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Gweithgaredd 1: Cysylltiadau dynol – Globingo 

 

Amcanion dysgu 

• Datblygu casgliadau am sut y mae mudo a chydgysylltiad dynol wedi cael dylanwad ar 

fywydau bob dydd pobl.  

Adnoddau 

• Taflen Gweithgaredd: Globingo 

 

Trefnwch yr ystafell fel y gall eich pobl ifanc gerdded o gwmpas yn hawdd a siarad â'i 

gilydd. Er enghraifft, gallech symud yr holl fyrddau a chadeiriau i un ochr i'r ystafell, neu 

gallech wneud y gweithgaredd mewn ystafell heb fyrddau a chadeiriau.   

Yr amser sy'n ofynnol: 15 munud 

 

 

Mae'r gweithgaredd hwn yn archwilio'r cydgysylltiad rhwng pobl o gwmpas y byd. Mae mudo 

yn un ffurf ar gydgysylltiad, ac mae'r argyfwng ffoaduriaid yn un meth penodol o fudo. Mae'r 

bobl ifanc yn cwestiynu ei gilydd er mwyn archwilio sut y mae mudo wedi dylanwadu ar y 

ffordd yr ydym yn byw ein bywydau, a sut y mae cydgysylltiad byd-eang yn bodoli rhyngom a 

phobl a digwyddiadau mewn gwledydd eraill. Mae'r rhain yn aml yn bethau yr ydym yn eu 

cymryd yn ganiataol, ac efallai na fyddwn hyd yn oed wedi sylwi arnynt.  

 

Mae Globingo (neu 'Dewch o hyd i rywun yn yr ystafell hon sy'n …') yn weithgaredd 'hwyliog' 

byr y gellir ei ddefnyddio i ennyn diddordeb pobl ifanc a'u sbarduno. Gall y cwestiynau gael 

eu haddasu i'w gwneud yn haws neu'n anos, yn unol â gallu, oedran a chyfansoddiad y 

grŵp.  

• Rhowch gopi o'r daflen gweithgaredd i bob person ifanc, a gwnewch yn siŵr bod gan 

bawb rywbeth i ysgrifennu ag ef.  

Rhowch wybod i'r bobl ifanc sut y mae'r gweithgaredd yn gweithio. Dylent fynd o 

amgylch yr ystafell yn ceisio dod o hyd i bobl sy'n ffitio'r meini prawf ar y daflen (er 

enghraifft, rhywun sy'n hoffi bwyd o wlad arall). Dylent nodi enw'r person hwnnw yn y 

gofod cywir ar y daflen, ynghyd ag unrhyw fanylion angenrheidiol (er enghraifft, y bwyd y 

mae'n ei hoffi). Ni ddylent nodi enw'r un person ddwywaith; mewn geiriau eraill, dylent 

fod â deg enw gwahanol ar y daflen erbyn y diwedd. Nod y gêm yw i'r bobl ifanc 

ryngweithio â'i gilydd a llenwi'r daflen cwestiynau cyn gynted â phosibl. Dylai'r unigolyn 

sy'n casglu atebion i'r holl gwestiynau yn yr amser cyflymaf, a hynny gan bobl wahanol, 

ddod i ddangos ei daflen i chi cyn gynted ag y bydd wedi gorffen.  

• Dewch â'r gêm i ben pan fydd rhywun yn dangos taflen gyflawn i chi. Ni ddylai Globingo 

gymryd mwy na rhyw saith munud i'w chwarae.  

• Dewch â'r dosbarth yn ôl at ei gilydd, a gofynnwch am ymatebion a myfyrdodau. A oedd 

hi'n anodd dod o hyd i bobl a oedd â chysylltiadau â gwledydd eraill? Nodwch fod mudo a 

chydgysylltiad dynol wedi helpu i siapio'r ffordd yr ydym yn byw ein bywydau heddiw. 

Rydym yn mwynhau pethau o ddiwylliannau gwahanol am fod mudo a chydgysylltiad dynol 

wedi cyflwyno llawer o'r pethau hyn i'n cymdeithasau, ac rydym yn elwa arnynt.  
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Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni. 
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Taflen Gweithgaredd:  Globingo 

 

Dewch o hyd i rywun yn yr ystafell sy'n ffitio'r disgrifiadau isod: 

 

1. Rhywun sy'n hoffi 

bwyd o wlad arall. 

 

 

Enw 

 

 

 

2. Rhywun sydd â ffrind 

a gafodd ei eni mewn 

gwlad arall.  

 

Enw 

 

3. Rhywun sydd wedi 

ymweld â gwlad y tu allan 

i Ewrop. 

 

Enw 

 

 

 

4. Rhywun sy'n gallu 

dweud rhai geiriau 

mewn iaith heblaw 

Cymraeg a Saesneg. 

 

Enw 

 

5. Rhywun sy'n hoffi 

rhywun ym myd 

chwaraeon neu gerddor 

o wlad arall.  

 

Enw 

6. Rhywun sydd wedi 

darllen llyfr neu gerdd 

gan awdur o wlad arall. 

 

 

Enw 

 

 

7. Rhywun sy'n gwisgo 

dillad wedi'u gwneud 

mewn gwlad arall. 

 

Enw 

 

 

 

8. Rhywun sydd wedi 

byw mewn gwlad arall. 

 

 

Enw 

 

9. Rhywun sydd ag aelod 

o'r teulu neu ffrind sy'n 

byw mewn gwlad arall. 

 

Enw 

 

 

 

10. Rhywun sydd wedi 

cael help gan athro, 

meddyg, nyrs neu 

oedolyn tebyg o wlad 

arall. 

 

Enw 

 

 

11. Rhywun sy'n 

gwybod am fusnes sy'n 

cael ei redeg gan bobl o 

wlad arall (er enghraifft, 

siop). 

 

Enw 

 

 

12. Rhywun a fyddai'n 

hoffi byw mewn gwlad 

arall.  

 

 

 

Enw 

 

 


