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Gweithgaredd 11: Beth y gallaf ei wneud? 

 

Amcanion dysgu 

• Crynhoi gwybodaeth, egluro gwerthoedd, a meddwl pa gamau gweithredu yw'r gorau i 

ymateb i'r argyfwng ffoaduriaid. 

Adnoddau 

• Darn o bapur A3 neu bapur siart troi (un ar gyfer pob grŵp o dri neu bedwar person 

ifanc)  

• Taflen Gweithgaredd: Pen, calon, dwylo a thraed (un copi ar gyfer pob grŵp). Yn lle 

hynny, gallech dynnu llun hyn ar y bwrdd.  

Yr amser sy'n ofynnol: 25-35 munud 

 

Pen, calon, dwylo a thraed 

• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar. Gofynnwch iddynt adolygu'r hyn y 
maent wedi ei ddysgu am ffoaduriaid yn ystod y gweithgareddau blaenorol, ac i feddwl 
am hynny. 

• Rhowch ddarn o bapur A3 neu bapur siart troi i bob grŵp, a gofynnwch iddynt dynnu 
amlinelliad o "ddyn sinsir" arno. Tynnwch lun enghraifft ar y bwrdd (gweler y darlun ar 
y daflen gweithgaredd). 

• Yna, un ai rhowch gopi o'r daflen gweithgaredd i bob grŵp, neu anodwch y "dyn sinsir" 
yr oeddech wedi tynnu ei lun ar y bwrdd gyda'r labeli a welir ar y daflen. Gofynnwch i'r 
bobl ifanc weithio gyda'i gilydd i labelu'r pen, y galon, y dwylo a'r traed, fel a ganlyn: 
o PEN – Pethau pwysig yr ydych wedi eu dysgu am bobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi 

(gwybodaeth). 

o CALON – Sut yr ydych yn teimlo am y broblem (gwerthoedd ac agweddau). Mae 

pobl ifanc yn canolbwyntio ar yr hyn y maent yn ei ystyried sy'n iawn ac yn deg. 

Dylai pobl ifanc geisio symud y tu hwnt i emosiynau – er enghraifft, teimlo'n drist 

– ac archwilio eu gwerthoedd. 

o DWYLO A THRAED – Beth y gallai pobl ifanc ei wneud i sicrhau gwahaniaeth 

(camau gweithredu a sgiliau). Dylai pobl ifanc geisio bod yn realistig ac yn 

berthnasol. 

• Os oes amser, gallai'r bobl ifanc addurno eu "dyn sinsir". 

• Dewch â'r dosbarth yn ôl at ei gilydd, a gofynnwch am adborth gan unigolion.  

 

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 berthnasol 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  Pen, calon, dwylo a thraed 

 

 

 

CALON 

Yr hyn yr ydych yn ei 

deimlo 

PEN 

Yr hyn yr ydych yn ei 

wybod 

 

DWYLO A THRAED 

Yr hyn y gallwch ei wneud 


