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Cydweithredu



Briff i Hwyluswyr
Gosod

• Defnyddiwch dâp masgio i osod cylch 2 fetr o ddiamedr ar y llawr. (Po fwyaf ydi’r parth ymbelydredd, yr anod-
dach ydy’r gweithgaredd)

• Rhowch blât y tu mewn i’r cylch, wrth ei ymyl rhowch gwpan gyda’r agoriad yn wynebu i fyny.  Wrth ymyl y 
cwpan gosodwch bêl tenis.

• Tu allan i’r cylch gosodwch y 4 mwgwd, llinyn, siswrn, 4 moronen (dewisol) a 4 band elastig. 
• Gofynnwch am wirfoddolwr a mynd â nhw allan o’r ystafell. Cyflwynwch y briff gwastraff gwenwynig gan 

egluro y bydden nhw’n gallu siarad gyda’r grŵp sydd yn yr ystafell. Yna bydd y cloc yn cychwyn cyfri’r 30 
munud

• Yn ystod yr ymarfer, rhowch wybod yn rheolaidd faint o amser sy’n weddill i gynyddu’r pwysau amser 

Amcan
• Y grŵp yn rhoi’r bêl ar y plât ac yn ei orchuddio gyda’r cwpan. 

Rheolau
Wrth i’r grŵp gwblhau’r ymarfer, cadwch lygaid allan am y bobl sy’n torri’r rheolau ac yn “marw” wrth ddod i gysylltiad â 
Gwastraff Gwenwynig. Mae hyn yn digwydd; 

• Os ydyn nhw’n cyffwrdd â’r bêl, y cwpan, y plât neu’n rhoi unrhyw ran o’u hunain tu mewn i’r Cylch. 
• Codi’r llinyn neu’r bandiau elastig heb wisgo’r mwgwd os oes unrhyw ran ohono’n disgyn tu mewn i’r cylch.  

Chwaraewyr Marw
• chi allan o’r gêm”. Peidiwch ag egluro pam, gofynnwch iddyn nhw gamu i’r ochr oddi wrth y grŵp ac arsylwi.
• Mynnwch sgwrs ddistaw gyda’r chwaraewyr “marw” - sut mae’n teimlo? Beth maen nhw’n gweld nawr?  

Yr Ateb
• Yr ateb delfrydol ydi clymu’r llinyn i’r bandiau elastig a chael cydweithwyr i afael ar y llinyn tu allan i’r cylch. 

Yna defnyddiwch hwn i ymestyn y band elastig i godi’r eitemau a’u symud i’w lle. Dylai pob person sy’n dal y 
llinyn wisgo mwgwd, felly bydd angen i rywun roi cyfarwyddiadau iddyn nhw.  

Briff i Gydweithiwr
Y dasg ydy achub y wlad a sicrhau diogelwch pob aelod o’r tîm

Mae gollyngiad o wastraff gwenwynig mewn cyfleuster yng ngogledd Cymru. I achub gweddill y wlad mae gennych chi 
a’ch tîm gyfnod byr o amser i ddiogelu’r safle.

I wneud y gwastraff gwenwynig (sy’n cael ei gynrychioli gan bêl tenis) yn ddiogel, bydd angen iddo gael ei osod ar lawr 
concrid caled (sy’n cael ei gynrychioli gan blât) ac yna cael ei orchuddio gan blisgyn gwarchodol (sy’n cael ei gynrychioli 
gan gwpan). 

I’ch galluogi i wneud hyn, bydd angen y canlynol arnoch

• Llinyn
• Siswrn
• 4 band elastig
• 4 Mwgwd
• 4 Moronen



Byddwch yn Ofalus
Mae’r gwastraff gwenwynig, y plisgyn gwarchodol a’r sail yn hynod o beryglus ac ni allwch chi eu cyffwrdd na dod o fewn 1 fetr 
iddyn nhw. Yr unig bethau sy’n gallu cyffwrdd y deunyddiau sydd angen eu symud ydi’r llinyn, y bandiau elastig a’r siswrn. Bydd 
popeth arall yn chwalu’n ddarnau ar gyswllt gyda’r gwastraff gwenwynig, y sail neu’r plisgyn gwarchodol (yn cynnwys chi a’ch tîm).

Yn anffodus, mae’r llinyn a’r bandiau elastig yn trawsgludo rhywfaint o ddeunydd gwenwynig a all eich gwneud yn ddall. I fod yn 
ddiogel, bydd angen i chi wisgo mwgwd wrth gyffwrdd â’r llinyn / bandiau elastig os bydd unrhyw ddarn yn disgyn tu mewn i’r 1 fetr 
lle mae’r deunydd gwenwynig.

Mae gennych chi 30 munud i gyflawni eich tasg. Bydd dim modd 
diogelu’r gwastraff gwenwynig ar ôl hynny.

Trafodaeth ar ôl gorffen

• Bydd yr ymarfer yn tueddu i amlygu prosesau a materion sy’n ymwneud â gwaith tîm, gan gynnwys cydwei-
thredu, cyfathrebu, ffydd, cydnerthedd, cymryd risg, cefnogaeth, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, 
ac arweinyddiaeth.

• Gallwch ei ffilmio ar gyfer dadansoddi a thrafod ar y diwedd.
• Pa mor llwyddiannus oedd y grŵp? E.e., ystyriwch:

• Faint o amser gymerodd i gwblhau?
• Oedd unrhyw anafiadau? (Yn aml, wrth ddathlu eu bod wedi gorffen, bydd pobl yn anghofio am eu 

camgymeriadau gan anwybyddu unrhyw anafiadau neu farwolaethau a achoswyd gan ddifaterwch yn 
ystod y dasg. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwerthuso perfformiad yn erbyn yr amcan - anaml iawn 
mae’n ‘berffaith’.)

• Wnaeth y grŵp ddelio gyda’r sialens yn dda? (E.e., allan o 10?)
• Beth oedd ymateb cychwynnol y grŵp?
• Pa sgiliau a ddefnyddiwyd gan y grŵp i fod yn llwyddiannus?
• Beth fyddai rhywun allanol wedi’i weld fel cryfderau a gwendidau’r grŵp? 
• Sut ffurfiodd y grŵp eu syniadau gorau?
• Beth ddysgodd pob aelod o’r grŵp amdanyn nhw eu hunain? 

 

Pa wersi mae’r grŵp wedi’u dysgu o’r ymarfer a allai fod o werth mewn sefyllfaoedd yn y dyfodol?

Sut ydych chi’n meddwl y gallech chi fod wedi cyfathrebu’n well gyda’ch gilydd?

Wnaethoch chi sylwi ar unrhyw rwystrau/anawsterau?



Rhestr wirio deunyddiau/offer
• Pelen o linyn x1 
• Siswrn x1 
• Bandiau elastig x4 
• Mygydau x4 
• Plât x1 
• Pêl tenis x1 
• Cwpan plastig neu bapur cryf x1 
• Tâp masgio i farcio’r ardal warchod (cylch 2 fetr mewn diamedr) 
• Oriawr / ffôn i amseru’r ymarfer 
• Moron x4 (neu rywbeth arall i geisio twyllo’r tîm)


