
 
 

Cyfnod 1  Cyfnod 2 Cyfnod 3 

Dylai ymarferwyr ystyried priodoldeb datblygiadol dysgwyr ar gyfer yr hyn a 
ddysgir ym mhob cyfnod: 

O 3 oed O 7 oed O 11 oed 

Mae'r dysgu yn cefnogi: 
 

Adnabod ymddygiad 
niweidiol gan gynnwys 
ymddygiadau sy'n 
gwahaniaethu, a'r hawl i 
fod yn rhydd rhag 
gwahaniaethu. 
 
Y gallu i ryngweithio ag 
eraill mewn ffordd deg. 

Dealltwriaeth o 
bwysigrwydd trin pawb yn 
deg a dangos parch ym 
mhob cyswllt 
rhyngbersonol all-lein ac 
ar-lein.  
 
Cydnabod gwerth 
ymddygiadau 
anwahaniaethol a phryd a 
sut i gymryd camau diogel 
er mwyn ymateb i 
ymddygiadau 
gwahaniaethol a'u herio. 
 

Dealltwriaeth o 
bwysigrwydd 
cynhwysiant, gan 
gynnwys cynhwysiant i 
bobl LHDTC+, 
ymddygiad 
anwahaniaethol a 
gwerth amrywiaeth yn 
ein hymddygiadau 
rhyngbersonol a'n 
cydberthnasau. 
 
Datblygu ymdeimlad o 
gyfrifoldeb personol a 
chyfrifoldeb 
cymdeithasol tuag at 
eraill, gan gynnwys 
ystyried y ffordd rydym 
yn ymateb i 
ymddygiadau 
gwahaniaethol, 
amharchus a niweidiol, 
all-lein ac ar-lein.   
 

Cydnabod yr hawl i fod yn 
rhydd rhag ymddygiad 
niweidiol, camdriniaeth a 
bwlio. 
 
Ymwybyddiaeth o sut i 
adnabod ymddygiadau 
cadarnhaol a niweidiol, 
gan gynnwys bwlio.  
 
Y gallu i rannu profiad o 
ymddygiadau niweidiol ag 
oedolyn dibynadwy. 
  

Dealltwriaeth o hawl pawb 
i beidio â chael eu 
niweidio na'u cam-drin. 
 
Ymwybyddiaeth o 
wahanol fathau o 
ymddygiad niweidiol neu 
gamdriniol gan gynnwys 
camdriniaeth ac 
esgeulustod corfforol, 
rhywiol ac emosiynol, gan 
gynnwys aflonyddu a 
bwlio rhwng cyfoedion a'r 
rôl y gall technoleg ei 
chwarae. 
 

Adnabod ymddygiad 
niweidiol, camdriniol neu 
orfodol mewn 
cydberthnasau personol, 
gan gynnwys rheoli, trais 
a thrais rhywiol a sut i 
ymateb a gofyn am 
gymorth i chi'ch hun a 
phobl eraill. Mae hyn yn 
cynnwys pob math o 
drais ar sail rhyw, 
rhywedd a rhywioldeb.  
 



Sut i ofyn am gymorth i 
chi'ch hun a rhoi cymorth i 
eraill. 
 
Sut i fod yn ffrind da ac 
eirioli dros bobl eraill. 
 

(Mae cyfnodau 1 a 2 yn 
cynnwys gwybodaeth a 
sgiliau angenrheidiol er 
mwyn deall yr hyn a 
ddysgir am gydsyniad yng 
nghyfnod 3) 
 
Dechrau sylweddoli bod 
gan bobl eraill feddyliau, 
teimladau a safbwyntiau 
gwahanol  
 
Ymwybyddiaeth o'r angen i 
sicrhau cytundeb er mwyn 
rhannu, er enghraifft, 
teganau.  
 
Ymwybyddiaeth o hawl 
pawb i breifatrwydd, ffiniau 
personol a pha rannau o'r 
corff sy'n breifat.  
 
Y gallu i gyfathrebu os oes 
rhywun yn cyffwrdd â nhw 
mewn ffordd sy'n gwneud 
iddynt deimlo'n 
anghyfforddus. 
 

Deall yr hawl i breifatrwydd 
corfforol, ffiniau personol, 
gan gynnwys ar-lein. 
 
Deall sut y gall 
ymddygiadau gael eu 
dehongli gan bobl eraill all-
lein ac ar-lein. 
 
Gwybod pa gamau i'w 
cymryd i gadw'n ddiogel 
rhag niwed mewn 
cyfeillgarwch all-lein ac ar-
lein. 
 
Deall y pwysau a'r normau 
cymdeithasol ac emosiynol 
sy'n arwain at 
ymddygiadau, 
cyfeillgarwch a 
chydberthnasau 
anghydsyniol, er enghraifft, 
normau o ran rhywedd. 
 
Meithrin y sgiliau i 
ddatblygu ymddygiadau a 
chydberthnasau cydsyniol 
a gwybod sut i ymateb yn 
ddiogel i ymddygiadau a 
chydberthnasau 
anghydsyniol all-lein ac ar-
lein, eu herio a rhoi 
gwybod amdanynt. 
 

Deall pwysigrwydd 
cydsyniad ar gyfer 
cydberthnasau iach a 
diogel ac yn enwedig 
gydberthnasau rhywiol. 
 
Deall sut y gellir cyfleu 
cydsyniad mewn 
gwahanol 
gydberthnasau a chyd-
destunau cymdeithasol, 
gan gynnwys ar-lein. 
 
Dealltwriaeth feirniadol 
o'r ffordd y mae 
canfyddiad a chyd-
destun cymdeithasol yn 
effeithio ar gydsyniad a'r 
ffactorau sy'n 
dylanwadu ac yn 
amharu ar allu pobl i 
ymddwyn mewn ffordd 
gydsyniol, er enghraifft, 
sylweddau, trais, 
gorfodaeth a normau o 
ran cydberthnasau.   
 
 



 
Ymwybyddiaeth o sut i 
gadw'n ddiogel wrth 
ddefnyddio cyfryngau 
digidol, gan gynnwys rhoi 
gwybod i oedolyn 
dibynadwy pan fyddant yn 
teimlo'n anghyfforddus 
neu'n ofnus. 
 
 

Gwybod sut a phryd y gellir 
rhannu cyfryngau digidol 
yn ddiogel, gyda chaniatâd 
a phryd y gall fod yn 
niweidiol. 
 
Ymwybyddiaeth o 
fanteision a pheryglon y 
rhyngrwyd a chyfryngau 
cymdeithasol wrth wneud 
ffrindiau ar-lein. 
 
Ystyried y cymhellion y tu 
ôl i gyfryngau sydd wedi eu 
ffugio a'u haddasu'n 
ddigidol.  
Dealltwriaeth o'r angen i 
gadw'n ddiogel ar-lein, y 
gallu i gymryd camau i 
amddiffyn eu hunain a'r 
gallu i roi gwybod i 
oedolion dibynadwy pan 
fyddant wedi gweld 
rhywbeth na ddylent fod 
wedi ei weld, neu rywbeth 
sy'n peri loes iddynt neu'n 
gwneud iddynt deimlo'n 
anghyfforddus. 
 

Dealltwriaeth o'r 
materion moesegol a 
chyfreithiol sy'n 
ymwneud â rhannu 
delweddau a hunan-
gynhyrchwyd drwy 
gydsyniad neu heb 
gydsyniad, a hawliau i 
ddiogelwch, cymorth, 
lles ac amddiffyniad.  
 
Dealltwriaeth o'r 
effeithiau sy'n 
gysylltiedig â deunydd 
rhywiol a 
chydberthnasau rhywiol 
ar-lein, gan gynnwys y 
goblygiadau moesegol a 
chyfreithiol.  
 
Ymwybyddiaeth o'r 
modd y mae deunydd a 
chyfryngau rhywiol, yn 
aml yn cynrychioli 
rhywedd, gweithgarwch 
rhywiol, ymddangosiad 
corfforol a 
chydberthnasau mewn 
ffyrdd afrealistig a 
niweidiol. 
 

Ymwybyddiaeth bod gan 
bawb yr hawl i fod yn 
ddiogel ac nad oes hawl 
gan neb niweidio rhywun 
arall. 
 
Y gallu i siarad dros ei 
gilydd. 

Ymwybyddiaeth bod 
deddfau ar waith i 
amddiffyn pobl rhag 
gwahanol fathau o 
wahaniaethu, trais, 
camdriniaeth, esgeulustod 
ac aflonyddwch. 

Dealltwriaeth o'r 
deddfau sydd ar waith 
mewn perthynas â 
materion addysg 
cydberthynas a 
rhywioldeb i'n 
hamddiffyn rhag pob 
math o wahaniaethu, 
trais, camdriniaeth, 
esgeulustod ac 
aflonyddwch, ac mai 
diben deddfau yw 
amddiffyn nid troseddoli 
pobl ifanc. 
 
Dealltwriaeth o sut i 
eirioli dros 
amgylcheddau diogel a 
hawliau a dealltwriaeth 



pawb ynghylch ystod o 
faterion addysg 
cydberthynas a 
rhywioldeb. 
 
Gwerthfawrogi 
pwysigrwydd lleisio barn 
yn ddiogel yn erbyn trais 
ar sail rhyw a rhywedd a 
thrais rhywiol. 
 

 


