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Dy fywyd di, fy mywyd i! 

SYNIADAU AR GYFER ADDYSGU 

Efallai y byddwch yn dewis dangos y ffilmiau hyn mewn sawl ffordd, er enghraifft un y dydd neu yr 

wythnos am y tymor cyfan. Y naill ffordd neu'r llall, bydd yn ddefnyddiol caniatáu o leiaf 10-20 

munud i bob ffilm, a hynny ar gyfer dysgu pellach a thrafodaethau. Gellid defnyddio’r syniadau 

canlynol i helpu i adeiladu hunan-barch y dysgwyr ac, ar yr un pryd, ailadrodd ac atgyfnerthu 

negeseuon ynghylch anghenion a rennir. Bydd dathlu gwahaniaethau bob wythnos yn cefnogi'r 

dysgwyr i barchu a mwynhau cyfoeth amrywiaeth.  

Ti a Fi 

• Cyn i chi ddangos pob ffilm, gofynnwch i'r dysgwyr rannu, mewn parau neu grwpiau bach, y

modd y gallent gyflawni'r gweithgaredd dan sylw, megis chwarae pêl-droed, golchi, bwyta neu

chwarae gyda ffrindiau. Gallech addasu'r drafodaeth hon i gyd-fynd â meysydd cwricwlwm

penodol. I gefnogi rhifedd, gallech annog y dysgwyr i nodi nifer y bobl sy'n cymryd rhan,

dyddiadau neu amlder y gweithgaredd. Ar gyfer llythrennedd, gallech annog y dysgwyr i feddwl

am dri ansoddair neu dair adferf i'w defnyddio yn eu disgrifiadau.

• Dangoswch y ffilm a gofynnwch i'r dysgwyr ddod o hyd i bartner newydd i rannu ei ymatebion ag

ef.

o Beth yr oeddent wedi ei fwynhau?

o Beth oedd wedi'u synnu?

o Beth oedd yr un fath â gweithredoedd y plant a welsant yn y fideo?

o Beth oedd yn wahanol?

Gofynnwch i'r dysgwyr pam y maent yn meddwl bod rhai elfennau yr un fath, a pham mae eraill 

yn wahanol. Defnyddiwch hwn i dynnu sylw at y ffaith ein bod ni, fodau dynol, yn rhannu'r un 

anghenion sylfaenol, megis dŵr, bwyd, teulu a ffrindiau. Fodd bynnag, gall lleoliad a chyd-

destun daearyddol olygu ein bod yn diwallu'r anghenion hyn mewn ffyrdd gwahanol. Bydd 

atgyfnerthu'r pwyntiau allweddol hyn am debygrwydd a gwahaniaethau bob tro y byddwch yn 

dangos ffilm yn annog y dysgwyr i barchu amrywiaeth mewn eraill. 

Edrych ar yr hyn y gallaf ei wneud! 

• Anogwch y dysgwyr i deimlo'n gadarnhaol amdanynt eu hunain trwy roi llyfrau igam-ogam

unigol, gwag “Gallaf … ” iddynt. Torrwch ddarn o bapur A4 yn ei hanner a'i blygu fel consertina.

Ar frig y clawr cefn, glynwch ddarn o bapur sy'n dweud “Gallaf …”. Sicrhewch fod hwn yn

ymddangos uwchben pob tudalen.
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• Ar ôl gwylio pob fideo, gofynnwch i'r dysgwyr drafod â phartner yr hyn y gall rhai o'r plant dan 

sylw eu gwneud. A all y dysgwyr wneud unrhyw beth tebyg? Os felly, gofynnwch iddynt 

ysgrifennu neu dynnu llun ar dudalen o’u llyfr “Gallaf …”    

 

Pwy ydw i?  

• Cyn dangos pob ffilm, tynnwch sylw'r dysgwyr at y ffaith y gallai fod yn wir ein bod yn rhannu 

rhai diddordebau a sgiliau tebyg â'r plant dan sylw, ac â'n gilydd, ond na fydd hyn, o reidrwydd, 

yn wir am rannu diddordebau a sgiliau eraill. Esboniwch ei bod yn annhebygol y bydd pob 

dysgwr yn y dosbarth yr un mor frwdfrydig â'i gilydd ynghylch y gweithgareddau dan sylw. 

Datblygwch empathi'r dysgwyr at eraill trwy dynnu sylw at y ffaith na fydd pobl eraill, o 

reidrwydd, yn hoffi rhywbeth dim ond am ein bod ni yn ei hoffi.    

• Trafodwch y ffyrdd gorau o ymateb pan fyddwn yn datgelu gwahaniaethau rhyngom ni ac eraill. 

Esboniwch y gall rhai pobl ddathlu gwahaniaeth yn reddfol, tra bydd eraill yn ei gasáu neu'n 

teimlo dan fygythiad ganddo. Cydnabyddwch y gall fod yna rywfaint o demtasiwn i bryfocio neu 

hyd yn oed fwlio pobl eraill sy'n ymddwyn mewn ffyrdd gwahanol i ni, ond mai ymateb gwell yw 

darganfod pam y mae eraill yn mwynhau gweithgareddau nad ydym ni'n eu mwynhau. Efallai y 

bydd yn addas i chi ddefnyddio amser cylch er mwyn caniatáu i'ch dysgwyr rannu eu profiadau 

cadarnhaol a negyddol o ran teimlo'n wahanol i eraill. 

• Symudwch y drafodaeth ymlaen at dynnu sylw at y modd y mae ein diddordebau, ein cyfleoedd 

a'n dewisiadau mewn bywyd yn rhan bwysig o lunio pwy yr ydym ni. Gallech osod her i'r 

dysgwyr, e.e. rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu wahanol yn ystod yr wythnos i ddod. Ar y llaw 

arall, gallech eu hannog i ddarganfod mwy am ddiddordebau rhywun nad ydynt fel arfer yn 

siarad ag ef, ac yna iddynt adrodd yn ôl i'r dosbarth. 

• Os ydych yn gweithio gyda dysgwyr hŷn, efallai yr hoffech archwilio ymhellach i'r 

anghydraddoldebau sy'n bodoli yn y dewisiadau a'r cyfleoedd sydd ar gael i blant, a hynny trwy 

ddefnyddio Everyone Counts gan Oxfam, sef adnodd Mathemateg ar gyfer plant 8-12 oed sy'n 

cymharu Bywydau Ifanc ledled y byd: 

o www.oxfam.org.uk/education/resources/everyone-counts  

 

Ble yn y byd? 

• Gwnaed y ffilmiau canlynol yn rhai o'r gwledydd y mae Oxfam yn gweithio ynddynt. Dewiswch 

ddysgwyr i ddarganfod y gwledydd dan sylw ar fap o'r byd bob tro y byddwch yn dangos ffilm 

(cyfeiriwch at y nodiadau am bob ffilm a ddarperir yn yr wybodaeth Gefndir). 

• Gofynnwch i'r dysgwyr a oes ganddynt gysylltiadau ag unrhyw un o'r gwledydd a ddangosir. 

Efallai bod gennych ddysgwyr yn eich dosbarth a gafodd eu geni neu sydd wedi byw yn rhai o'r 

gwledydd, neu sydd â pherthnasau â chysylltiadau â'r gwledydd. Os ychydig o ddysgwyr sydd â 

chysylltiadau uniongyrchol, gofynnwch a ydynt yn gwybod am unrhyw anifeiliaid, planhigion neu 

gynhyrchion megis bwyd, dillad neu ffilmiau sy'n dod o bob gwlad (neu, os bydd angen, y 

cyfandir perthnasol). Anogwch y dysgwyr i rannu eu cysylltiadau mewn parau neu grwpiau o dri, 

ac yna trafodwch fel dosbarth cyfan. Os oes gennych fap mawr o'r byd, gallech ddefnyddio llinyn 

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/everyone-counts
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i gysylltu'r gwledydd dan sylw â ffotograffau neu â darnau byr y mae'r dysgwyr wedi'u 

hysgrifennu am eu cysylltiadau. 

• Gosodwch her i'r dysgwyr i ddarganfod tair ffaith am bob gwlad y gallant eu rhannu â gweddill y 

dosbarth yr wythnos ganlynol.  

 

Archwilio i gwestiynau mawr 

• Os ydych yn gyfarwydd â'r dull “Athroniaeth i Blant ” lle mae'r dysgwyr yn cael eu hannog i ofyn 

ac archwilio eu “cwestiynau mawr” eu hunain, defnyddiwch y ffilmiau byr fel ysgogiadau ar gyfer 

trafodaeth athronyddol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  

o www.oxfam.org.uk/education/resources/philosophy-for-children  

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/philosophy-for-children

