
HAWLIAU PLANT

Adnodd Cymraeg i blant 8–11 oed



HAWLIAU PLANT

Sesiwn 1: Angen ac eisiau
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Geiriau sy’n perswadio
•Nawr yw’r amser i sefyll dros …
•Rydyn ni i gyd yn credu bod ...
•Rydyn ni’n credu’n gryf fod …
•Credwn yn gadarn fod …
•Rhaid eich bod yn cytuno bod ...



HAWLIAU PLANT

Sesiwn 2: Hawliau’r plentyn

Adnodd Cymraeg i blant 8–11 oed



Erthygl 3: Dylai oedolion wneud yr hyn sydd orau i ti.
Erthygl 6: Mae gen ti hawl i fyw.
Erthygl 14: Mae gen ti hawl i feddwl beth fynni di a dilyn pa grefydd 
bynnag rwyt ti eisiau.  
Erthygl 15: Mae gen ti hawl i wneud ffrindiau.
Erthygl 17: Mae gen ti hawl i gasglu gwybodaeth o’r radio, papurau 
newydd, y teledu, llyfrau, ac yn y blaen, o unrhyw le yn y byd.
Erthygl 19: Ddylai neb dy frifo mewn unrhyw ffordd.
Erthygl 24: Mae gen ti hawl i iechyd da.
Erthygl 27: Mae gen ti hawl i fwyd, dillad a lle i fyw.
Erthygl 28: Mae gen ti hawl i addysg.
Erthygl 30: Mae gen ti hawl i fwynhau dy ddiwylliant dy hun, dilyn dy 
grefydd dy hun a defnyddio dy iaith dy hun.
Erthygl 31: Mae gen ti hawl i chwarae.
Erthygl 37: Ddylet ti ddim cael dy roi yn y carchar.

 

Rhai o erthyglau Hawliau’r Plentyn 
(Y Cenhedloedd Unedig)



Geiriau sy’n perswadio
•Nawr yw’r amser i sefyll dros …
•Rydyn ni i gyd yn credu bod ...
•Rydyn ni’n credu’n gryf fod …
•Credwn yn gadarn fod …
•Rhaid eich bod yn cytuno bod ...



HAWLIAU PLANT

Sesiwn 3: Archwilio hawliau

Children’s Rights



Archwilio hawliau plant yn Syria ac 
Uganda



Damascus, Syria



Latakia, Syria



Stryd yn Kampala, Uganda



Photo credit: Simisa, Wikimedia Commons

Ynys Bugala, Uganda



HAWLIAU PLANT

Sesiwn 4: Hawl i iechyd da – 
dŵr a glanweithdra

Hawliau plant



Hawl i iechyd da: dŵr a 
glanweithdra yn Sierra Leone



Positive image of SL

Freetown, Sierra Leone



Traeth Lumley, Freetown



Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn 

Erthygl 24: 
Mae gen ti hawl i iechyd da



Beth yw ffynhonnell ddŵr?



Ffynhonnell ddŵr yw man lle mae pobl yn casglu 
dŵr i’w yfed, i goginio neu i olchi. Mae’r wraig 

hon yn pwmpio dŵr i fyny o dan y ddaear.



HER 1

Does dim pibellau i gludo gwastraff 
dynol i ffwrdd ac felly mae’n rhedeg i’r 
strydoedd ac yn gwneud y ffynonellau 

dŵr cyfagos yn fudr.

Pa lun sy’n dangos tystiolaeth 
o’r her hon?



Does dim 
pibellau i gludo 
gwastraff dynol i 
ffwrdd ac felly 
mae’n rhedeg i’r 
strydoedd ac yn 
gwneud y 
ffynonellau dŵr 
cyfagos yn fudr.



HER 2

Mae toiledau’n cael eu hadeiladu’n rhy agos at ffynonellau dŵr, ac 
felly mae gwastraff yn llygru’r dŵr. Pan fydd pobl yn yfed y dŵr 

neu’n ymolchi ynddo, mae’n arwain at afiechydon fel colera.

Pa lun sy’n dangos tystiolaeth 
o’r her hon?



Mae toiledau’n cael eu hadeiladu’n rhy agos at 
ffynonellau dŵr, ac felly mae gwastraff yn llygru’r 
dŵr. Pan fydd pobl yn yfed y dŵr neu’n ymolchi 
ynddo, mae’n arwain at afiechydon fel colera.



HER 3

Dyw’r ffynhonnau ddim bob amser yn 
cael eu gorchuddio, felly mae anifeiliaid 

yn gwneud eu baw yn y dŵr.

Pa lun sy’n dangos tystiolaeth 
o’r her hon?



Dyw’r ffynhonnau 
ddim bob amser yn 
cael eu gorchuddio, 
felly mae anifeiliaid 

yn gwneud eu baw yn 
y dŵr.



HER 4

Dyw’r ffynhonnau ddim yn ddwfn iawn 
ac mae gormod o bobl yn defnyddio 

pob ffynnon, felly maen nhw’n sychu.

Pa lun sy’n dangos tystiolaeth 
o’r her hon?



Dyw’r ffynhonnau ddim yn ddwfn iawn ac 
mae gormod o bobl yn defnyddio pob 

ffynnon, felly maen nhw’n sychu.



HER 5

Dyw dŵr ffynnon ddim yn ddiogel i’w 
yfed gan nad yw’r ffynhonnau’n ddwfn 
iawn. Mae hyn yn golygu bod y dŵr yn 
cael ei halogi gan anifeiliaid sy’n yfed 

y dŵr ac yn gwneud eu baw ynddo, 
neu gan bobl, os oes sbwriel, carthion 

neu doiled agored yn ymyl.
Pa lun sy’n dangos tystiolaeth 
o’r her hon?



Dyw dŵr ffynnon ddim yn ddiogel i’w yfed gan nad yw’r 
ffynhonnau’n ddwfn iawn. Mae hyn yn golygu bod y dŵr 

yn cael ei halogi gan anifeiliaid sy’n yfed y dŵr ac yn 
gwneud eu baw ynddo, neu gan bobl, os oes sbwriel, 

carthion neu doiled agored yn ymyl.



Ysgol Gynradd Gymunedol 
Pamaronko



Clwb Iechyd yr Ysgol



Golchi dwylo

“Fy nghyfrifoldeb i 
yw dweud wrth bobl 
sut i osgoi afiechyd 
drwy olchi eu dwylo, 
yfed dŵr diogel a 
defnyddio arferion 
glanweithdra eraill.”



Golchi dwylo



Toiled twll yn y ddaear newydd



Pwmp dŵr newydd



ALLWCH CHI DDEFNYDDIO’R
IAITH EMOSIYNOL HON

I DDISGRIFIO MANTEISION Y TOILED TWLL 
YN Y DDAEAR A’R PWMP DŴR?

bendigedig
cyffrous
gwych

ardderchog
godidog
unigryw

gwefreiddiol



HAWLIAU PLANT

Sesiwn 6: Y clwb iechyd

Hawliau Plant



Clwb Iechyd Ysgol



Pa negeseuon hylendid fyddwch 
chi’n eu rhannu?



Cân golchi dwylo

https://vimeo.com/130732781 

https://vimeo.com/130732781


Sut i olchi eich dwylo

https://vimeo.com/130733058

https://vimeo.com/130733058
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