GOFALWYR IFANC
ADNODDAU GWERSI
AR GYFER YSGOLION CYNRADD

CYFLWYNIAD I
ADNODDAU GWERSI
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu cefnogaeth, gwasanaethau a
chydnabyddiaeth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Rydym yn darparu hyfforddiant a
gwybodaeth i ofalwyr a’r sawl sy’n gweithio â nhw, gan gynnwys pobl yn gweithio
mewn ysgolion, gofal cymdeithasol a gofal iechyd.
Rydym wedi cynhyrchu cyfres o adnoddau argraffadwy diddorol, hawdd eu defnyddio ar
gyfer athrawon ysgol cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Eu bwriad yw helpu:

•
•

athrawon i ddeall sut all rolau gofalu effeithio ar ddysgu person ifanc;

•
•

disgyblion a chanddynt rôl ofalu i barhau’n ddysgwyr hapus a chymelledig; a

ysgolion i gwrdd â’r argymhellion yn deillio o adolygiad thematig Estyn o ofalwyr ifanc
(Mai 2019);
sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael cefnogaeth a chydnabyddiaeth mewn ysgolion.

Mae’r cynlluniau’n amlinellu dolenni i’r datganiadau ‘Beth sy’n Bwysig’ ar gyfer maes ‘Iechyd
a Llesiant’ y Cwricwlwm i Gymru. Mae’r adnoddau yn cysylltu gyda rhifedd, llythrennedd a
dysgu digidol. Byddant hefyd yn helpu cefnogi cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a dysgu
awyr agored. Fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg fel y gall athrawon addasu cyfarwyddiadau
yn seiliedig ar allu pob dysgwr, ond fe’u cynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ym Mlwyddyn 3 a
Blwyddyn 9. Gellir gweithio trwyddynt yn annibynnol, gyda chyfoedion, fel dosbarth, neu
gartref gydag oedolyn.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu tair ffeithlen ar gyfer athrawon:
•

Gofalwyr ifanc a llesiant emosiynol

•

Hawliau gofalwyr ifanc

•

Arweiniad i weithio gyda gwasanaethau gofalwyr ifanc

Datblygwyd ein hadnoddau trwy ymgynghori â gwasanaethau gofalwyr,
gweithwyr addysgu proffesiynol ac AEM Estyn.
Lawrlwythwch nhw o carers.org/wales
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NODYN PWYSIG:
CYN ICHI DDECHRAU
Mae gofalwyr ifanc yn grŵp bregus, yn enwedig felly’r sawl sydd â rôl ofalu gartref ond sydd
heb ystyried eu bod yn ofalydd. Efallai nad ydynt yn sylweddoli fod eu bywyd nhw’n wahanol
i fywydau plant eraill, ac efallai nad yw teuluoedd yn gwybod am y gefnogaeth leol sydd ar
gael iddynt.
Dylech ymgyfarwyddo â pholisi eich ysgol ar ofalwyr ifanc (a’ch polisi amddiffyn plant
ehangach) cyn cychwyn y wers hon fel y gallwch ymateb yn briodol os datgelir unrhyw
wybodaeth ichi. Mae’n werth sôn hefyd ar ddechrau’r wers fod croeso i ddysgwyr ddod
atoch chi, neu at oedolyn y maent yn ymddiried ynddynt, os yw cynnwys y wers yn gwneud
iddynt deimlo’n annifyr.
Mae gan rai ysgolion arweinydd gofalwyr ifanc y gallwch siarad â nhw; weithiau, yr un
unigolyn yw hwn neu hon â’r arweinydd gofalwyr ifanc. Os nad ydych yn siwr, siaradwch
â’ch pennaeth cyn cychwyn y wers. Gallwch hefyd droi at eich awdurdod lleol i gael
gwybodaeth am gefnogaeth leol neu wasanaeth gofalwyr lleol.
Cofiwch y gallwch ddarllen ein ffeithlenni am ofalwyr ifanc, a ysgrifennwyd yn arbennig ar
gyfer athrawon i gefnogi eich dysgu.
Gallwch ein e-bostio yn wales@carers.org i gael mwy o wybodaeth.
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AMCANION
A NODAU DYSGU
Mae’r cyflwyniad PowerPoint a’r adnoddau rydym wedi’u darparu ar eich cyfer yn rhoi’r
hyblygrwydd ichi baratoi a llunio gwers neu wersi sy’n addas ar gyfer eich dosbarth chi.
Ceir isod restr o ddeilliannau y gallwch eu diwallu gan ddefnyddio’r adnoddau rydym wedi’u
paratoi ar eich cyfer, ond nid yw’n rhestr hollgynhwysol.

AMCANION DYSGU

NODAU DYSGU

Helpu dysgwyr i ddeall fod rhai pobl
ifanc yn ofalwyr i aelodau’r teulu.

Gall dysgwyr ddiffinio ac esbonio beth
yw gofalydd ifanc.

Archwilio’r gwahanol dasgau y gallai
gofalydd ifanc eu cyflawni.

Mae’r dysgwyr yn gwybod pa dasgau
y mae gofalydd ifanc yn eu gwneud.

Archwilio sut all bod yn ofalydd ifanc
effeithio ar lesiant corfforol plentyn.
Archwilio sut all bod yn ofalydd ifanc
effeithio ar lesiant emosiynol plentyn.
Archwilio sut all bod yn ofalydd ifanc
wneud bywyd ysgol yn anodd.
Dysgu am effaith gofalu ar y teulu
cyfan, gan gynnwys eu ffordd o fyw
a’u sefyllfa ariannol.
Deall sut i fod yn gyfaill da i ofalydd
ifanc.
Rhoi’r hyder i ddisgyblion siarad
ag oedolyn maen nhw’n ymddiried
ynddo neu ynddi am eu rôl ofalu.

Mae dysgwyr yn gwybod fod
profiadau gofalwyr ifanc yn amrywiol
iawn.
Mae dysgwyr yn gallu adnabod os
ydyn nhw neu rywun maen nhw’n ei
adnabod yn ofalydd ifanc.
Mae dysgwyr a chanddynt
gyfrifoldebau gofalu yn gwybod at
bwy i droi i gael help.
Gall dysgwyr ddisgrifio’r heriau y mae
gofalwyr ifanc yn eu hwynebu yn yr
ysgol.
Gall dysgwyr ddisgrifio effeithiau
cadarnhaol a negyddol gofalu.
Mae dysgwyr yn gwybod pa fath o
ymddygiad sy’n gwneud cyfaill da i
ofalydd ifanc.
Gall dysgwyr ddangos empathi at
ofalwyr ifanc.
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DOLENNI I’R CWRICWLWM I
GYMRU 2022
Datblygwyd ein hadnoddau er mwyn cydweddu â’r Cwricwlwm i Gymru 2022. Y Maes Dysgu a
Phrofiad sydd fwyaf addas i addysgu plant a phobl ifanc am ofalwyr ifanc yw maes Iechyd a
Llesiant.
Gall ein hadnoddau eich helpu i roi’r cyfle i ddisgyblion fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, abl a’u
cefnogi i ddod yn ddinasyddion moesol a gwybodus. Mae dysgu am gyfrifoldebau dysgu yn
un ffordd o helpu pobl ifanc i deimlo’n hyderus a pharod i fyw bywydau boddhaus drostynt eu
hunain.
Ceir isod restr o ddeilliannau y gallwch eu diwallu gan ddefnyddio’r adnoddau. Paratowyd yr
adnodd hwn gan ddefnyddio’r Cwricwlwm Drafft i Gymru, ac o’r herwydd bydd angen ichi ofalu
eich bod yn gwybod am ddiweddariadau ers hynny.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 1:

Mae datblygu iechyd a llesiant corfforol yn cynnig manteision gydol oes.
Gallaf baratoi bwyd y gwn ei fod yn rhan o ddiet cytbwys.
Gallaf ddisgrifio’r newidiadau corfforol ac emosiynol a brofaf pan wyf yn weithgar.
Gallaf adnabod ac ymateb i ymddygiadau a sefyllfaoedd sy’n gwneud drwg i’m
hiechyd corfforol i a phobl eraill.
Rwyf wedi datblygu dealltwriaeth fod angen cwsg, gorffwys a diet cytbwys arnaf er
mwyn byw a ffynnu.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 2:

Mae sut rydym yn prosesu ac yn ymateb i’n profiadau yn effeithio ar ein
hiechyd meddyliol a’n llesiant emosiynol.
Gallaf sylwi sut rwyf yn teimlo.
Gallaf gyfathrebu sut rwyf yn teimlo.
Gallaf sylwi pan mae angen help arnaf i reoli fy nheimladau er mwyn osgoi ymateb yn
fyrbwyll.
Gallaf ddeall sut a pham mae fy meddyliau, teimladau a gweithredoedd yn newid wrth
ymateb i brofiadau gwahanol.
Gallaf roi sylw i deimladau eraill ac rwyf yn dysgu meddwl am pam y gallant fod yn
teimlo fel y maent.
Gallaf ddeall fod gennym ddewis i ymddwyn yn garedig.
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DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 3:

Mae’r penderfyniadau a wnawn yn effeithio ar ansawdd ein bywydau
a bywydau pobl eraill.
Gallaf adnabod dewisiadau sydd ar gael imi, a gwneud penderfyniadau yn
seiliedig ar yr hyn rwyn ei wybod.
Rwyf wedi datblygu ymwybyddiaeth y gall fy mhenderfyniadau gael eu
heffeithio gan y ffordd rwyf yn teimlo.
Gallaf sylweddoli y gall fy mhenderfyniadau effeithio arnaf i ac eraill, ar hyn o
bryd ac i’r dyfodol.
Gallaf adnabod fy sgiliau a’m galluoedd a siarad am y swyddi y gallwn ddewis eu
gwneud.
Gallaf sylweddoli pwysigrwydd defnyddio arian yn gyfrifol a gallaf wahaniaethu
rhwng pethau rwyf eu heisiau a phethau rwyf eu hangen.
Gallaf adnabod dewisiadau gwahanol sydd ar gael imi, a gwneud penderfyniadau
yn seiliedig ar yr hyn rwyn ei wybod.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 4:
Mae sut rydym yn ymhel â gwahanol ddylanwadau
cymdeithasol yn lliwio pwy ydym ni a’n hiechyd a llesiant.
Gallaf weld fod pethau’n debyg ac yn wahanol rhwng pobl.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 5:

Mae perthnasoedd iach yn sylfaenol i’n hymdeimlad o berthyn a
llesiant.
Rwyf wedi datblygu’r gallu i wneud cyfeillion a gallaf ddatrys anghytundebau,
gan ofyn am gymorth pan mae ei angen.
Gallaf adnabod sut mae pobl eraill yn teimlo.
Gallaf ddeall pwysigrwydd parch a theimlo’n ddiogel yn fy mherthnasoedd.
Gallaf gyfathrebu pan nad wyf yn teimlo fy mod yn ddiogel neu’n cael fy
mharchu.
Gallaf ddefnyddio’r hyn rwyf yn ei wybod am yr hyn sy’n fy ngwneud i ac eraill yn
gyfforddus er mwyn dylanwadu ar fy ymddygiad.
Gallaf wrando ar eraill yn cyfathrebu eu hanghenion a’u teimladau yn fy
mherthnasoedd.
Gallaf ddangos parch at hawliau eraill, gyda chymorth.
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GWEITHGAREDDAU
A THASGAU
TASG 1 DYSGU AMDANAF FI
Mae’r dasg hon yn cynnwys dwy stori fer am ofalwyr ifanc. Gallwch ddefnyddio’r storïau ym
mha fodd bynnag y mynnwch. Gallwch addasu’r iaith ar gyfer eich dosbarth hefyd. Dyma rai
syniadau ar gyfer sut allech ddefnyddio’r adnodd hwn:

•
•
•
•
•

Gofyn i ddysgwyr danlinellu berfau yn y paragraff cyntaf ac ansoddeiriau yn yr ail.
Gofyn i ddysgwyr danlinellu geiriau nad ydynt yn eu gwybod.
Llunio a darllen eu stori eu hunain ar goedd i ddatblygu sgiliau llafaredd.
Darllen y storïau i’r dosbarth a gofyn i ddysgwyr ysgrifennu darn ar gyfer dyddiadur.
Darllen y storïau i’r dosbarth a thrafod yr emosiynau a heriau y gallai’r gofalwyr ifanc
eu hwynebu.

TASG 2 BORE DYDD LLUN GYDAG EVA
Pwrpas y gweithgaredd hwn yw helpu dysgwyr i ddeall y tasgau y mae gofalwyr ifanc
yn eu gwneud gan ddefnyddio cyfres o ymadroddion a chyfateb lluniau. Gallai dysgwyr
ddefnyddio’r adnodd hwn mewn ffyrdd gwahanol.

•
•
•

Cyflawni gweithgaredd gosod mewn trefn.
Cyfateb y lluniau i’r ymadroddion.
Siarad am y pethau sy’n debyg ac yn wahanol rhwng trefn eu bore nhw a threfn bore
gofalydd ifanc fel Eva.

TASG 3 CHWILIO A DARGANFOD
Pwrpas y gweithgaredd hwn yw helpu dysgwyr i ddeall sut all gofalwyr ifanc helpu person
maen nhw’n gofalu amdano neu amdani. Yn y gweithgaredd hwn gall dysgwyr:

•
•
•

ddarganfod y gwrthrychau yn yr ystafell;
siarad am y mathau o gyfrifoldebau sydd gan ofalwyr ifanc;
siarad am sut brofiad fyddai i ofalydd ifanc fynd gyda neu helpu person i fynd i
apwyntiad clinig neu ysbyty. Gofynnwch iddynt siarad am faterion ymarferol ac
emosiynau.
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GWEITHGAREDDAU
A THASGAU
TASG 4 FY NGHERDYN GOFALYDD IFANC
Pwrpas y gweithgaredd hwn yw helpu dysgwyr i arddangos eu dealltwriaeth o’r rôl y gall
gofalydd ifanc ei chyflawni. Mae’n rhoi cyfle ichi:

•

Atgoffa dysgwyr fod gan ofalwyr ifanc ddyheadau a gobeithion - fel sydd gan bob
person ifanc.

•

Atgoffa dysgwyr beth yw clwb gofalwyr ifanc a beth yw’r manteision a gynigiant i
aelodau.

ON - Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno cerdyn adnabod gofalwyr ifanc
yng Nghymru. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn helpu gyda’r broses hon. Pwrpas
y cerdyn yw cefnogi’r gwaith o adnabod a chynnig cymorth i ofalwyr ifanc yng Nghymru.

TASG 5 GOFYNNWCH I’CH FFRINDIAU
Pwrpas y dasg hon yw helpu cyfarwyddo dysgwyr gyda’r gweithgareddau mae gofalydd
ifanc yn eu gwneud a rhoi’r cyfle iddynt weithio gyda rhifau ar yr un pryd.
Efallai y bydd gofalwyr ifanc yn cyflawni tasgau (fel tacluso) neu efallai y byddant yn
cynnig gofal arbenigol i aelodau eu teulu. Gellir addasu’r dasg i’r sgiliau rhifedd y mae
eich dysgwyr yn gyfarwydd â nhw.
Mae’r gweithgaredd yn gofyn i ddysgwyr gyfrif faint o’u cyfoedion sy’n cyflawni’r un
tasgau â gofalwyr ifanc. Er mwyn ymestyn y gweithgaredd dyma beth allech ofyn i
ddysgwyr ei wneud:

•
•

defnyddio sgoriau cyfateb i ysgrifennu eu hatebion yn y tabl;

•

siarad am beth sy’n gwneud profiadau gofalwyr ifanc yn wahanol i rai dysgwr heb
gyfrifoldebau gofalu; a

•

disgrifio a siarad am beth welsant yn eu harolwg. Bydd hyn yn helpu datblygu eu
geirfa rifiadol. Er enghraifft, gall gofalydd ifanc wneud llawer o dasgau neu ychydig
dasgau.

gwneud graff i gyflwyno eu canfyddiadau—gellid gwneud hyn ar bapur neu trwy
ddefnyddio sgiliau TGCh;
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GWEITHGAREDDAU
A THASGAU
TASG 6 FY NIDDORDEBAU
Mae’r dasg hon yn archwilio effaith gofalu. Gall gofalwyr ifanc golli’r profiad o fod yn ddihid,
ac mae rhai’n dweud eu bod weithiau’n teimlo fel oedolyn yn gaeth mewn corff plentyn.
Mae’r gweithgaredd hwn yn gyfle i siarad am ac archwilio gweithgareddau a diddordebau
y maen nhw‘n eu mwynhau a meddwl am sut all fod yn anodd rhoi’r gorau iddynt pan
mai gofalu oedd yn cael blaenoriaeth. Gallwch ofyn i ddysgwyr roi croes trwy ddau o’u
diddordebau er mwyn gwneud lle yn eu rhaglen i dasg ofalu.
Ond, mae’n bwysig nodi hefyd fod llawer o ofalwyr ifanc yn mwynhau eu tasgau gofalu a’u
bod yn hapus i gefnogi’r aelod o’u teulu.

TASG 7 CADW’N IACH
Mae’r dasg hon yn edrych ar beth sydd ei angen ar ofalwyr ifanc er mwyn gallu gofalu am eu
hunain a chadw’n iach. Mae rhai gofalwyr ifanc yn gallu cael anhawster i ddod o hyd i amser
ar gyfer hyn.
Gallwch ymestyn y gweithgaredd trwy:

•
•
•

siarad am beth arall mae dysgwyr yn ei ystyried yn bwysig i gadw’n iach;
meddwl am syniadau da ar gyfer cadw’n iach i ofalwyr ifanc; a
rhannu ryseitiau iachus y maen nhw’n meddwl y gallai gofalydd ifanc eu paratoi.
Yn naturiol, fe fydd diogelwch yn flaenoriaeth yn y drafodaeth hon. Bydd ystyried
diogelwch yn y gegin yn bwysig yn y drafodaeth hon.
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GWEITHGAREDDAU
A THASGAU
TASG 8 GOFYNNWCH I’CH FFRINDIAU
Mae’r dasg hon yn weithgaredd hwyl a difyr er mwyn dysgu dysgwyr sut i fod yn gyfaill da,
ac mae’n eu hannog i ofyn am help gan oedolyn maen nhw’n ymddiried ynddo neu ynddi.
Dyma syniadau ar gyfer tasgau ymestynnol.

•

Paratoi llythyr at fodryb ofidiau, a’i ysgrifennu fel pe baent yn ofalydd ifanc. Yna gall
plant gyfnewid llythyrau gyda chyfoedion ac ateb penblethau ei gilydd. Gofalwch fod
dysgwyr yn gwybod pwy yw’r bobl a’r asiantaethau iawn i droi atynt i gael cefnogaeth.

•

Actio golygfa lle y mae rhywun yn bod yn gyfaill da i ofalydd ifanc a golygfa arall lle
y mae rhywun yn gwneud yn groes i’r hyn y dylent ei wneud. Gallai hyn arwain at
drafodaethau diddorol ymhlith dysgwyr.

TASG 9 JYGLO TASGAU
Mae hon yn dasg hwyl yn yr awyr agored, a esbonnir yn fanylach ar y dudalen ei hun.

TASG 10 BOD YN GYFAILL DA
Mae’r gweithgaredd hwn yn gyfle i ddysgwyr arddangos eu gwybodaeth am ofalu a bod
yn gyfaill da ac arfer eu sgiliau llafaredd. Rydym wedi cyflwyno un sefyllfa ichi, y gallwch
ei defnyddio i annog dysgwyr i: (a) ofyn am gymorth gan oedolyn a (b) bod yn gyfaill da.
Gallwch greu eich sefyllfaoedd eich hunain hefyd.
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TASG 1 DYSGU AMDANAF FI

Jonny
Mae Jonny yn wyth ac mae’n hoffi chwarae rygbi. Mae’n
mwynhau rhedeg o gwmpas a rhowlio yn y mwd. Nid yw’n
chwarae rygbi mor aml ag yr hoffai oherwydd ei fod yn ofalydd
Ifanc a bod ganddo lawer o dasgau i’w gwneud.
Mae gan ei fam broblemau symud o gwmpas ac mae’n gallu mynd
yn flinedig iawn. Golyga hyn fod Jonny yn helpu ei fam gyda
phethau sy’n anodd iddi hi, fel garddio. Os yw ei fam yn cael bore
gwael, mae Jonny yn cario brecwast i fyny’r grisiau iddi.

Ameena
Mae Ameena yn saith oed. Mae ganddi wallt hir du a digonedd
o egni. Ei hoff weithgaredd yw gymnasteg ac mae wrth ei bodd
yn gwisgo ei leotard porffor, llachar.
Bu Ameena yn ofalydd ifanc ers i’w brawd hynaf, Mo, fynd yn
sâl/dost iawn. Mae’n gorfod gofalu am ei brawd bach, Abdi, gan
fod ei mam a’i thad yn gorfod mynd i’r ysbyty yn aml gyda Mo.
Mae’r ysbyty yn bell i ffwrdd, ac felly mae Ameena yn hapus i
aros gartref gyda’i thaid/tadcu ac Abdi. Mae Abdi yn ddwy ac
mae’n hoffi chwarae yn yr ardd fechan a rhedeg o gwmpas yn
gyflym. Mae Ameena yn ofalus i wneud yn siwr nad yw Abdi yn
syrthio oddi ar y llithren dal a llithrig.
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TASG 2 BORE DYDD LLUN GYDAG EVA
Mae Eva yn ofalydd ifanc ac mae ganddi ddydd Llun prysur o’i blaen wrth iddi
baratoi ar gyfer yr ysgol. Mae’n ofalydd ifanc i’w mam.

Mae Eva yn gwneud
brecwast i’w mam.

Mae Eva yn rhuthro
i orffen ei gwaith
cartref mathemateg.

Mae Eva yn mwynhau
diwrnod yn yr ysgol.

Mae Eva yn gwneud
pecyn cinio iddi hi ei hun.

Mae Eva yn brwshio
ei dannedd.

Mae Eva yn golchi’r
llestri ar ôl cinio.

Mae Eva yn gwrando
ar stori amser gwely.
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TASG 3 CHWILIO A DARGANFOD
Mae Bonnie yn mynd i apwyntiad ysbyty gyda’i
nain/mamgu.
Mae hi’n rhedeg allan o amser ond mae’n methu
dod o hyd i’w holl eiddo.

Allwch chi ei helpu?
Dyma beth sydd ei angen
arni:
esgidiau
arian
sbectol
llyfr i’w ddarllen yn yr
ystafell aros
cot
banana ar gyfer byrbryd
ymbarel
ffrâm gerdded nain/
mamgu
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TASG 4 FY NGHERDYN GOFALYDD IFANC

Enw:

Oed:

Gyda phwy ydw i’n byw: 		

Am bwy ydw i’n gofalu: 		

Pa swyddi ydw i’n eu gwneud: 		

		

Beth yw fy niddordebau: 		

		

Hoff fwyd: 		
Beth ydw i eisiau ei wneud pan rwyn hŷn: 		
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TASG 5 GOFYNNWCH I’CH
		
FFRINDIAU
Mae gofalwyr ifanc yn gwneud llawer o swyddi yn eu
cartref. Efallai fod rhai ohonynt yn gyfarwydd ichi ac
efallai fod rhai yn anghyfarwydd.
A yw’r plant yn eich dosbarth yn gwneud unrhyw
un o’r tasgau y mae gofalwyr ifanc yn eu gwneud?
Llanwch y tabl isod i gael gwybod.

Swyddi y gallai gofalwyr ifanc eu gwneud yn aml
neu bob dydd.

Faint o blant yn eich
dosbarth sy’n gwneud
y dasg hon weithiau?

Defnyddio’r faciwm yn yr ystafell fyw.
Golchi’r llestri.
Helpu gwneud cinio.
Codi calon oedolyn sy’n teimlo’n drist.
Helpu cario bagiau siopa.
Gwthio rhywun mewn cadair olwyn.
Helpu rhywun i wisgo.
Helpu oedolyn i fynd i fyny neu i lawr y grisiau.
Gofyn i oedolyn a ydynt wedi coﬁo cymryd eu meddyginiaeth.
Gofalu am frawd neu chwaer iau.
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TASG 6 FY NIDDORDEBAU
Mae diddordebau yn ffordd o fwynhau ein hunain, aros yn iach a gwneud ffrindiau.
Mae gofalwyr ifanc yn gwneud llawer o swyddi yn eu cartref. Mae gofalwyr ifanc yn
dweud fod hynny’n golygu nad ydynt yn gallu gwneud rhai gweithgareddau gan eu
bod yn brysur yn gofalu am rywun.
Sut fyddai gofalydd ifanc yn teimlo pe bai rhaid iddynt roi’r gorau i rai o’u hoff ddiddordebau
gan nad oedd ganddynt ddigon o amser ar eu cyfer?

Fy niddordebau

Tasgau y gall
gofalydd ifanc
dreulio amser
yn eu gwneud
yn hytrach na’u
diddordebau
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TASG 7 CADW’N IACH
Beth sydd ei angen arnom i
gadw’n iach?
Llanwch y bylchau isod.

Rwyf angen amser i ch

.

Mae angen imi l 		

fy nannedd.

Mae angen imi gyrraedd yr ysgol
mewn p
.
Rwyf angen amser i y
Rwyf angen b

.
iachus.

Rwyf angen noson dda o g

.

Beth arall sydd ei angen arnom i gadw’n iach?
Ysgrifennwch neu tynnwch lun o’ch syniadau yma.
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TASG 8 CWIS
Gwnewch y cwis hwn i gael gwybod sut i fod yn gyfaill da
i ofalydd ifanc.
Mae eich ffrind wedi cwympo yn y lle
chwarae. Beth fyddwch chi’n wneud?

C. Dweud wrth eich ffrind i’w hanwybyddu
a’u hannog i ddweud wrth athro/athrawes.

A. Eu hanwybyddu.

Mae eich ffrind wedi cyrraedd y dosbarth
yn hwyr ac nid yw wedi gwneud eu
gwaith cartref. Beth fyddwch chi’n
wneud?

B. Gofyn os ydyn nhw’n iawn.
C. Gofyn os ydynt wedi brifo/cael loes ac a
hoffent ichi alw am athro/athrawes i helpu
Mae eich ffrind yn teimlo’n ddiflas gan eu
bod wedi anghofio eu dillad chwaraeon
oherwydd eu bod yn brysur yn gofalu am
eu mam y bore yma. Beth fyddwch chi’n
wneud?
A. Codi wal fel na all neb fynd i mewn i’r
Neuadd ac mae’r wers ymarfer corff yn cael
ei chanslo.
B. Gadael iddynt fenthyg eich treinyrs sbâr.
C. Eu hannog i ddweud wrth athro/
athrawes.
Mae eich ffrind yn crio/llefain gan fod
Gwen Gas o Ddosbarth 3A wedi bod yn
dweud pethau cas. Mae wedi bod yn
gwneud hwyl am ben tad eich ffrind gan
ei fod mewn cadair olwyn. Beth fyddwch
chi’n wneud?
A. Ymuno gyda Gwen Gas.

A. Dweud wrthynt y byddant mewn trafferth
mawr.
B. Gadael iddynt gopïo eich atebion chi.
C. Cynnig eu helpu i orffen eu gwaith cartref
os ydynt yn cael anhawster ond eu hannog
hefyd i ddweud wrth athro/athrawes pam
nad ydynt wedi gallu ei orffen.
Nid yw eich ffrind, sy’n ofalydd ifanc,
eisiau chwarae gyda chi yn ystod amser
chwarae. Sut ydych chi’n ymateb?
A. Dweud wrthynt nad chi yw eu ffrind
gorau mwyach a dweud wrthynt eu bod yn
ddiflas
B. Mynd ar eich gliniau ac erfyn arnynt i
chwarae gyda chi
C. Meddwl am sut allent fod wedi cael
diwrnod gwael a gadael iddynt gael cyfnod
o amser tawel. Gallwch chwarae gyda nhw
rhywbryd eto.

B. Dweud joc i godi eu calon.
Rhan fwyaf yn C. Rydych yn gyfaill arbennig! Da iawn chi! Rydych wastad yn deall eich ffrindiau ac yn dangos iddynt fod
ots gennych. Rydych hefyd yn gwybod ei bod yn bwysig rhoi gwybod i oedolyn pan mae rhywun angen help.
Rhan fwyaf yn B. Rydych yn gyfaill da iawn ac yn dangos caredigrwydd i’ch ffrindiau. Cofiwch nad oes rhaid ichi helpu
eich ffrind yn gyfan gwbl ar eich pen eich hun. Mae’n bwysig eich bod hefyd yn gofyn i athro/athrawes am help.
Rhan fwyaf yn A. Whwps – rydych wedi gwneud rhai dewisiadau allai frifo/wneud loes i deimladau pobl. Nid yw’n hawdd
bod yn gyfaill da. Ceisiwch gamu i esgidiau rhywun arall a gweld pethau o’u safbwynt nhw.

Sut wnaethoch chi?
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TASG 9 JYGLO TASGAU
Mae’n anodd gwneud dwy swydd ar yr un pryd. Dyma weithgaredd i fynd trwyddo
gyda’ch dosbarth i ddangos sut all gofalwyr ifanc deimlo. Gallwch ei addasu yn ôl y galw.
Y GÊM
Rhannwch y dosbarth yn ddau dîm a rhowch her iddynt ei chwblhau. Gallwch ddewis
unrhyw weithgaredd y mae eich dosbarth yn ei fwynhau sy’n parhau am tua 10 munud.
Dywedwch wrth y dosbarth y byddwch yn rhoi cyfarwyddiadau ychwanegol i rai plant i’w
cwblhau ar yr un pryd ag y maent yn ceisio cwblhau’r her.
Nid oes angen ichi ddweud wrth y dosbarth, ond ni fyddwch ond yn rhoi tasgau ychwanegol
i un tîm.
Yn naturiol, bydd y tîm heb y tasgau ychwanegol yn cwblhau’r her gyntaf. Bydd hynny‘n creu
rhywfaint o gyffro a diflastod ymhlith y plant, a gallwch siarad am hynny wedyn.
Unwaith y mae’r dasg ar ben, gallwch osod yr un her eto, gan roi tasgau ychwanegol i’r tîm
arall. Golyga hynny fod yr holl blant yn profi’r heriau.

Y DRAFODAETH
Wedyn, siaradwch am ba mor anodd ydyw i jyglo nifer o swyddi gwahanol.
Gallwch siarad am.

•
•
•

pa mor hawdd/anodd oedd y tasgau
pa mor hawdd/anodd ydyw i ganolbwyntio
emosiynau— sut oedd y dysgwyr yn teimlo wrth iddynt gwblhau’r tasgau?
Wedi’u llethu? Rhwystredig?

Dywedwch wrth y dysgwyr y gall fod yn anodd i oedolion a phlant reoli ein llwyth
gwaith pan ydym yn jyglo nifer o weithgareddau gwahanol. Dyna sut all gofalwyr
ifanc deimlo.
SYNIADAU AM HERIAU
Dal a thaflu, rhedeg a neidio, troi set o gonau marcio drosodd, sgipio, cyfrif faint o
geiniogau sydd mewn pot, pilio satsuma, cydbwyso bagiau ffa.
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TASG 10 BOD YN GYFAILL DA
Eich tasg yw gweithio gyda chyfaill neu gyfeillion a chynllunio chwarae rôl.
Gallwch ddefnyddio eich dychymyg a dangos faint rydych yn ei wybod am y profiad
o fod yn ofalydd ifanc.
Mae Zaki ym Mlwyddyn 3. Heddiw, fe syrthiodd i gysgu
yn y gornel ddarllen ac hefyd nid yw eisiau chwarae
pêl droed yn ystod amser chwarae fel mae’n arfer
gwneud. Mae Tom yn poeni am Zaki ac mae’n gofyn iddo
a yw popeth yn iawn. Mae Zaki yn dweud ei fod wedi
blino oherwydd bod rhaid iddo gadw’n effro bob nos i
wneud yn siwr nad yw ei dad yn cael anhawster anadlu.
Mae Tom yn sylweddoli fod hynny‘n golygu fod Zaki yn
ofalydd ifanc. Mae’n dweud wrth Zaki i roi gwybod i’r
athro/athrawes neu oedolyn arall ond nid yw Zaki yn siwr.

Defnyddiwch y wybodaeth uchod i baratoi sesiwn
chwarae rôl. Gallwch ychwanegu mwy o fanylion
neu gymeriadau os mynnwch.
Gall un ohonoch chwarae rôl Zaki a gall un
ohonoch fod yn Tom. Dylai Tom geisio perswadio
Zaki i ddweud wrth yr athro/athrawes, a dylai Zaki
esbonio pam nad yw’n siwr.
Meddyliwch am y cwestiynau hyn:
Pa resymau fyddai gan Zaki dros beidio dweud wrth yr
athro/athrawes neu oedolyn arall?
Sut all cyfaill da fel Tom berswadio Zaki?
A fydd eich chwarae rôl yn ddoniol?
A fydd yn llwyddo perswadio Zaki yn y diwedd?
A yw Zaki yn diolch i Tom am fod yn ffrind da?
A yw Zaki’n teimlo embaras?
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DIOLCH
Fe hoffem ddiolch i’r Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg
(GCA), Consortiwm Canolbarth y De (CCD), Gwasanaeth
Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE) ac Ein
Rhanbarth ar Waith (ERW) am eu harweiniad a’u cefnogaeth
wrth ddatblygu adnoddau i gefnogi addysg pobl ifanc sydd â
chyfrifoldebau gofalu. Mae consortia addysg rhanbarthol wedi
bod yn bartneriaid hynod werthfawr wrth ddatblygu adnoddau
a’u rhoi ar brawf ac rydyn ni’n diolch o galon i Kath Bevan, Siriol
Burford, Dylan Williams a Sharon Williams.
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