
 

  

 

 

 

 

Dydd Gwener hapus i chi i gyd! Gobeithio eich bod  i gyd yn iach a diogel!  Gydag 

wythnos gyffrous o’n blaenau, hoffem anfon negeseuon allweddol atoch, gan eich 

atgoffa o ambell bwynt. 

Wythnos Addysg Rhyw  

Yr wythnos hon rydym wedi ffocysu ar drosglwyddo sesiynau byr a manwl o wahanol elfennau o 

berthnasau ac iechyd rhywiol. Dyma’r fideos rydym wedi eu danfon at eich plant. Deunyddiau 

ydyn nhw o wefannau’r  BBC,  NSPCC, CEOPS  a gwefannau addysgiadol eraill,  addas ar gyfer 

eu hoed. Rydym bob amser yn annog ein dysgwyr i drafod eu syniadau,  eu pryderon a’u hofnau 

gyda chi,  felly fe allai hyn fod yn gyfle da i ddechrau sgwrs ynghylch yr hyn maent  wedi ei 

ddysgu o’r gwersi. (Nid yw’r  rhain wedi cymryd lle sesiynau wyneb-yn-wyneb, ond roddem yn 

teimlo bod y rhain yn wersi i’w cael cyn gwyliau’r haf.)  

 

➢ Caniatâd a’r gyfraith ynghylch perthnasau rhywiol 

https://www.youtube.com/watch?v=fGoWLWS4-kU 

https://www.disrespectnobody.co.uk/consent/what-is-consent/ 

 

➢ Heintiau ac afeichydon a drosglwyddir yn rhywiol 

https://www.youtube.com/watch?v=llnXtPZOazM 

https://www.youtube.com/watch?v=llnXtPZOazM 

 

➢ Pornograffi – Y gyfraith a realiti 

https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/rse-ks4-teaching-porn-

awareness/z4frhbk 

 

➢ Ecsbloetiaeth  rywiol – sut i adnabod yr arwyddion  

https://www.youtube.com/watch?v=k14eDgD597o&disable_polymer=true 

 

➢ Secstio – y gyfraith a’r peryglon 

https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/rse-ks4-teaching-sexting-

awareness/zjbkf4j 

Rydym hefyd wedi anfon dolen drwy e-bost eich plentyn yn cynnwys holiadur  ynghylch y 

sesiynau. Rydym wir yn gwerthfawrogi eu barn gan eu bod o gymorth i ni wrth werthuso ac 

addasu’r deunyddiau a gyflwynir gennym yn y gwersi lles. Os nad yw eich plentyn wedi ei lenwi 

, a fyddech cystal â’u hannog i wneud hynny gyda chi fel y gallwn barhau i wella ein deunyddiau 

ymehllach.  
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Cefnogaeth Gyrfa Cymru  

Bydd ein hymgynghorydd Gyrfa Cymru, Miss Catrin Isaac, yn cysylltu’n fuan gyda disgyblion 

blwyddyn 10 er mwyn cynnig cefnogaeth gyfeillgar neu gyngor am eu llwybr ôl TGAU.  Mae 

eleni yn sicr wedi bod yn anghyffredin ac anrhagweladwy, ond hoffem wneud cymaint ag y 

gallwn i sicrhau fod eich plentyn yn teimlo’n sicr ynghylch eu camau nesaf. P’un ai bod gan eich 

plentyn gynllun gyrfa cadarn neu ddim syniad o gwbl, rydym ar gael i gynnig cefnogaeth. Bydd 

Miss Isaac yn dechrau trwy siarad gydag unigolion i fesur eu dealltwriaeth o’r modd y medrwn 

deilwra’r gefnogaeth er mwyn eu helpu hyd eithaf ein gallu. 

Neges gan Dîm Taith Addysg Uwch Prifysgol Caerdydd 

Mae’r ddwy seiswn a gynigir  wyneb yn wyneb fel arfer wedi eu trosi i fod yn ddigidol.  Gellir 

cael mynediad atynt am ddim drwy’r dolenni isod: 

Beth yw Addysg Uwch? – https://prezi.com/view/IaK5cuDWkJiKSpJmHJnQ/ 

Cyflwyniad rhyngweithiol yw hwn ble gall disgyblion ddewis y hyn yr hoffent ei ddysgu am 

brifysgol, yn amrywio o wybodaeth sylfaenol am addysgu uwch,  i’r amrywiaeth eang o gyrsiau, 

cymdeithasau ac ati a gynigir. Addas ar gyfer Blwyddyn 8 -11. 

Sgiliau Astudio : Sesiwn Astudio Wael– https://youtu.be/xhAqIxIUk00  

Amlinella hyn rai arferion gwael y dylai myfyrfwyr eu hosgoi wrth astudio’n annibynnol.  

Addas ar gyfer Blwyddyn 8 – 11. 

Sgilau Astudio  : Sesiwn Astudio Dda - – https://youtu.be/WCi5vx1D-6k  

Uwcholeua’r fideo hwn arferion a thechnegau astudio da, seiliedig ar ein profiadau ein hunain o 

astudio mewn prifysgol a thechneg a elwir  “Study Less, Study Smart”. Blwyddyn 8 - 11. 

Mae’r uchod i gyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Fe’u gwelir hefyd ar dudalen Ymrwymiad 

Ysgol Prifysgol Caerdydd 

(https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-

activities) a’r platfformau perthnasol megis Rhwydwaith Seren dros yr wythnosau nesaf. 

Cefnogaeth ar gyfer eich plentyn yr wythnos nesaf  

Rydym yn llwyr ymwybodol o’r ffaith bod amgylchiadau teuluol yn amrywio ac felly efallai y 

bydd ar eich plentyn angen siarad ag  Arweinydd Lles. Mae eich plentyn wedi derbyn manylion 

ynghylch sut i wneud cais am sesiwn ddal i fyny un i un gyda’r Arweinydd Lles priodol drwy 

gyfrwng eu cyfeiriad e-bost @ygcwmrhymni.net, ond cysylltwch â ni ar 

Blwyddyn10@ygcwmrhymni.net os ydych yn teimlo y byddai eich plentyn yn elwa o’r cyfle.  

Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu eich plant yn ôl yr wythnos nesaf ond byddwn hefyd yn 

sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau i gadw mewn cysylltiad gyda’r rheiny nad ydynt yn medru 

dychwelyd ar hyn o bryd. Yn ôl ein harfer, byddwn yn annog safonau uchel, caredigrwydd i’n 

hunain ac eraill, a balchder yn ein Cymreictod, gan fod y rhain yn nodweddion a ddaw law yn 

llaw gyda’n disgwyliadau a’n balchder yn ein dysgwyr yng Nghwm Rhymni. 

Diolch, 

Tîm Cyfnod Allweddol 4 

https://prezi.com/view/IaK5cuDWkJiKSpJmHJnQ/
https://youtu.be/xhAqIxIUk00
https://youtu.be/WCi5vx1D-6k
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/teachers-and-careers-advisers/search-activities
mailto:Blwyddyn10@ygcwmrhymni.net

