’n awr. Gadewch i’ch ysgwyddau 
ostwng yn raddol. Mae’ch ysgwyddau’n lletach, a’ch gwddf yn hirach. 

4. Sylwch ar sut mae’ch corff yn teimlo wrth i chi ddechrau ymlacio.

5. Byddwch yn ymwybodol o’ch breichiau a’ch dwylo. Gadewch iddyn nhw suddo i lawr i’r gadair. 
Maen nhw’n teimlo’n drwm ac yn llipa’n awr. 

6. Meddyliwch am eich cefn – o’ch gwddf i’ch cluniau. Rhyddhewch y tyndra, a theimlwch eich hun 
yn suddo i lawr i’r gadair. Gadewch i’ch cluniau, eich coesau a’ch traed ymlacio a rholio am allan. 
Sylwch ar y teimlad o ymlacio yn dod drosoch chi. 

7. Sylwch ar y ffordd rydych chi’n anadlu – eich abdomen yn codi ac yn disgyn yn araf wrth i chi 
anadlu. Gadewch i’ch anadl nesaf fynd ychydig yn ddyfnach, ychydig yn arafach. 

8. Rydych chi’n teimlo’n drwm ac wedi ymlacio’n llwyr erbyn hyn. Arhoswch yn llonydd, a 
chanolbwyntio ar anadlu’n araf ac yn rhythmig. 

9. Pan ydych chi’n barod, cyfrwch am yn ôl o 5 i 1, ac agor eich llygaid. Siglwch fysedd eich dwylo 
a’ch traed, anadlwch yn ddwfn, ac ymestyn. Edrychwch o gwmpas yr ystafell, gan ddod yn fwy 
effro wrth i chi sylwi ar yr hyn rydych chi’n ei weld, ei glywed a’i deimlo. Arhoswch am ychydig 
bach, cyn codi’n araf.  
www.getselfhelp.co.uk/relax.htm

7. Gofynnwch i’r dysgwyr dreulio munud neu ddau yn ystyried sut maen nhw’n teimlo ar ôl yr ymarfer. 
Gofynnwch iddyn nhw gofnodi eu teimladau ar eu taflen waith, gan roi cylch o amgylch y geiriau neu 
ychwanegu rhai eu hunain mewn lliw gwahanol. Meddyliwch am sut mae ymarferion corfforol yn gallu 
gwella ein llesiant corfforol ac emosiynol. 

6. Bydd angen i chi greu awyrgylch ddistaw lle mae pawb yn canolbwyntio, ac atgoffa’r grŵp o’r 
disgwyliad i adael i bobl eraill gymryd rhan mewn amgylchedd lle mae pawb yn parchu ei gilydd. 
Dewiswch un o’r sgriptiau byr isod ar gyfer gweithgaredd ymarfer corff.

http://www.getselfhelp.co.uk/relax.htm  
http://www.getselfhelp.co.uk/relax.htm


Bydd y dysgwyr yn cael taflen wybodaeth “Sylfeini llesiant corfforol”. Pwrpas y daflen yma ydy 
rhoi crynodeb o bob pwnc, ac mae’n cynnwys adnoddau i wneud rhagor o ymchwil, y gellir eu 
defnyddio ar gyfer grwpiau hŷn neu grwpiau mwy abl neu i wneud ymchwil ychwanegol ar ôl y 
sesiwn. Mae angen i chi fwrw golwg drostyn nhw cyn dechrau ar y gweithgaredd, a phenderfynu pa 
bynciau sydd fwyaf perthnasol neu addas ar gyfer eich grŵp oedran neu’ch dosbarth
chi. Ymysg pethau eraill, bydd angen i chi ystyried a ydy’r pwnc wedi cael sylw o’r blaen ac a oes 
gan y dysgwyr ddigon o wybodaeth yn barod i ddeall yr wybodaeth yma, yn ogystal â chydnabod 
amrywiadau diwylliannol mewn deiet a sut gall anabledd effeithio ar ymarfer corff.

Os na, oes gennych chi amser a/neu ddigon o wybodaeth am y pwnc i ddelio â’r cwestiynau neu’r 
materion fyddai’n gallu codi yn y pwnc yma? Os cewch chi gwestiynau nad ydych chi’n gallu eu 
hateb, gallwch ddweud wrth y dysgwyr bod angen i chi wneud yn siŵr eu bod yn cael ateb llawn i’w 
cwestiwn, a fydd yn rhoi amser i chi edrych i weld beth ydy’r ateb mwyaf priodol.

Gan fod rhai o’r pynciau’n sensitif ac yn gallu effeithio’n bersonol ar aelodau’r grŵp, mae’n werth 
ailedrych ar y disgwyliadau ar gyfer y sesiwn ar y cam yma, a rhoi dewis o bynciau i’r dysgwyr 
ymchwilio iddynt.

BETH SY’N GALLU EFFEITHIO AR LESIANT 
CORFFOROL?
Bydd y gweithgaredd yma’n rhoi cyfle i’r dysgwyr ymchwilio i wahanol ffactorau 
sy’n cyfrannu at lesiant corfforol. Byddan nhw’n rhannu eu canfyddiadau â’u cyd-
ddisgyblion, ac yn crynhoi’r camau allweddol y gall pobl eu cymryd i gynnal neu i wella 
eu llesiant corfforol.
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CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am adeg pan nad oedden nhw’n 

teimlo’n dda yn gorfforol (hy, wedi blino, ar bigau’r drain), neu pan 
oedden nhw’n teimlo mewn gwendid. Pam oedden nhw’n teimlo 
felly yn eu barn nhw? Ydyn nhw’n gallu meddwl am adeg pan 
oedden nhw’n teimlo’n arbennig o dda?

 Pam oedden nhw’n teimlo felly? Gofynnwch iddyn nhw pa 
ffactorau fyddai’n gallu effeithio ar eu llesiant corfforol – ee cysgu’n 
wael, straen – a nodwch eu hatebion ar fwrdd gwyn.

2. Ar ôl rhoi’r dysgwyr mewn parau neu mewn grwpiau, rhannwch y 
daflen wybodaeth ynghylch sylfeini llesiant corfforol.

 Dyma’r pynciau ar y daflen wybodaeth:
• Arferion bwyta’n iach
• Camddefnyddio sylweddau
• Bod yn egnïol
• Cysgu a gorffwys
• Iechyd meddwl
• Delwedd corff
• Rheoli straen

3.  Gofynnwch i’r dysgwyr ddod yn ôl at ei gilydd mewn parau neu 
grwpiau. Eglurwch y byddan nhw’n gweithio gyda’i gilydd i orffen 
yr olwyn llesiant corfforol sydd ar eu taflen waith, gan ddewis 
pedwar o’r sylfeini pwysicaf yn eu barn nhw.

4.  Gofynnwch iddyn nhw ddewis un neu ddau o awgrymiadau ar 
gyfer pob sylfaen, gan ddefnyddio eu taflen wybodaeth i gael 
syniadau. Er enghraifft, peidio â chael gormod o gaffein ac yfed 
digon o ddŵr i wella arferion bwyta’n iach, a gofynnwch wedyn 
iddyn nhw ysgrifennu’r rhain ar eu taflen waith.

5.  Anogwch y dysgwyr i ychwanegu disgrifiad, yn y lle pwrpasol ar y 
daflen waith, o sut mae eu ffordd o fyw yn effeithio ar eu llesiant 
corfforol yn eu barn nhw, ac i feddwl am sut bydden nhw’n gallu 
cynnwys rhai o’r awgrymiadau hyn yn eu trefn arferol eu hunain.

6.  Gofynnwch y cwestiwn yma i gychwyn trafodaeth: Pa heriau y 
gallech chi eu hwynebu wrth roi’ch arferion newydd ar waith, a 
sut allwch chi eu goresgyn? Gofynnwch i’r dysgwyr drafod a nodi 
ffyrdd cadarnhaol o oresgyn yr heriau posibl fyddai’n eu hwynebu.

AMSER
25 munud

TAFLEN WAITH
 Gweithgaredd 1: Olwyn 

llesiant corfforol

DEUNYDDIAU
 Siart troi/bwrdd gwyn

 Taflen wybodaeth 
’Sylfeini llesiant corfforol’

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU
 Rhoi enghreifftiau o 

ffactorau sy’n gallu 
effeithio ar lesiant 
corfforol

 Disgrifio sut gall eich 
ffordd o fyw effeithio ar 
eich llesiant corfforol

Tip:Tip:

Tip: Tip:

Pillar:

Pillar:

Pillar:

Pillar:



PAM MAE HYLENDID PERSONOL YN 
BWYSIG?
Bydd y gweithgaredd yma’n rhoi cyfle i’r dysgwyr ystyried pwysigrwydd hylendid 
personol, a chanlyniadau rhai o’r ffyrdd cyffredin y mae pobl yn esgeuluso eu hylendid 
personol. Weithiau, pan fydd pobl yn cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl mae eu 
hylendid personol yn gallu llithro i’r cefndir, felly mae’n bwysig delio â’r pwnc yma 
mewn ffordd sensitif. Am y rheswm hwnnw, mae senarios ffuglennol yn cael eu darparu 
i’r dysgwyr eu hystyried.
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CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Ysgrifennwch y term ‘hylendid personol’ ar y bwrdd gwyn neu’r 

siart troi. Gofynnwch i’r dysgwyr beth maen nhw’n meddwl mae’r 
term yn ei olygu, neu am unrhyw eiriau maen nhw’n eu cysylltu â’r 
term, gan nodi eu syniadau mewn map meddwl o gwmpas y term. 
Eglurwch fod hylendid personol yn golygu cadw ein cyrff yn lân 
ac yn iach. Mae hylendid personol yn un ffordd bwysig o ofalu am 
ein cyrff, ac yn rhan allweddol o hunanofal. Gofynnwch i’r dysgwyr 
gofnodi’r diffiniad o hylendid personol ar eu taflen waith.

2.  Gallai’r pwnc yma fod yn un sensitif i’w drafod, felly mae’r dysgwyr 
yn cael senarios ffuglennol ar y pynciau canlynol mewn parau neu 
grwpiau:

• Iechyd deintyddol

• Germau, gan gynnwys bacteria a feirysau, a sut maen nhw’n 
lledaenu

• Newidiadau yn y corff/y glasoed, a sut i gadw’n lân

• Cadw ein hamgylchedd byw yn lân

 Mewn parau neu mewn grwpiau, gofynnwch i’r dysgwyr ddarllen 
drwy’r senarios ar y daflen waith, ac ysgrifennu cyngor i’r cymeriadau 
ffuglennol ym mhob senario ynghylch sut bydden nhw’n gallu gwella 
eu hylendid personol.

AMSER
20 munud

TAFLEN WAITH
 Gweithgaredd 2: Hylendid 

personol

DEUNYDDIAU
 Bwrdd gwyn/Siart troi

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU
 Rhoi enghreifftiau o 

elfennau o hylendid 
personol sy’n bwysig ar 
gyfer llesiant corfforol
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SENARIOS HYLENDID PERSONOL:

Senario 1: Mae Sonia a Ria yn cysgu dros nos yn nhŷ Ria. Maen nhw’n cael amser gwych yn gwylio 
ffilmiau ac yn bwyta popgorn melys a gludiog. Maen nhw’n aros yn effro mor hwyr â phosibl, ac yn 
syrthio i gysgu ar y soffa heb baratoi i fynd i’r gwely. Wrth ddeffro yn y bore, mae gan Sonia boen yn 
ei dant. Mae mam Ria yn gofyn i Sonia pwy ydy ei deintydd hi, ac mae Sonia yn dweud nad ydy hi’n 
cofio’r tro diwethaf iddi fynd i weld y deintydd. Dydy hi ddim wedi dod â brwsh dannedd gyda hi 
chwaith, felly mae mam Ria yn rhoi un newydd iddi. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i Sonia?

Senario 2: Mae parti pen-blwydd Nesan heno, yn fflat Nesan mae’n ei rhannu â phobl eraill, ac mae 
ei ffrind gorau, Adam, yn helpu i baratoi’r bwyd. Mae Adam yn mynd i olchi ei ddwylo, ond does dim 
sebon. Does dim amser i fynd i’r siop cyn i’r gwesteion gyrraedd, felly dydy Adam ddim yn poeni am 
hynny am y tro. Mae ffrindiau Nesan yn cyrraedd ac yn cael amser gwych, yn mwynhau’r byrbrydau 
ac yn treulio amser yn y tŷ yn dawnsio ac yn chwarae gemau. Mae pawb yn mynd adref yn hapus, 
ond y diwrnod wedyn mae Nesan yn cael negeseuon gan dri o’i ffrindiau sydd â salwch stumog. 
Pam ydych chi’n meddwl bod hyn wedi digwydd? Beth ddylai Adam fod wedi’i wneud yn wahanol?

Senario 3: Mae Ashley wedi cael diwrnod anodd. Dydyn nhw ddim yn siŵr beth sy’n digwydd i’w 
corff, nac yn gwybod at bwy i droi. Mae’r tywydd wedi mynd yn boethach, ac yn yr ysgol heddiw 
maen nhw wedi sylwi eu bod nhw’n chwysu ac yn drewi mwy nag arfer. Roedden nhw’n teimlo’n 
hunanymwybodol, felly er ei bod hi’n boeth fe wnaethon nhw adael eu siwmper ymlaen, oedd wedi 
gwneud pethau’n waeth mae’n siŵr. Roedden nhw wedi cadw draw oddi wrth bawb drwy’r dydd, 
ac wedi tynnu’n ôl o’r gêm bêl-rwyd ar ôl ysgol rhag ofn i rywun sylwi ar yr arogl. Dydy hyn erioed 
wedi digwydd o’r blaen, felly dydyn nhw ddim yn siŵr beth i’w wneud am y peth. Sut byddech chi’n 
gallu helpu Ashley i deimlo’n fwy cyfforddus?

Senario 4: Mae Rob, ffrind Jerome, wedi bod yn eistedd wrth ei ymyl yn y wers Saesneg, ac mae 
wedi bod yn tisian, yn sychu ei drwyn ac yn rhwbio ei lygaid drwy gydol y tymor. Mae Jerome yn 
gofyn iddo beth sy’n bod, ac mae Rob yn dweud bod ganddo ddim syniad. Mae Jerome yn dweud 
wrtho fod angen iddo olchi ei ddwylo i stopio dal germau, ond mae Rob yn dweud nad annwyd 
sydd ganddo gan fod hyn yn digwydd ers wythnosau. Yn nes ymlaen, mae Rob yn gofyn i Jerome a 
fyddai’n hoffi dod draw i chwarae gemau ar ôl ysgol. Pan fydd Jerome yn mynd i ystafell Rob, mae’n 
gweld bod llanast a llwch ym mhob man, a bod pentwr uchel o ddillad i’w golchi. Pa gyngor fyddai 
Jerome yn gallu ei roi i Rob?

3. Gofynnwch i’r dysgwyr ddod yn ôl at ei gilydd fel grŵp a darllen pob un o’r pedair senario, gan feddwl 
am syniadau am sut gallai’r cymeriadau ofalu am eu hylendid personol, a sut gallai hyn wella eu llesiant 
corfforol.
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CREU ARFERION DA I GYNNAL FFORDD IACH 
O FYW
Bydd y gweithgaredd yma’n adeiladu ar yr wybodaeth a gafodd y dysgwyr yn y sesiwn 
am lesiant corfforol a phwysigrwydd cadw at arferion cadarnhaol, drwy eu helpu i roi 
arferion newydd ar waith yn eu bywyd eu hunain. 

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Ar ddechrau’r gweithgaredd, eglurwch fod creu a chynnal arferion 

da yn hollbwysig i wella llesiant corfforol. Gofynnwch a oes unrhyw 
un yn gallu gweld unrhyw rwystrau rhag gwella eu llesiant corfforol, 
ac a oes gan unrhyw un syniadau am sut i gynnal arferion newydd.

2. Eglurwch wrth y dysgwyr fod ysgrifennu ein nodau yn gallu ein 
helpu i gadw atynt, ac y byddan nhw’n dylunio eu ‘cerdyn llesiant’ 
eu hunain. Ar eu cerdyn, byddan nhw’n ysgrifennu un neu ragor o 
arferion newydd maen nhw eisiau eu rhoi ar waith yn eu bywyd 
bob dydd er mwyn cynnal a gwella eu llesiant corfforol.

 Byddan nhw’n gallu dewis unrhyw un o’r sylfeini llesiant corfforol 
neu hylendid personol. Byddech chi’n gallu ailedrych ar y syniadau 
sydd eisoes wedi cael eu rhannu a chynnig syniadau eraill, fel rhoi 
cynnig ar rysáit iach newydd bob wythnos neu ddiffodd y ffôn awr 
cyn amser gwely.

 Dylai’r cerdyn fod yn ddeniadol ac yn ysbrydoledig, gan 
ddefnyddio siapiau, lluniau a lliw – mae enghreifftiau i’w gweld ar y 
daflen waith. Mae lle ar y daflen waith i greu’r dyluniad, ond byddai 
hefyd yn gallu cael ei greu ar ddarn o gerdyn ar wahân.

3. Awgrymwch fod y dysgwyr yn cadw eu cerdyn yn rhywle lle 
byddan nhw’n gallu ei weld yn aml – yn agos at eu desg efallai, 
wrth ymyl eu gwely neu mewn dyddiadur. Bydden nhw hefyd yn 
gallu tynnu llun ohono a’i ddefnyddio fel llun cefndir ar eu ffôn, 
dyfais tabled neu liniadur. Eglurwch fod newid rhai o’n harferion a 
chynnwys arferion iach yn ein trefn arferol yn fath o hunanofal.

AMSER
20 munud

TAFLEN WAITH
 Gweithgaredd 3: Creu 

arferion da

DEUNYDDIAU
 Bwrdd gwyn/Siart troi

 Pinnau ffelt lliw

 Cerdyn A5 (dewisol)
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4. I ddod â’r gweithgaredd yma i ben, gofynnwch i’r dysgwyr gau eu llygaid ac ymlacio. Gallwch ddewis 
defnyddio un o’r gweithgareddau torri’r garw i helpu i greu awyrgylch dawel a digynnwrf. Eglurwch 
eu bod nhw’n mynd i ddefnyddio techneg delweddu, sy’n helpu pobl i roi arferion newydd ar waith. 
Gofynnwch iddyn nhw ddychmygu eu hunain yn gwneud yr arfer newydd maen nhw wedi’i ddewis. 
Gofynnwch iddyn nhw feddwl am yr adeg o’r dydd, ym mhle maen nhw (yn y cartref neu yn yr ysgol 
efallai), a sut bydd yr arfer newydd yma’n gwneud iddyn nhw deimlo (ee, wedi ymlacio, llawn egni). 
Gofynnwch iddyn nhw agor eu llygaid, cyn dirwyn y sesiwn yma i ben.



DIRWYN I BEN

AMSER
5 munud

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am yr un arfer cadarnhaol maen 

nhw’n bwriadu ei roi ar waith i wella eu llesiant corfforol eu hunain, 
a gofyn iddyn nhw rannu hyn â’r person sy’n eistedd wrth eu hymyl.
Gofynnwch i rai ohonyn nhw rannu eu syniadau â’r grŵp cyfan.

2.  Dylech eu hannog i gadw cofnod o’r fford d maen nhw’n teimlo 
wrth fynd ati i roi ar waith yr arfer newydd maen nhw wedi’i 
ddewis, er mwyn iddyn nhw allu dweud sut aeth pethau yn y 
sesiwn nesaf, neu ar ddyddiad yn y dyfodol rydych chi i gyd yn 
cytuno arno.
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I ddod â’r sesiwn i ben, bydd y dysgwyr yn meddwl am sut i ymrwymo i’r newidiadau 
maen nhw wedi penderfynu eu rhoi ar waith yn eu bywyd eu hunain.


