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Croeso i Becyn Athrawon Hoof and Safety Nuzzle a Scratch. 
Nod yr adnodd hwn yw eich helpu i greu ymwybyddiaeth o 
ddiogelwch yn eich meithrinfa neu’ch ysgol ac mae wedi’i 
seilio ar gyfres Hoof and Safety CBeebies. 

Bydd y rhaglenni hyn yn cael eu hailadrodd yn rheolaidd,  
felly edrychwch ar wefan CBeebies i weld y manylion darlledu 
bbc.co.uk/cbeebies. Serch hynny, does dim rhaid ichi fod wedi 
gweld y rhaglenni i ddefnyddio’r pecyn hwn, gan ei fod yn 
cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch. 

I’r rheini ohonoch sy’n anghyfarwydd â Nuzzle a Scratch, 
alpacas sy’n tueddu i gael damweiniau ydyn nhw. Yn Hoof 
and Safety, maen nhw’n hyfforddi i ddod yn Wardeniaid 
Diogelwch, ac maen nhw’n ennill rhosynnau wrth gwblhau 
tasgau’n llwyddiannus. Pan fydd pethau’n mynd yn dda, maen 
nhw’n dathlu drwy wneud ‘High Five’/’Rho Bump Imi’ a’u 
henw nhw ar hynny yw ‘Groovy Hoovies’ / ‘Carnau Campus’. 
Os ydych chi’n meddwl bod hynny’n briodol, gallwch chi 
ddefnyddio’r ffordd hon o ddathlu hefyd. 

Mewn un rhaglen, bydd Ms Mulberry, yr Hyfforddwr 
Diogelwch, yn defnyddio Pypedau Sanau fel cyfrwng 
hyfforddi. Ceir awgrymiadau ynglŷn â sut mae defnyddio’r 
Pypedau Sanau yn rhai o’r gweithgareddau Amser Cylch. 
Bydd angen ichi ddarparu’ch sanau’ch hun, ac, os dewiswch 
wneud hynny, gallwch ddefnyddio elfennau’r pypedau sydd yn 
y pecyn – mae’n bosib llungopïo’r rhain. 

Yn eich pecyn, fe welwch chi  

	 Nodiadau	i	Athrawon	yn	cynnwys	gweithgareddau	sydd	
wedi’u	seilio	ar	bob	rhaglen

	 Pedair	gêm	‘fwrdd’	A3.	Efallai	yr	hoffech	chi	
lamineiddio’r	rhain	
–		 Paratoi	i	fynd	allan	o’r	tŷ	
–		 Mynd	allan	drwy’r	parc	
–		 Dal	y	bws	i’r	archfarchnad	
–		 Yn	yr	archfarchnad	a	gyrru	adref	

	 Un	gêm	fwrdd	A2	–‘Nuzzle	a	Scratch	yn	mynd	am	dro’	–	
cyfuniad	o	bob	un	o’r	pedair	gêm	A3	

Ar gyfer y gemau uchod, bydd angen ichi ddarparu dis a’r 
darnau (ee brics neu gownteri o wahanol liwiau). 

	 Llyfryn	yn	cynnwys	16	cerdyn	fflach	gydag	awgrymiadau	
ar	gyfer	cwestiynau	a	sut	i’w	defnyddio	

	 ‘Diogel/Peryglus’,	gêm	cyfatebu	(gallwch	ddefnyddio’r	
cardiau	fel	cardiau	fflach	hefyd	os	hoffech	chi)	

	 DVD	sy’n	cynnwys	fideos	diogelwch	byr	i’w	gwylio	ac	
mae’r	nodiadau	a’r	gemau	i	gyd	yn	berthnasol	i’r	rhain

	 Adnoddau	i’w	llungopïo:	bathodynnau	Warden	
Diogelwch,	rhosynnau	Warden	Diogelwch,	clustiau	
alpaca,	elfennau	pypedau	

Cyflwyniad 

Mae’r adnodd hwn yn cefnogi Maes Dysgu Datblygiad 
personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol 
Cyfnod Sylfaen y cwricwlwm, fel y’i hamlinellir yn y 
‘Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru’.

Dyma’r	canlyniadau	perthnasol:
Lles
– gwerthfawrogi eu lles eu hunain a lles pobl eraill, a 

chyfrannu ato 

– datblygu dealltwriaeth o’r peryglon a geir yn y cartref a’r 
amgylchedd sydd y tu allan iddo 

– deall eu bod yn cael meddyginiaethau er mwyn teimlo’n 
well a deall bod rhai cyffuriau’n beryglus ( perthnasol i 
bennod 3 yn unig)

Datblygiad	personol
– bod	yn	fwy	ymwybodol	o	ddiogelwch	personol

Mae	hefyd	yn	bosibl	addasu’r	caneuon,	y	gemau	a’r	dysgu	
yn	y	pecyn	ar	gyfer	gwasanaeth	
arbennig	ar	y	testun	‘cadw’n	
ddiogel’.	

Mae’r	pecyn	hwn	ar	gael	ar	lein	
hefyd	fel	adnodd	i’w	lwytho	oddi	
ar	y	we	yn	bbc.co.uk/eyfs.	Mae	
deunyddiau	Cymraeg	i’w	cael	yn	
y	cyfeiriad	hwn	hefyd.	

Ffeithiau difyr
Pethau poeth: bod yn ofalus gyda phethau poeth
Tudalen 04, Plant mwy diogel, bywydau mwy iach.  
CAPT (2007)
Gofal mewn gerddi: bod yn ofalus yn yr ardd
Pa mor ddiogel yw’ch plentyn yn yr ardd? Taflen, CAPT
Ych a fi: bod yn ofalus gyda phethau sy’n edrych fel bwyd
Tudalen 06, Plant mwy diogel, bywydau mwy iach.  
CAPT (2007)
Dŵr ymhobman
Tudalen 10, Plant mwy diogel, bywydau mwy iach.  
CAPT (2007)
Peryglon yn y tŷ: pinnau, drysau a phawennau gwlyb 
Tudalen 12, Plant mwy diogel, bywydau mwy iach.  
CAPT (2007)
Cofio cnoi:  bod yn ofalus wrth roi pethau yn ein ceg
Tudalen 04, Plant mwy diogel, bywydau mwy iach.  
CAPT (2007)
Yn y car
Pa mor ddiogel yw’ch plentyn yn y car? Taflen, CAPT
Llithro a baglu: bod yn ofalus ar y grisiau ac ar y llawr
Tudalen 10, llyfryn syniadau Newid pethau. Gwneud 
gwahaniaeth. CAPT (2008)
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1 Pethau poeth:  
bod	yn	ofalus	gyda	phethau	poeth

Oeddech chi’n gwybod? 
Mae croen babi 15 gwaith yn deneuach na chroen oedolyn. 
Dyna pam mae babi’n llosgi mor rhwydd. 

Mae diodydd poeth yn achosi mwy o losgiadau na dim byd 
arall ar blant dan bump – a choffi yw’r perygl mwyaf. Gall 
paned o goffi losgi rhywun hyd yn oed ar ôl iddo fod mewn 
mwg am 15 munud! 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am eitemau poeth o gwmpas y tŷ, 
yn enwedig sythwr gwallt, sosbenni ar y stôf a diodydd poeth. 
Mae’r eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
TMae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Os yw diod yn boeth, paid bod yn ffŵl 
Chwaraea’n rhywle arall a bydd yn cŵl!”

Dyma bennill arall y gallwch ei ddefnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun:

“Mae’n edrych yn oer ond fe all fod yn boeth  
Felly paid ti â’i gyffwrdd, a bydd yn ddoeth.” 

Gweithgarwch amser cylch 
Pan fydd pawb wedi setlo, gofynnwch beth gafodd y plant i 
frecwast. Gallech chi wneud rhestr, neu gyfri drwy’r pethau 
gyda’ch dwylo. Enghreifftiau: banana, grawnfwyd, uwd, 
tost. Pam na wnewch chi gynnwys ambell beth hurt fel ‘tri 
chiwcymbr’ neu ‘lond powlenaid o gawl’ neu ‘ddeuddeg 
samosa llysiau’? 

Gofynnwch beth gafodd y plant i’w yfed - e.e. dŵr, llaeth/
llefrith, sudd, te ac ati. 

Ar ôl gweld a gafodd rhywun rywbeth poeth/twym i’w fwyta 
neu i’w yfed, trafodwch y gwahaniaeth rhwng bwyd poeth a 
bwyd oer. Os nad yw’r plant yn cael bwyd poeth i frecwast, 
holwch oes ‘na rywun arall yn y tŷ’n cael bwyd poeth. Wedyn, 
gall y drafodaeth fynd yn ei blaen i ystyried prydau bwyd eraill 
a hefyd i drafod coginio a sosbenni ac ati a bod angen bod yn 
ofalus gyda nhw. Pwysleisiwch mai oedolion, nid plant sy’n 
gyfrifol am droi handlen sosban ar i mewn. 

Soniwch am bwysigrwydd eistedd wrth y bwrdd yn ofalus 
a bod angen gofal wrth basio unrhyw beth, ond yn enwedig 
rhywbeth sy’n boeth. Mae plât â ffa pob arno’n iawn ar y 
bwrdd, ond gallai rhywun losgi petai’r ffa’n disgyn oddi ar y 
bwrdd ac arnoch chi neu ar eich brawd neu’ch chwaer. Gallech 
sôn hefyd - neu roi enghraifft - y gall gorlenwi bicer fod yn 
beryglus. Os bydd rhywun yn colli diod ar lawr, gallai’r llawr 
fynd yn llithrig; os ydy’r ddiod yn boeth, gallai losgi rhywun 
ac ati. 

Yn olaf, gallech sôn am bethau eraill o gwmpas y tŷ, fel 
sythwr gwallt, lle mae’n anodd iawn gwybod ydyn nhw’n 
boeth neu beidio (mae’n bosib bod y plwg wedi’i dynnu o’r 
wal ond eu bod yn dal yn boeth, er enghraifft). Pwysleisiwch 
ei bod yn well cadw draw rhag pethau a allai fod yn boeth,  
rhag ofn. Trafodwch bethau eraill sydd weithiau’n boethach 
nag y bydden ni’n ei ddisgwyl (e.e. rheiddiadur, tân, stôf llosgi 
coed a stôf nwy, ffwrn, peipiau a rêl llieiniau, dŵr o’r tap dŵr 
poeth). Os nad ydych chi’n siŵr, mae’n well cadw draw! 

Yna, gallech chi orffen drwy chwarae “Ydw i’n boeth? Gewch 
chi gyffwrdd â fi?” 

Disgrifiwch eich hun a gorffen drwy ddweud “Ydw i’n boeth?” 
a bydd y plant yn ateb “Ydych” neu “Nac ydych”. 

Neu, gallech chi ddefnyddio’r Pypedau Sanau ar gyfer y gêm 
hon a chael y plant i gywiro’u hunain os ydyn nhw’n anghywir. 

Dyma ambell gwestiwn i roi cychwyn ar bethau - efallai y 
bydd rhai o’r plant am gynnig eu cwestiynau nhw’u hunain. 

	 “Mwg	ydw	i	ac	mae	stêm	yn	codi	ohono’i	–	ydw	i’n	
boeth?”	(ydych)	“Gewch	chi	gyffwrdd	â	fi?”	(na)	

	 “Sythwr	gwallt	ydw	i’n	gorwedd	ar	wely	-	ydw	i’n	
boeth?”	(ddim	yn	gwybod)	“Gewch	chi	gyffwrdd	â	fi?”	
(Na,	rhaid	cadw	draw)	

	 “Sosban	yn	berwi	ar	y	stôf	ydw	i	-	ydw	i’n	boeth?”	
(ydych)	“Gewch	chi	gyffwrdd	â	fi?”	(na)	

	 “Bîcer	o	sudd	oren	ydw	i	ar	lawr	yr	ystafell	fyw	-	ydw	i’n	
boeth?”	(na)	“Gewch	chi	gyffwrdd	â	fi?”	(caf)	

	 “Popty	yn	eich	cegin	ydw	i	-	ydw	i’n	boeth?”	(ddim	yn	
gwybod)	“Gewch	chi	gyffwrdd	â	fi?”	(na,	rhaid	cadw	
draw)	

Mae’n amlwg y gall y gêm hon fynd ymlaen gyhyd ag y 
dymunwch. 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Coelcerth’, ‘Sosban a Thegell’, 
‘Tapiau’ a ‘Tostiwr a Jwg’; chwarae Diogel/
Peryglus; chwarae gêm fwrdd ‘Nuzzle a Scratch yn 
mynd am dro’; a chwarae’r gêm fwrdd ‘Paratoi i 
fynd allan o’r tŷ’.
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Oeddech chi’n gwybod? 
Bob blwyddyn bydd tua 137,000 o blant dan 14 oed yn mynd 
i’r ysbyty ar ôl cael eu hanafu yn yr ardd. 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am offer gardd, aeron a dail a gatiau/
clwydi agored. Mae’r eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm 
fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen:

“Gall dail bach ac aeron sy’n tyfu ar goed 
Fod yn beryglus i bawb o bob oed.” 

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Os bydd rhywun wedi gadael fforcen neu raw 
Ar lawr yn yr ardd yng nghanol y baw 
Cadwa di draw a gofyn i oedolyn 
Eu rhoi nhw’n ddiogel yn rhywle wedyn.” 

“Fe ddylai gât yr ardd fod ar gau 
I ti fod yn ddiogel o hyd. 
Gofyn i oedolyn gau’r glwyd 
Os bydd hi ar agor i’r byd.” 

Gweithgarwch amser cylch 
Trafodwch y gwahanol lefydd rydyn ni’n byw ynddyn nhw ac 
nad oes gan bawb ardd. Esboniwch nad yw rhai oedolion yn 
hoffi cael gardd oherwydd bod gofalu amdani’n llawer o waith 
(torri’r gwair ac ati), bod llawer o gartrefi, mewn dinasoedd yn 

enwedig, lle nad oes gerddi oherwydd eu bod nhw’n fflatiau 
neu’n flociau uchel. 

Esboniwch y gall rhai o’r pethau peryglus y mae angen bod 
yn ofalus yn eu cylch fod yng ngerddi rhywun arall, nid dim 
ond yn eu gardd nhw’u hunain - gerddi ffrindiau a pherthnasau 
efallai. Dyma rai o’r peryglon: 

 Pyllau pysgod – neu byllau o unrhyw fath 

 Pyllau padlo a dŵr wedi’i adael ynddyn nhw 

 Pyllau nofio 

 BBQs poeth 

 Cemegau gardd – mae’n bosib y bydd y rhain mewn 
amrywiaeth fawr o wahanol boteli oherwydd bydd pobl 
yn tueddu i’w cadw os nad ydyn nhw’n eu defnyddio i 
gyd ar unwaith. 

Esboniwch fod rhai o’r peryglon y dewch chi ar eu traws 
mewn gardd yn gallu codi mewn mannau eraill ee. Parciau neu 
yn nhai ffrindiau neu berthnasau. 

	 Defnyddiwch	y	cardiau	fflach	a	ganlyn	i	barhau	â’r	
drafodaeth:	

	 Offer	gardd	ar	y	lawnt	

	 Gât	yr	ardd	ar	agor	

	 Coelcerth	

	 Llwyn	yn	llawn	aeron

Gofal mewn gerddi:  
bod	yn	ofalus	yn	yr	ardd	

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi chwarae 
‘Diogel/Peryglus’.
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3 Ych a fi:  
bod	yn	ofalus	gyda	phethau	sy’n	edrych	fel	bwyd	

Oeddech chi’n gwybod? 
Bydd ugain o blant yn mynd i’r ysbyty bob dydd oherwydd 
iddyn nhw gael eu gwenwyno’n ddamweiniol. 

Yn yr ystafell ‘molchi, achos mwyaf cyffredin gwenwyno 
yw hylif glanhau neu gannydd sy’n cael ei adael wrth ymyl y 
toiled.

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am hylifau glanhau a photeli, tabledi 
golchi dillad a thabledi a moddion. Mae’r eitemau hyn i gyd 
i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Weithiau bydd hylif cas ar y naw
Mewn potel neu chwistrell, felly cadwa draw!”

Dyma ragor o benillion y gallwch eu defnyddio sy’n 
berthnasol i’r rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich 
penillion eich hun: 

“Maen nhw’n edrych yn flasus ond paid gwneud camsyniad
Paid byth â bwyta tabledi golchi dillad.”

“Mae’r pethau yn y bag yn edrych yn flasus
Ond nid ti sy biau nhw, felly paid bod yn farus
Efallai nad losin ydy’r rhain o gwbl
Ond tabledi ac wedyn fe fyddi mewn trwbl!”

Gweithgarwch amser cylch  
Mae’n amlwg yn bwysig gwneud yn siŵr bod plant yn 
ymwybodol o beryglon pethau heb eu gwneud nhw’n baranoid. 
Felly, gwneud iddyn nhw deimlo’n gyfrifol, yn hytrach na’u 
dychryn yw pwrpas y gweithgarwch hwn. 

Soniwch am bethau sy’n debygol o fod yn ein cartrefi ni i 
gyd, fel hylif golchi llestri, sebon ac ati. Trafodwch amser 
bath efallai a gofyn oes ‘na rywun wedi cael sebon yn ei 
geg neu yn ei lygaid drwy ddamwain ac oedd hynny’n brifo. 
Wedyn esboniwch fod yr un peth yn wir os byddwch chi’n 
bwyta neu’n yfed pethau sydd heb eu bwriadu i’w bwyta a’u 
hyfed - mae’n brifo ac yn gwneud drwg mawr i’ch tu mewn, 
felly bydd rhaid ichi fynd i’r ysbyty ac ati. Pwysleisiwch y 
gwahaniaeth rhwng moddion arbennig y bydd oedolyn yn eu 
rhoi ichi pan fyddwch chi’n sâl ac yfed a bwyta pethau heb 
wybod beth ydyn nhw. 

Os ydych chi wedi cael amser i baratoi, dewch â thabled golchi 
llestri neu olchi dillad sydd wedi’u lapio mewn papur ac 
ychydig o dda-da/losin wedi’u lapio mewn papur a’u cymharu 
gan edrych ar y pethau sy’n debyg a’r pethau sy’n wahanol. 

Yna, trafodwch eu cyfrifoldeb dros frodyr/chwiorydd iau/
anifail anwes neu ymwelydd. Ceisiwch bwysleisio eto, os nad 
ydych chi’n siŵr am rywbeth, peidiwch â’i roi yn eich ceg – yr 
un rheolau ag ar gyfer pethau poeth, os nad ydych chi’n siŵr, 
cadwch draw. 

Gallech orffen wedyn drwy chwarae “Ga’i fwyta fe/fo?” 

Disgrifiwch eitem a gorffen drwy ddweud “Ga’i fwyta fe?” a 
bydd y plant yn ateb “Cewch” neu “Na chewch”. 

Neu, gallech chi ddefnyddio’r Pypedau Sanau ar gyfer y gêm 
hon a chael y plant i gywiro’u hunain os ydynt yn anghywir. 

Dyma ambell gwestiwn i roi cychwyn ar bethau – efallai y 
bydd rhai o’r plant am gynnig eu cwestiynau nhw’u hunain. 

	 “Mae	dau	ddarn	o	fara	a	thipyn	o	gaws	yn	y	canol	–	ga’i	
fwyta	fe?”	(cewch)	

	 “Mae	rhywbeth	gwyn	wedi’i	lapio	mewn	papur	clir	–	ga’i	
fwyta	fo?”	(na	chewch)	

	 “Mae	carton	o	sudd	yn	yr	oergell	a	dw	i’n	gwybod	mod	
i’n	cael	ei	yfed	-	ga’i	yfed	e?”	(cewch	os	ydych	chi	wedi	
cael	caniatâd)	

	 “Mae	pecyn	sy’n	edrych	yn	debyg	i	losin	ond	dw	i	ddim	
yn	siŵr	–	ga’i	eu	bwyta	nhw?”	(na	chewch)	

	 “Mae	bar	o	siocled	ges	i	gan	fy	modryb	–	ga’i	fwyta	fe?”	
(cewch)	

	 “Ces	i	hyd	i	fotel	o	ddiod	yn	sied	yr	ardd	–	ga’i	hyfed	
hi?”	(NA	CHEWCH!!)	

Mae’n amlwg y gall y gêm hon fynd ymlaen gyhyd ag y 
dymunwch. 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Poteli ‘, a ‘Pensiliau a Chreons’,; 
chwarae Diogel/Peryglus; chwarae gêm fwrdd 
‘Nuzzle a Scratch yn mynd am dro’; a chwarae’r 
gêm fwrdd ‘Paratoi i fynd allan o’r tŷ’.
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Oeddech chi’n gwybod? 
Mae’r rhan fwyaf o’r plant hŷn sy’n boddi bob blwyddyn 
mewn llynnoedd, afonydd a chamlesi’n medru nofio – aethon 
nhw i drafferthion oherwydd iddyn nhw beidio â sylweddoli pa 
mor gryf oedd y cerrynt neu pa mor oer neu ddwfn oedd y dŵr 
neu oherwydd iddyn nhw fethu â gweld y peryglon cudd o dan 
y dŵr. 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am fod yn ofalus o gwmpas pyllau, 
llynnoedd/dŵr dwfn ac afonydd/ceryntau cyflym. Mae’r 
eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Dal llaw oedolyn, gwranda ar hyn 
Er mwyn bod yn ddiogel wrth afon neu lyn.” 

Gweithgarwch amser cylch 
Gallech chi ddefnyddio’r Pypedau Sanau i ddweud stori, neu 
ddefnyddio tegan, i greu stori am beryglon mynd yn rhy agos 
at ddŵr. 

Dyma ambell beth y gallech eu cynnwys yn eich stori: 

	 Pwll	mewn	parc,	neu	gamlas,	neu	bont	dros	afon	

	 Mwd	llithrig	

	 Coed	yn	hongian	dros	ddŵr	sy’n	temtio	rhywun	
i’w	dringo	

	 Bwydo	hwyaid	

	 Ceisio	taflu	bara	ymhell	a	disgyn	drosodd	

	 Aros	gydag	oedolyn	wrth	ymyl	y	dŵr/canlyniadau	posibl	
peidio	ag	aros	gydag	oedolyn	wrth	ochr	y	dŵr.	

4 Dwr ymhobman 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
Gallech chwarae “Lle ga’i nofio?” a gweld a all y 
plant enwi’r llefydd lle gallan nhw nofio ac wedyn 
enwi’r llefydd mwyaf diogel - e.e:
•	 Pwll	cyhoeddus	dan	oruchwyliaeth	(mwyaf	

diogel)
•		 Y	môr	ar	ddiwrnod	tawel	gydag	oedolyn	yn	

gwylio	(eithaf	diogel)
•		 Y	môr	pan	fydd	y	tonnau’n	fawr	(peryglus)
•		 Afonydd	(peryglus)
•		 Camlesi	(peryglus)
•		 Pyllau	graean	(peryglus)
•		 Pyllau	(peryglus)
•		 Llynnoedd	(peryglus)

Gallwch chi hefyd chwarae’r gemau bwrdd  
‘Mynd allan drwy’r parc’ a ‘Nuzzle a Scratch yn 
mynd am dro’.

^
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5 Ar y ffordd 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am ddal llaw rhywun wrth ymyl 
ffordd, dod o hyd i le diogel i groesi gydag oedolyn, a 
phwysigrwydd edrych a gwrando bob amser a sut mae gwisgo 
dillad llachar amlwg yn y tywyllwch yn help mawr. Mae’r 
eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Gwisga ddillad llachar golau 
I geir dy weld di gyda’r nosau.”

Mae cynifer o adnoddau diogelwch y ffordd ar gael, mae’n 
debyg mai’r peth gorau fyddai manteisio i’r eithaf ar y rhain. 

Mae’r Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau i Blant (CAPT) 
yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ar-lein yn Saesneg gan 
gynnwys: 

‘Mind the Road!’

http://www.mindtheroad.org.uk

Dyma ychydig o ddolenni eraill a all fod o help ond os 
teipiwch chi ‘road safety’/ diogelwch y ffyrdd yn eich hoff 
chwilotwr, cewch hyd i lawer mwy. 

http://talesoftheroad.direct.gov.uk/hedgehogs/ 

http://www.dft.gov.uk/think/ 

http://www.direct.gov.uk/en/Parents/ 

http://www.trafficclub.co.uk/ 

http://www.safekids.co.uk/RoadSafetyChildPedestrians.html 

Mae adnoddau Cymraeg ar gael yma:
http://www.roadsafetywales.org.uk/cymraeg/resources/
index.htm

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Lloches bws’, ‘Maes parcio’ a Gât 
yr ardd; chwarae’r gêm fwrdd ‘Nuzzle a Scratch yn 
mynd am dro; a chwarae’r gêm fwrdd ‘Dal y bws 
i’r archfarchnad’.
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Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am gyllyll, sisyrnau a phinnau bawd. 
Mae’r eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD.

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Cyllell, siswrn, pin bach miniog 
Maen nhw’n brifo, maen nhw’n bigog.” 

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Mae siswrn a chyllell yn finiog iawn 
Ac mae pinnau yn pigo eich croen 
Gofynnwch i rywun eu codi 
Maen nhw’n gallu bod yn boen!” 

Torri mwstashis a’u defnyddio 
Os ydych yn defnyddio’r rhaglen gyfan, nid dim ond y DVD, 
byddwch yn gwybod bod Ms Mulberry’n gwisgo mwstas ffug. 
Mae taflen o fwstashis y gallwch ei llungopïo yng nghefn 
y llyfryn hwn. Pam na wnewch chi adael i’r plant dorri eu 
mwstashis eu hunain a’u lliwio? Efallai na fydd yn golygu 
llawer, ond o leiaf bydd y plant yn cofio’r wers! Gallwch hefyd 
esbonio’r gwahaniaeth rhwng siswrn ‘normal’ a siswrn ‘diogel’ 
(dim pigau, ddim mor finiog, ac ati) a pham eu bod nhw’n dda 
i’w defnyddio. Bydd y rhaglenni hyn yn cael eu hailadrodd yn 
rheolaidd felly edrychwch ar wefan CBeebies (ar du blaen y 
llyfryn hwn) i weld y manylion darlledu. 

Gweithgarwch amser cylch 
Siaradwch am y gwahaniaeth rhwng siswrn miniog a’r siswrn 
diogel y byddwch yn ei ddefnyddio yn y dosbarth. Gweithiwch 
gyda’r plant i sylwi ar y gwahaniaethau (e.e. tu blaen crwn, 
gorchudd dros y llafn, ddim yn rhy finiog, maint ac ati). Os oes 
modd, dangoswch gyllell gegin ac un o’r cyllyll a ddefnyddir 
gan y plant amser cinio a gwneud yr un fath. 

Soniwch am y pethau miniog sydd weithiau’n cael eu gadael 
o gwmpas y tŷ – e.e. siswrn os oes rhywun yn y tŷ sy’n 
gwnïo neu’n gwneud pethau, llifiau, cyllyll a chŷn os oes 
rhywun yn gwneud DIY, cyllyll yn y gegin, pinnau bawd yn 
y swyddfa gartref neu yn y gegin ac ati. Soniwch am gadw’n 
ddiogel a bod yn gall a gofyn i oedolyn glirio’r pethau hyn. 
Pwysleisiwch fod gweld y perygl yn bwysig, ond na ddylai 
plant godi pethau eu hunain. 

Gallech orffen wedyn drwy chwarae “Clirio’r llawr ‘ta cau’r 
drws” Mae “clirio’r llawr” ar gyfer peryglon bach, ac mae 
“cau’r drws” ar gyfer peryglon mawr. Gallech ddefnyddio’r 
Pypedau Sanau i arwain y gêm hon os hoffech chi. 

Disgrifiwch sefyllfa a gofyn, “Ddylwn i glirio’r llawr ‘ta cau’r 
drws?” a bydd y plant yn ateb, “Clirio’r llawr” neu Cau’r 
drws”. Efallai y bydd rhaid ichi aros i drafod ychydig os bydd 
y plant am gael rhagor o wybodaeth neu os ydyn nhw braidd 
yn ddryslyd – hefyd, weithiau, efallai y bydd yn amhosib cau’r 
drws, felly gallech chi gytuno i “gadw draw”. Dyma ambell 
gwestiwn i roi cychwyn ar bethau – efallai y bydd rhai o’r 
plant am gynnig eu cwestiynau nhw’u hunain. 

	 “Dan	ddesg	mam,	dw	i’n	gallu	gweld	bandiau	rwber	a’r	
teclyn	gwneud	tyllau	mewn	papur	roedd	hi	wedi’i	golli.	
Ddylwn	i	glirio’r	llawr	‘ta	cau’r	drws?”	(clirio’r	llawr)	

	 “Mae	dad	yn	gweithio	ar	ein	stafell	molchi	ac	mae	
morthwyl	a	chŷn	ar	y	llawr.	Ddylwn	i	glirio’r	llawr	‘ta	
cau’r	drws?”	(cau’r	drws)	

	 Canodd	y	ffôn	a	gollyngodd	Mam	y	gyllell	roedd	hi’n	
ei	defnyddio	i	dorri’r	llysiau.	Ddylwn	i	glirio’r	llawr	‘ta	
cau’r	drws?”	(cau’r	drws)	

Mae’n amlwg y gall y gêm hon fynd ymlaen gyhyd ag y 
dymunwch. 

Pethau pigog:  
bod	yn	ofalus	gyda	phethau	sy’n	gallu’ch	brifo	6

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Offer gardd’; chwarae Diogel/
Peryglus; chwarae gêm fwrdd ‘Nuzzle a Scratch yn 
mynd am dro’; a chwarae’r gêm fwrdd ‘Paratoi i 
fynd allan o’r tŷ’.
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7 Peryglon yn y t:  
(pinnau,	drysau	a	phawennau	gwlyb)

Oeddech chi’n gwybod? 
Nam ar y trydan sy’n gyfrifol am un o bob chwe thân mewn 
tai, naill ai socedi wedi’u gorlwytho, gwifrau rhydd, neu 
geblau a weiars sydd wedi treulio. 

Mae cael larwm mwg sy’n gweithio ar bob lefel yn eich tŷ’n 
dyblu’ch siawns o ddianc yn fyw os bydd tân yn dechrau yn  
y nos. 

Gall teclyn gwefru ffôn symudol orboethi a mynd ar dân os 
byddwch chi’n ei adael ymlaen. 

Bydd y rhan fwyaf o danau mewn tai’n dechrau rhwng deg o’r 
gloch y nos ac wyth o’r gloch y bore. 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am binnau ysgrifennu a sut maen 
nhw’n gallu bod yn beryglus os byddwch chi’n rhedeg ag 
un yn eich llaw. Gallan nhw fynd i’ch llygad. Mae hefyd yn 
sôn bod cymysgu dŵr a thrydan yn beryglus a sut y gall bys 
rhywun gael ei ddal yn ffrâm y drws. Mae’r eitemau hyn i gyd 
i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen:

“Paid ag anghofio sychu dy ddwylo 
Cyn troi’r teledu ‘mlaen i’w wylio.”

Dyma ragor o benillion y gallwch eu defnyddio sy’n 
berthnasol i’r rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich 
penillion eich hun: 

“Paid byth â rhedeg efo pin yn dy law   
Fe allet ti syrthio a brifo. Aw! 

“Bydd yn ofalus wrth gau y drws 
Rhag ofn iti fachu dy fysedd bach tlws.”

Gweithgarwch amser cylch 
Sôn ychydig am drydan: mae trydan yn beth anodd ei esbonio, 
ond bydd plant yn ei weld ar waith bob dydd. Edrychwch 
o gwmpas y dosbarth a gofyn i’r plant enw’r pethau sy’n 
defnyddio trydan (cyfrifiaduron, y goleuadau, y bwrdd gwyn, 
ac ati). Gofynnwch a allwn ni weld trydan (ddim fel rheol) ac 
wedyn gofyn oes ‘na rywun erioed wedi gweld mellten mewn 
storm mellt a tharanau.  

Gallwch sôn am bŵer enfawr trydan ac wedyn esbonio bod 
pobl yn glyfar iawn ac wedi deall sut mae defnyddio’r pŵer 
yma’n ofalus iawn er mwyn gwneud i bethau fel y teledu, 
goleuadau a chyfrifiaduron weithio. Ond rhaid peidio ag 
anghofio pa mor bwerus yw trydan a pha mor ofalus y mae 
angen inni fod wrth ei ddefnyddio. Esboniwch fod rheol 
bwysig iawn ynglŷn â thrydan, sef na ddylech byth gymysgu 
dŵr a thrydan. Dyna pam na ddylech byth fynd â rhywbeth 

trydanol i le gwlyb e.e. sychwr gwallt neu radio i’r ystafell 
‘molchi. Hefyd, dyna pam na ddylech byth afael mewn 
rhywbeth trydanol pan fydd eich dwylo’n wlyb. 

Defnyddiwch y cerdyn fflach ‘Jwg a thegell’ i atgyfnerthu hyn, 
ac esboniwch pa mor bwysig yw sychu’ch dwylo’n iawn cyn 
pwyso’r switsh golau. 

I ddod â’r sgwrs yn ôl at rywbeth haws ei ddeall, soniwch 
am ddrysau! Mae drysau’n iawn, ond maen nhw’n gallu’ch 
brifo. Defnyddiwch gerdyn fflach Nuzzle a Scratch a’r drws 
i drafod y cwestiwn, “Sut mae drws yn gallu’ch brifo?” a 
gweld gewch chi unrhyw atebion da. Y math o ateb rydych 
yn chwilio amdano yw “os byddwch chi’n ei gau’n glep”, “os 
bydd eich llaw ar ffrâm y drws” a “os na allwch chi weld y 
drws” (oherwydd ei fod yn wydr). Atgoffwch y plant y gall y 
drws frifo rhywun arall hefyd – er enghraifft rhywun sydd y tu 
ôl iddo. 

Os oes gennych amser, defnyddiwch y cardiau ‘Diogel/
Peryglus’ i’w chwarae fel grŵp. Codwch un o’r cardiau 
(disgrifiwch beth sydd arno) a gofynnwch, “Ydw i’n ddiogel 
‘ta’n beryglus?” Rhaid i’r plant godi eu llaw (yn y rhaglenni 
teledu bydd yr alpacas yn gwneud sŵn “buzz’) i ateb a dweud 
pam eich bod yn ddiogel neu’n beryglus. Cofiwch beidio â 
gadael iddyn nhw weld cefn y cardiau – maen nhw’n cynnwys 
tic neu groes! 

Tynnwch y sesiwn i ben drwy longyfarch y plant a’u gofyn 
iddyn nhw wneud ‘Carnau Campus’. 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Jwg ar dostiwr’, ‘Sosban a Thegell’ 
a ‘Drws’ a chwarae ‘Diogel/Peryglus’ – naill ai 
mewn grwpiau bach neu mewn un grŵp mawr.
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8 Cofio cnoi:  
bod	yn	ofalus	wrth	roi	pethau	yn	ein	ceg

Oeddech chi’n gwybod? 
Mae’n hawdd i blant bach dagu oherwydd bod eu gwddw’n 
gul a’u bod yn dal i ddysgu sut mae anadlu, cnoi a llyncu yn y 
drefn iawn. Mae angen iddyn nhw ganolbwyntio wrth fwyta. 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am fwyd y mae angen ei dorri’n fân, 
am fwyta ychydig ar y tro ac am gnoi bwyd yn iawn, ac yn sôn 
hefyd am bethau fel caead pinnau ysgrifennu a theganau bach 
sy’n temtio plant i’w rhoi yn eu ceg. Mae’r eitemau hyn i gyd 
i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Selsig a llysiau, ffrwythau da-da 
Cyn iti eu llyncu, rhaid eu cnoi nhw yn dda!” 

Dyma ragor o benillion y gallwch eu defnyddio sy’n 
berthnasol i’r rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich 
penillion eich hun: 

“Os yw’r bwyd ar dy blât yn rhy fawr i’w lyncu 
Gofynna i rywun ‘Plis wnewch chi ei dorri?’” 

“Nid bwyd yw’r teganau bach sydd ar lawr 
Coda nhw’n syth a’u cadw nhw nawr.” 

Gweithgarwch amser cylch 
Holwch beth sydd/oedd i ginio’r diwrnod hwnnw a 
defnyddio hynny’n fan cychwyn. Gofynnwch i’r rhai sy’n 
dod â bocs bwyd beth sydd ynddo. Gofynnwch beth yw 
eu hoff fwydydd a rhoi rhestr ar y bwrdd gwyn. Wedyn 
gwnewch golofnau i restru mathau o fwyd y gall fod angen 
cnoi darn oddi arno (e.e. banana, byrger, bhaji nionyn) bwyd 
sy’n dod wedi’i dorri’n fân yn barod (e.e. cyri neu stiw) a 
bwyd y gall fod angen ei dorri (e.e. bysedd pysgod, ffa pob ar 
dost, pizza) neu ei rwygo (e.e. bara garlleg neu naan) ac yna 
gorffen gyda phethau sydd o faint cegaid (mae grawnwin yn 
gallu bod yn broblem am eu bod bron yn rhy llyfn ac yn rhy 
fach, felly’n ddelfrydol, dylid torri grawnwin yn eu hanner cyn 
eu bwyta. Gallwch hefyd gael ychydig o hwyl drwy sôn am 
ychydig o fwydydd nad oes angen eu torri o gwbl, megis cawl 
neu smŵddi.  

Edrychwch i weld pa golofn yw’r fwyaf. Trafodwch hyn (e.e. 
“Mae’n ddiddorol, tydi, bod angen torri’n hoff fwydydd i 
gyd?” neu beth bynnag. “Ydych chi’n meddwl bod hynny’n 
golygu ein bod ni’n bwyta’n gyflymach ‘ta’n arafach? ac ati 
ac ati. Hefyd, trafodwch pam fod cnoi bwyd yn bwysig (yn 
helpu’r bwyd i deithio i’ch bol yn ddiogel ac yn ein helpu i 
osgoi poen bol). 

Gallech wedyn orffen drwy chwarae “Sut fyddwch chi’n 
fy mwyta i?” Gallwch ddefnyddio’r Pypedau Sanau i helpu 
gyda’r gêm hon. 

Gan ddefnyddio’r bwydydd rydych wedi’u henwi a’u gosod 
mewn colofnau, gofynnwch gwestiynau fel: 

	 “Banana	dw	i,	ydych	chi’n	fy	mwyta	i	drwy	frathu	
darn,	drwy	fy	nhorri’n	ddarnau	bach,	neu	drwy	fy	
rhwygo’n	ddarnau?”	(cofiwch,	efallai	fod	mwy	nag	un	
ateb	–	holwch	i	weld	pa	ddull	ydy’r	mwyaf	poblogaidd.)
Os	ydych	chi’n	meddwl	y	gallai	geiriau’n	unig	fod	yn	
rhy	anodd,	dewch	ag	ychydig	o	fwydydd	i’r	dosbarth	
neu	defnyddiwch	luniau	o	lyfrau.	Bob	yn	hyn	a	hyn,	
adroddwch	y	pennill	am	gnoi	bwyd,	neu	rhowch	gynnig	
ar	y	fersiwn	hon	yn	lle.	

	

“Sut bynnag rwyt ti’n fy mwyta i, 
drwy rwygo darn neu dorri  

Cofia di fod angen cnoi, rhag ofn iti 
ddechrau tagu.” 

Mae’n amlwg y gall y gêm hon fynd 
ymlaen gyhyd ag y dymunwch. 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: defnyddiwch 
y cardiau fflach ‘Bwyd’ a ‘Phensiliau a chreons’ 
a, gêm newydd – ‘Ydy hwn yn ddiogel i fabi?’ 
Soniwch am y mathau o deganau a gemau y bydd y 
plant yn eu chwarae ac a fyddai’r rheini’n ddiogel 
i fabi – e.e. “Fyddai hi’n bosib tynnu’r llygaid oddi 
ar dedi?”, “Oes llawer o ddarnau bach mewn un 
o’r gemau?” ac ati. (Ychydig iawn o bethau sy’n 
ddiogel i fabi, oni bai eu bod wedi’u gwneud yn 
arbennig ar eu cyfer e.e. teganau meddal â darnau 
nad oes modd eu tynnu.)



Pecyn Athrawon Hoof and Safety Nuzzle a Scratch10

Oeddech chi’n gwybod? 
Bob blwyddyn, bydd tua 7,000 o blant dan 10 oed yn cael eu 
hanafu a thua 30 yn cael eu lladd wrth deithio mewn ceir ar 
ffyrdd Prydain. 

Yn ôl y gyfraith, rhaid i blant ddefnyddio seddi yn y car (naill 
ai seddi codi neu gadeiriau plant) oherwydd bod cymaint o risg 
i’r gwregys diogelwch groesi’r rhannau anghywir o’u corff gan 
achosi anafiadau mewnol petaen nhw mewn damwain. 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am seddi diogelwch a gwregys 
diogelwch, perygl chwarae gyda handlen y drws y tu mewn i’r 
car a phwysigrwydd mynd allan o’r car ar ochr y pafin. Mae’r 
eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Paid cyffwrdd â handlen drws car wrth deithio 
Rhag ofn iti syrthio allan a brifo.”

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Pan fydd pawb yn y car, dyma restr i ti  
Ydy’r drws ar gau? Ydy’r gwregys ar gau?  
Wel i ffwrdd â ni!” 

“Allan ar ochr y pafin!  
Allan ar ochr y pafin!  
Ar ddiwedd y daith, rhaid cofio bob tro  
Allan ar ochr y pafin! 

Gweithgarwch amser cylch 
Gosodwch ychydig o gadeiriau ar siâp seddi car. 

Gofynnwch i bedwar, pump, neu saith o blant (a dibynnu ar 
y math o gar rydych wedi’i ddewis e.e. car i bedwar, pump 
neu saith) eistedd yn y seddi gan ddewis un yn yrrwr. Ewch 
drwy gamau’r daith – o gychwyn o’r tŷ i’r siopau ac yn ôl 
adref eto. Gofynnwch i’r plant restru’r holl bethau y dylen 
nhw wneud a’r pethau na ddylen nhw wneud ar sail y rhaglen 
(e.e. gwregysau diogelwch, peidio â chwarae â’r drysau, allan 
ar ochr y pafin). Gofynnwch iddyn nhw drafod y pethau y 
byddan nhw’n eu gwneud/ddim yn eu hoffi am deithio yn y 
car. Ceisiwch bwysleisio agweddau cadarnhaol seddi codi a 
chadeiriau plant. 

9 Yn y car 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Lloches bws’, ‘Maes parcio’ 
chwarae ‘Diogel/Peryglus; chwarae’r gêm fwrdd 
‘Nuzzle a Scratch yn mynd am dro’; a chwarae’r 
gêm fwrdd ‘Yn yr archfarchnad a gyrru adref’.
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Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn bod angen bod yn ofalus wrth 
ymyl ffenestri agored, ar falconi ac wrth ymyl cortyn llenni a 
bleindiau. Mae’r eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar 
y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Paid dringo ar reilin ar falconi mawr 
Rhag ofn i ti ddisgyn ar dy ben i’r llawr.”

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Mae golau’n dod drwy’r ffenest  
Ac yn dangos y byd i ni  
Ond os yw’r ffenest ar agor  
Cadw draw yw’r peth gorau i fi.” 

Gweithgarwch amser cylch 
Gwnewch dair colofn ar y bwrdd gwyn dan y penawdau 

‘Yn uchel i fyny’, ‘Ar y llawr’ ac ‘O dan y ddaear’. 

Gofynnwch i’r plant ydyn nhw’n gwybod ymhle mae 
gwahanol anifeiliaid yn byw, e.e. aderyn, twrch daear, llew, 
mwnci, jiráff, cwningen (wyllt), pysgodyn, pobl ac ati. Yna, 
soniwch am y gwahanol anifeiliaid a’u nodweddion, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar y rhai sy’n byw mewn mannau 
uchel. Edrychwch ar eu priodweddau (gallu hedfan, da 
am neidio, gafael a chynffon i gadw cydbwysedd, ac ati). 
Yna, soniwch am bobl a’r pethau sydd gennym ni (e.e. dim 
adenydd, dim cynffon ac ati). Defnyddiwch hyn i egluro 
pam felly mae’n rhaid inni fod yn ofalus iawn pan fyddwn 
yn rhywle uchel. Gallwch ofyn i’r plant eich helpu i lenwi’r 
colofnau. 

Os oes amser, gofynnwch iddyn nhw feddwl am yr adegau y 
byddan nhw yn rhywle uchel a’r gofal a gymerir ohonyn nhw. 
Ar reid yn y ffair, bydd rhywun yn cau gwregys amdanyn nhw. 

Os byddan nhw’n cael reid ar ysgwyddau oedolyn, nid yn 
unig y byddan nhw’n gafael yn dynn, ond bydd yr oedolyn 
yn gafael ynddyn nhw hefyd, ac ati. Y rheswm dros hyn yw 
er mwyn eu cadw’n ddiogel. Atgoffwch nhw fod angen iddyn 
nhw gadw’u hunain yn ddiogel drwy beidio â mynd ar falconi 
nac at ffenestri agored, a thrwy fod yn gyfrifol am bethau fel y 
cortyn sydd ar fleind neu lenni. 

Gallech orffen wedyn drwy chwarae “Na, nid Superman ydw 
i!” (Os oes angen, esboniwch pwy yw Superman, yn enwedig 
ei fod fwy neu lai’n amhosibl ei ladd a’i fod yn gallu hedfan!) 

Rhowch amrywiaeth o sefyllfaoedd a bydd yn rhaid i’r plant 
ateb “Caf!” neu “Na, nid Superman dw i!” Gallai’r Pypedau 
Sanau helpu gyda’r gêm hon. 

Dyma ambell gwestiwn posibl: 

	 “Dw	i	mewn	llofft	i	fyny’r	grisiau	ac	mae’r	ffenestr	ar	
agor.	Ga’i	ddringo	i	fyny	ac	edrych	allan”	(Na,	nid...	)

	 “Dw	i	yn	parc	ac	mae	‘na	ffrâm	ddringo	dw	i	wedi	bod	
arni	o’r	blaen	–	ga’i	fynd	arni	eto?”	(Caf...)	

	 “Dw	i	gartre	ac	mae’r	drws	at	y	balconi	ar	agor	–	ga’i	
fynd	allan?”	(Na...)	

	 “Mae	coeden	yn	yr	ardd	a	dw	i	erioed	wedi’i	dringo	hi.	
Ga’i	drio?”	(Na...)	

	 “Mae’n	oer	ac	mae’r	ffenestr	ar	agor.	Ga’i	gau’r	
ffenestr?”	(Na...)	

	 “Mae	dad	yn	mynd	i’r	gwaith	a	dw	i	eisiau	codi	llaw	
arno.	Mae’r	ffenestr	ar	gau	ac	mae	‘na	le	lle	dw	i	fel	
rheol	yn	sefyll.	Ga’i	godi	llaw?”	(Caf...)	

Mae’n siŵr y gallwch feddwl am nifer o gwestiynau da eraill – 
holwch y plant oes ganddyn nhw rai. 

I fyny ac i lawr: bod	yn	ofalus	wrth	ymyl	ffenestri	
agored,	ar	falconi	ac	wrth	ymyl	cortyn	bleind	10

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi ddefnyddio’ch 
lluniau chi’ch hun o wahanol anifeiliaid ac adar 
a thrafod ymhle maen nhw’n byw a pham ei 
bod yn ddiogel byw yno; gofynnwch i’r plant 
dynnu lluniau eu hunain, gan ofyn iddyn nhw 
efallai “Gwnewch lun anifail imi sy’n byw mewn 
coeden.” ac ati; a chwarae ‘Diogel/Peryglus’.
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11
Oeddech chi’n gwybod? 
Mae dros 900 o blant dan bump yn cael eu rhuthro i’r adran 
damweiniau bob wythnos ar ôl disgyn i lawr grisiau. 

Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn bod angen bod yn ofalus wrth 
gerdded i fyny ac i lawr grisiau, gadael teganau ar y llawr a 
cherdded / rhedeg ar loriau sgleiniog. Mae’r eitemau hyn i gyd 
i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Gofala ar lawr sy’n lân ac yn sgleinio  
Paid ti â rhedeg rhag ofn iti lithro.” 

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen - neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Mae grisiau yn beryg os byddi di’n rhuthro  
Fe allet ti frifo wrth faglu a syrthio. 
Gafaela mewn canllaw a bydd yn ofalus 
Ac wedyn fe fyddi di’n blentyn bach hapus.”

“Mae’n braf cael lot o deganau  
Ond paid ti â’u gadael ar lawr. 
Os byddi di’n baglu, fe allet ti frifo  
Ac wedyn bydd ‘na grio mawr!” 

Gweithgarwch amser cylch 
Os oes modd, dechreuwch y sesiwn CYN gofyn i’r plant glirio 
ar ôl sesiwn ‘gweithgarwch rhydd’. Dylai hyn olygu bod eithaf 
llanast yn yr ystafell. Esboniwch eich bod heb eu gorfodi i 
glirio heddiw am eich bod am wneud map. Cyn dechrau ar y 
map, gofynnwch i’r dosbarth pwy sydd wedi mynd i fyny neu 
i lawr y grisiau heddiw. Cyfrwch faint sydd wedi bod a faint 
sydd heb. Soniwch am y gwahaniaeth rhwng y grisiau a lifft. 
Trafodwch risiau symud os hoffech chi a pham eu bod yn  
dda neu ddim cystal a pham mae’n rhaid bod yn ofalus iawn 
arnyn nhw. 

Yna, gan ddefnyddio’r bwrdd gwyn, gwnewch fap bras o’r 
ystafell a gofyn i’r plant enwi peryglon posibl – rhywbeth 
y gallai rhywun faglu drosto, llithro arno ac ati. Efallai yr 
hoffech gynnwys ‘ymylon’ yn hyn – corneli miniog, ac ati. 
Ar ôl ichi orffen y map, gofynnwch i’r plant glirio ac wedyn 
gallwch rwbio’r ardaloedd peryglus a rhoi ‘diogel’ ar yr  
ardal honno. 

Llithro a baglu:  
bod	yn	ofalus	ar	y	grisiau	ac	ar	y	llawr	

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Pensiliau a Chreons’; a ‘Grisiau’; 
chwarae Diogel/Peryglus; chwarae gêm fwrdd 
‘Nuzzle a Scratch yn mynd am dro’; a chwarae’r 
gêm fwrdd ‘Paratoi i fynd allan o’r tŷ’.
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Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am y maes parcio (ceir yn bacio ac 
ati), diogelwch yn yr eiliau, mynd ar goll a gofyn am help. 
Mae’r eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Paid chwarae yn wirion ar droli na dringo  
Na rhedeg o gwmpas mewn siop fawr heb wrando!” 

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Gafaela mewn llaw a bydd yn ofalus  
Mae ceir mewn maes parcio yn bethau peryglus.  
Dim rhedeg, ac aros ar y llwybr da ti  
Cei di chwarae ar ôl gorffen siopa – yn y tŷ.” 

“Os byddi di’n mynd ar goll, wel stop  
Paid â dychryn, dos at un o weithwyr y siop.  
Gofynna am help ac fe fyddan nhw’n glên  
Ac yn siŵr o dy helpu di gyda gwên.” 

Gweithgarwch amser cylch 
Trowch hyn yn gêm cofio debyg i “Ym masged fy nain/  
mam-gu”. 

“Yn fy nhroli, wnes i roi tun o domatos...”, ac wedyn 
gofynnwch i’r plant awgrymu pethau (efallai yr hoffech chi eu 
sgwennu nhw!) nes bod gennych dri pheth. Wedyn, soniwch 
am rywbeth sy’n mynd o’i le: rydych chi’n mynd ar goll, 
rydych chi’n cerdded i mewn i droli, rydych chi’n gollwng 
paced o basta; rydych chi’n sefyll ar domato; rydych chi’n 
anghofio lle rydych chi’n mynd ac ati. Wedyn gofynnwch  
oes rhywun yn cofio beth sydd yn y troli a rhowch fwy o 
bethau ynddo. 

Defnyddiwch y gêm yn enghraifft i esbonio bod yn rhaid ichi 
ganolbwyntio mewn lle dieithr, neu byddwch yn anghofio 
a gallech chi fynd ar goll. Dim breuddwydio yn yr eiliau, 
meddwl ble mae’r troli’n mynd a ble mae’r oedolyn sy’n 
gwthio’r troli! 

Efallai yr hoffech drafod gyda’r plant am yr hyn mae eu rhieni 
neu eu gofalwyr wedi dweud wrthyn nhw am ei wneud os ânt 
ar goll - pan fyddan nhw’n mynd allan, fyddan nhw’n trefnu 
rhywle i gyfarfod ‘rhag ofn’ ac ati. Mae’n amlwg nad ydych 
am fynd yn groes i unrhyw drefniadau maen nhw’n eu gwneud 
gartref, a dydych chi ddim am eu dychryn, ond rydych am 
wneud iddyn nhw deimlo’n hyderus eu bod yn gallu ymdopi os 
bydd hynny’n digwydd. 

12 Yn yr archfarchnad 

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach  ‘Maes parcio’, ‘Bagiau’ a’r ‘Orsaf 
trenau’, chwarae ‘Diogel/Peryglus; chwarae’r gêm 
fwrdd ‘Nuzzle a Scratch yn mynd am dro’;  
a chwarae’r gêm fwrdd ‘Yn yr archfarchnad a 
gyrru adref’.
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Crynodeb o’r rhaglen 
Mae’r rhaglen hon yn sôn am sefyll yn ddigon pell yn ôl oddi 
wrth ymyl y pafin wrth ddisgwyl bws, aros i’r bws stopio’n 
iawn cyn ceisio mynd arno neu oddi arno, a dal yn dynn y tu 
mewn, dim ots os ydach chi’n sefyll ynteu’n eistedd. Mae’r 
eitemau hyn i gyd i’w gweld yn y ffilm fer ar y DVD. 

Pennill diogelwch 
Mae pennill bach tebyg i’r isod yn cael ei ddefnyddio yn y 
rhaglen: 

“Gafael yn dynn, gafael yn dynn ...  
Rhag ofn i ti ddisgyn!” 

Dyma bennill arall y gallwch ei defnyddio sy’n berthnasol i’r 
rhaglen – neu, wrth gwrs, gallwch greu eich pennill eich hun: 

“Wrth aros am fws, rhaid sefyll yn llonydd,  
Paid neidio a dawnsio a bod yn aflonydd  
Aros ar y pafin, wneith y gyrrwr dy weld di  
Disgwyl i’r bws stopio cyn ceisio talu!” 

Gweithgarwch amser cylch 
Dechreuwch drafod drwy ofyn pwy sydd wedi bod ar fws, 
ar reilffordd dan ddaear neu ar drên – cofiwch nad yw rhai 
plant erioed wedi bod ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ystyriwch y 
gwahaniaethau rhwng bod yn eich car chi’ch hun a bod gyda 
llawer o bobl eraill: llawer o bobl, bod yn fwy distaw, gofalu 
rhag mynd ar goll, cael eich bwrw drosodd, ac ati. 

Chwarae “Awyren, trên, car a bws”. 

Rhowch eich dwylo ar eich pen ar gyfer awyren, ar eich 
ysgwyddau ar gyfer y trên, ar eich cluniau ar gyfer car ac ar 
eich pengliniau ar gyfer bws. Stopiwch y gêm ar un o’r dulliau 
teithio drwy ddweud “stop!” neu rywbeth arall sy’n briodol. 

Ar ôl i chi stopio ar ‘drên’ dywedwch, gofynnwch a all rhywun 
ddisgrifio un o nodweddion trên. Yna, gofynnwch gwestiwn 
sy’n gofyn i’r plant feddwl beth y bydden nhw’n ei wneud ar 
drên llawn, mewn gorsaf lawn, ac ati. Stopiwch y gêm ar bob 
math gwahanol o drafnidiaeth er mwyn ichi ystyried gwahanol 
sefyllfaoedd teithio (o’r un cyd-destun – os ydyn nhw’n llawn 
a beth y dylai rhywun afael ynddo, os ydyn nhw’n brysur a’ch 
bod yn teimlo’n ddryslyd, ac eistedd yn ddiogel ar sedd). 

Ar y bws 13

Gweithgareddau ychwanegol a 
gemau dilynol
I ategu’r rhaglen hon, gallwch chi: ddefnyddio’r 
cardiau fflach ‘Lloches bws’, Gorsaf Trenau; 
chwarae ‘Diogel/Peryglus’; chwarae’r gêm fwrdd 
‘Nuzzle a Scratch yn mynd am dro’; a chwarae’r 
gêm fwrdd ‘Dal y bws i’r archfarchnad a gyrru 
adref’.
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Dyma’r	stori	sy’n	esbonio	beth	sy’n	digwydd	yng	Ngêm	Hoof	and	
Safety.	Mae	pum	fersiwn	o’r	gêm	hon	-	y	gêm	fwrdd	fawr,	sydd	o	
faint	A2	ac	wedyn	pedair	fersiwn	A3	sy’n	cynnwys:	sgwariau	1-25	
-	Paratoi	i	adael	y	tŷ;	sgwariau	26-50	-	Mynd	allan	drwy’r	parc;	
sgwariau	51-75	-	Dal	y	bws	i’r	archfarchnad;	sgwariau	76-100	-	Yn	
yr	Archfarchnad	a	gyrru	adref.	

Peidiwch	â	phoeni	os	nad	yw’r	sgwariau	ar	y	bwrdd	mawr	yn	
cyfateb	yn	union	i’r	sgwariau	ar	y	bwrdd	llai	-	roedd	yn	rhaid	inni	
addasu	pethau	ychydig	er	mwyn	gwneud	i’r	saethau	ymlaen	ac	yn	
ôl	weithio’n	iawn.	Mae’r	rhifau	yn	y	cromfachau’n	cyfeirio	at	y	
sgwariau	ar	y	bwrdd	mawr.	

Sgwariau 1-25. Paratoi i adael y tŷ 
Roedd	hi’n	fore	ac	roedd	Nuzzle	a	Scratch	yn	edrych	ymlaen	at		
y	diwrnod.	Roedden	nhw’n	mynd	i’r	parc	ac	wedyn	i’r	archfarchnad	
gyda’u	mam.	Neidiodd	Nuzzle	o’r	gwely	a	sefyll	ar	frwsh		
gwallt.	(2)	

“O	na!”	meddai	Nuzzle,	“Ddylwn	i	fod	wedi	codi	hwnna	neithiwr.”	

Dyma	nhw’n	rhuthro	i’r	ystafell	‘molchi	i	ymolchi	ac	ar	unwaith,	
sylwodd	Scratch	ar	hylif	glanhau	wedi	troi	drosodd	ar	y	llawr.	

“Perygl!”	gweiddodd	Scratch.	(3)	“Sydyn,	Nuzzle,	rhaid	inni	gael	
oedolyn	i	glirio	hwn!”	(4)	

Roedd	y	ddau’n	teimlo’n	falch	ohonyn	nhw’u	hunain,	a	neidiodd	y	
bechgyn	yn	gyflym	i’r	bath	llawn	swigod.	

“Mmmm,	dyna	oglau	da	-	digon	da	i’w	fwyta”	meddyliodd	Scratch.	
“Dw	i’n	mynd	i	flasu	ychydig	pan	na	fydd	Mam	yn	edrych.”	
Sipiodd	ddiferyn	bach	o’r	botel.	(6)	“O	na!”	meddai,	“mae’n	ych	a	
fi,	a	nawr	dw	i’n	teimlo’n	sâl	iawn.”	(7)	

Yn	y	cyfamser,	roedd	Nuzzle	eisiau	bwyd	yn	ofnadwy.	“Dim	hyd	yn	
oed	bys	sbwng	cyn	mynd	i’r	gwely,”	cwynodd.	Sniffiodd	y	sebon.	
“Mmmm	dyna	oglau	da	-	digon	da	i’w	fwyta,”	sibrydodd.	Ond	
wedyn,	cofiodd	a	meddwl,	“Perygl!	I	ymolchi	mae	sebon	yn	dda,	
nid	i’w	fwyta	-	bydd	yn	fy	ngwneud	i’n	sâl,”	(8)	felly,	sgwriodd	y	tu	
ôl	i’w	glustiau	yn	lle	hynny,	heb	roi’r	sebon	yn	ei	geg.	

Roedd	Nuzzle	a	Scratch	yn	dwt	ac	yn	lân,	ac	felly	dyma	nhw’n	
eistedd	i	gael	eu	brecwast.	“Edrycha	arna’i,	Nuzzle,”	meddai	
Scratch,	(11)	“Galla’i	roi	selsigen	gyfan	yn	fy	ngheg!”	Ac	fe	
wnaeth.	“O	na!”	meddyliodd	Scratch,	“Dw	i’n	cofio	nawr.	Dw	i	i	
fod	i	fwyta	darnau	bach	a	chnoi,	cnoi,	cnoi.”	(12)	

Trodd	Nuzzle	oddi	wrth	Scratch	a	oedd	yn	edrych	yn	wyrdd	
ofnadwy,	a	gwelodd	y	sosban	ar	ymyl	y	stôf.	“Brysia,	Mam,	“	
meddai,	“mae’r	sosban	yn	edrych	yn	simsan.”	“Da	iawn,	Nuzzle,”	
meddai	Mam,	“da	ti	am	sylwi.”	

Roedd	Nuzzle	a	Scratch	yn	llawn	ar	ôl	bwyta’u	brecwast	a	dyma	
nhw’n	mynd	i	fyny’r	grisiau	i	frwsio’u	eu	dannedd.	“O	na!”	
meddyliodd	Scratch,	wrth	iddo	faglu	ar	esgid	oedd	wedi’i	gadael	
ar	y	pumed	gris,	(18)	“Rôn	i’n	gwybod	y	dylwn	i	fod	wedi	cadw’r	
esgid	‘na.”	Cododd	ar	ei	draed,	cadw’r	esgid,	a	mynd	yn	fwy	
gofalus	i	fyny’r	grisiau	tuag	at	yr	ystafell	‘molchi.	Wrth	iddo	basio	
ystafell	ei	fam,	edrychodd	drwy’r	drws	a	gweld	bod	plwg	ei	sythwr	
gwallt	yn	dal	yn	y	wal.	(20)”Perygl!”	gweiddodd.	“Mam,	mae	
plwg	eich	sythwr	gwallt	yn	dal	yn	y	wal,	mae	angen	ichi	ddod	i’w	
dynnu.”	“Da	iawn,	Scratch!”	meddai	Mam,	“da	ti	am	weld	hynny,”	
a	rhoi	mwythau	i’w	wallt.	“A	da	iawn	ti	hefyd,	Nuzzle,	rwyt	ti	wedi	
twtio	dy	deganau	cyn	inni	fynd	allan.	Mae	hynny’n	gwneud	popeth	
yn	fwy	diogel	o	lawer.”	(22)	

Roedd	Scratch	yn	methu	aros	i	
fynd	allan,	felly	rhedodd	o	heibio	i	
Nuzzle	a’i	fam	tuag	at	y	drws	gefn.	
Ac	wedyn,	dyma	fe’n	llithro	a	disgyn	
yn	bendramwnwgl.	(25)	“O	na!”	
meddyliodd	wrth	iddo	hedfan	drwy’r	
awyr,	“Bydda	‘i	bob	tro’n	anghofio	
bod	lloriau	sgleiniog	yn	llithrig.”	A	glaniodd	gyda	bwmp.	(26)	

Sgwariau 26-50. Mynd allan drwy’r parc  
Teimlai	Nuzzle	bechod	dros	Scratch.	Roedd	ganddo	lwmp	ar	ei	ben	
ar	ôl	llithro	ar	y	llawr,	felly,	dyma	fe’n	rhoi	anrheg	iddo.	

“Dyma	ti,	Scratch,	dw	i	wedi	bod	yn	cadw	hwn	i	ti.	Crys	arbennig	i	
bobl	dy	weld	di	yn	y	tywyllwch.	Mae’n	helpu	pobl	eraill	a	gyrwyr	
ceir	i	dy	weld	di.”	(28)	

“Diolch	Nuz,”	meddai	Scratch,	“Dw	i’n	teimlo’n	well	yn	barod.”	

Roedd	Nuzzle	mor	falch	bod	Scratch	yn	teimlo’n	well	nes	iddo	
fethu	gweld	car	yn	bacio	allan	o	lôn	tŷ.	

“Perygl!”	gweiddodd	Scratch,	“Stopia	Nuzzle,	mae	‘na	gar.”	(30)	

“Ffiw!”	meddai	Nuzzle.	“Diolch	am	y	rhybudd	Scratch.	Mae’n	
anodd	cofio	bod	ceir	mewn	mannau	eraill	hefyd,	nid	dim	ond	ar	
	y	ffyrdd.”	

“Dewch	chi’ch	dau,”	meddai	Mam,	“traed	dani!	Rhaid	inni	groesi’r	
ffordd.”	Gafaelodd	Nuzzle	yn	llaw	ei	fam	wrth	iddyn	nhw	aros	wrth	
y	groesfan.	(33)	

“Does	dim	byd	yn	dod,”	meddyliodd	Scratch,	“Alla’i	groesi’r	ffordd	
nawr.”	(35)	“O	na!”	meddyliodd,	“Dw	i’n	cofio	nawr!	Croesi	dim	
ond	pan	fydd	y	dyn	gwyrdd	yn	olau,	nid	y	dyn	coch.	A	pheidio	byth	
â	chroesi	heb	afael	mewn	llaw	oedolyn.”	

Aeth	Nuzzle	a	Scratch	ymlaen,	ac	roedd	Nuzzle	yn	dal	i	gofio	gafael	
yn	llaw	ei	fam	wrth	ymyl	y	ffordd.	“Da	iawn,	Nuzzle,”	meddai	ei	
fam,	“mae’n	fwy	diogel	gafael	yn	llaw	oedolyn	bob	tro	wrth	ymyl	
ffordd	brysur.”	Ac	yna,	cyrhaeddon	nhw’r	parc.	

“Rydyn	ni	yn	y	parc,	rydyn	ni	yn	y	parc!”	Sgrechiodd	Nuzzle	a	
Scratch,	gan	redeg	o	gwmpas	yn	wyllt	nes	i	Scratch	faglu	(38)	
a	disgyn	i	lawr	ochr	y	clawdd	ac	i	mewn	i’r	pwll.	(40)	“O	na!”	
meddyliodd,	“Dw	i’n	cofio	nawr!	Dylwn	bob	tro	fod	yn	ofalus	wrth	
ymyl	dŵr.	Mae’n	gallu	bod	yn	beryglus.”	

“Rwyt	ti’n	alpaca	bach	gwirion	iawn,”	dwrdiodd	ei	fam.	“Am	fod	
mor	wirion,	dw	i	ddim	am	adael	iti	fwydo’r	hwyaid	o	gwbl.	Geith	
Nuzzle	roi’r	bara	i	gyd	iddyn	nhw	heddiw.”	Felly,	safodd	hi	a	
Nuzzle	mewn	man	diogel	a	bwydo’r	hwyaid.	(41)	

Roedd	Scratch	yn	teimlo	cywilydd	am	iddo	ymddwyn	yn	ddrwg	
ac	arhosodd	wrth	ymyl	ei	fam	wrth	iddyn	nhw	gerdded	at	y	lle	
chwarae.	Ond	roedd	Nuzzle	ar	y	llaw	arall	yn	dechrau	brolio	ar	ôl	
bod	yn	dda	ac	yn	dechrau	dangos	ei	hun.	

“Edrychwch	arna’	i	Scratch!”	gweiddodd,	gan	sefyll	ar	ben	fin	
sbwriel.	(45)	“Alla’i	ddringo	unrhyw	beth.”	Yna,	disgynnodd	oddi	
arno	ar	y	llawr.	“O	na!”	meddai,	“Dw	i’n	cofio	nawr.	Pethau	i	gadw	
sbwriel	yw	biniau,	nid	llefydd	i	ddringo.”	

Yn	y	cyfamser,	roedd	Scratch	yn	cael	amser	bendigedig	ar	y	
ffrâm	ddringo,	yn	cyrraedd	y	top	mewn	dim	o	dro.	(46)	“Da	iawn,	
Scratch,”	meddai	ei	fam,	“rwyt	ti	wedi	gwneud	hynny’n	gyflym	
iawn,	ond	yn	ofalus	iawn	hefyd.	Carnau	Campus!”	

Y stori sy’n cyd-fynd â gêm fwrdd ‘Nuzzle a 
Scratch yn mynd am dro’
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“Mam,	Mam,	edrychwch	arna’	i,”	gweiddodd	Nuzzle,	“Dw	i’n	gallu	
dringo’r	llithren,	y	llithren	lithrig	Wps!”	(49)	a	dyma	fe’n	llithro	
ar	y	llithren	ac	yn	llithro’r	holl	ffordd	i’r	gwaelod.	(50)	“O	na!”	
meddyliodd	wrth	iddo	rwbio’r	lwmp	ar	ei	ben.	“Dw	i’n	cofio	nawr.	
Rhaid	dringo’r	grisiau,	nid	y	llithren.”	

Sgwariau 51 -74  Dal y bws i’r archfarchnad 
Gadawodd	Nuzzle	a	Scratch	y	parc	ac	aros	gyda’u	mam	wrth	y	
lloches	bws.	Roedd	Scratch	wedi	dechrau	diflasu	a	dechreuodd	
chwarae	wrth	ymyl	y	ffordd.	

“Edrycha	arna	i,	Nuzzle,	“	sibrydodd.	“Dw	i’n	gallu	rhoi	fy	nhroed	
ar	y	ffordd.”	(52)	“O	na	chei,	‘ngwas	i!”	meddai	ei	fam	a	dweud	
wrtho	am	ddod	i	eistedd	yn	y	lloches	gyda	hi.	Yn	y	cyfamser,	
safodd	Nuzzle	yn	ddistaw	yn	ddigon	pell	oddi	wrth	ymyl	y	pafin	
(53)	gan	ddisgwyl	i’r	bws	gyrraedd.	A	dyma’r	bws	yn	dod,	yn	
gyflym	iawn.	

“Edrycha	arna’i,	Nuzzle”,	meddai	Scratch	gan	geisio	sefyll	ar	ei	
draed	wrth	i’r	bws	symud.	“Dw	i’n	gallu	sefyll	heb	afael.”	(59)	“O	
na!”	meddyliodd	wrth	iddo	bron	â	disgyn,	“Dw	i’n	cofio	nawr.	Os	
nad	ydych	chi’n	eistedd	i	lawr	ar	y	bws,	gafaelwch	yn	rhywbeth	
neu	yn	rhywun	i’ch	cadw’ch	hun	yn	ddiogel.”	(60)	Felly	gwnaeth	
hynny,	a	dyma’i	fam	yn	gwenu	arno’n	falch.	Yn	y	cyfamser,	roedd	
Nuzzle	yn	eistedd	ar	ei	sedd	yn	ddistaw	yn	edrych	allan	o’r	ffenestr.	
(61)	Ar	ôl	cyrraedd	yr	archfarchnad,	roedd	Scratch	wedi	gwirioni	
a	rhuthrodd	allan	i’r	maes	parcio.	(65)	“O	na!”	meddyliodd,	“Dw	
i’n	cofio	nawr!	Mae	meysydd	parcio’n	gallu	bod	yn	beryglus,	felly,	
dylwn	i	afael	yn	llaw	Mam	a	cherdded	ar	y	llwybr,	fel	Nuzzle.”	(68)	

Yna,	gwelodd	Nuzzle	gar	yn	dod	allan	o	le	parcio	tuag	atyn	nhw.	

“Perygl!”	galwodd,	“Gwyliwch	y	car	yna!”	(70)	

“Da	iawn,	Nuzzle,”	meddai	Mam,	“da	ti	am	sylwi.”	

“Roeddwn	i	ar	fin	sylwi	hefyd,”	cwynodd	Scratch.	

“Nac	oeddet,”	meddai	Nuzzle.	

Oeddwn,”	meddai	Scratch.	

“Nac	oeddet	....	OW!”	meddai	Nuzzle.	(72)	Roedd	mor	brysur	yn	
dadlau	nes	iddo	gerdded	yn	syth	i	mewn	i	droli	rhywun.	

“Dere,	Nuzzle,”	meddai	Mam,	“cerdda	wrth	fy	ymyl.”	Ac	fe	
wnaeth.	(74)	

Sgwariau 75-100 Yn yr archfarchnad a gyrru adref 
Yn	y	cyfamser,	roedd	Scratch	yn	meddwl	y	byddai’n	rhoi	cynnig	ar	
ddringo	i	fyny	tu	blaen	y	troli	wrth	i	Mam	nôl	ychydig	o	lysiau.	(75)	
I	fyny,	i	fyny	tan	CRASH!	Dyma’r	troli’n	troi	drosodd.	(76)	

“O	na!”	meddyliodd	Scratch	wrth	iddo	rwbio’i	benelinoedd	oedd	yn	
brifo.	“Nawr	dw	i’n	cofio.	Lle	i	gadw	bwyd	yw	trolis,	nid	alpacas.”	

Wrth	i’w	fam	godi	Scratch	a’r	siopa	i	gyd,	aeth	Nuzzle	i	grwydro,	
ac	wedyn,	doedd	e	ddim	yn	gallu	gweld	Scratch	na	Mam	yn	unman.	
(77)	Meddyliodd,	“Dw	i’n	gwybod,	a’i	i	weld	ydyn	nhw	yn	y	maes	
parcio.”	(78)	Yna,	meddyliodd,	“Perygl!	Dw	i’n	siŵr	na	ddylwn	i	
fynd	i’r	maes	parcio	ar	fy	mhen	fy	hun.	Dw	i’n	gwybod.	Gofynna’i	
i	oedolyn	sy’n	gwisgo	dillad	yr	archfarchnad	am	help.”	(80)	A	dyna	
a	wnaeth,	a	dyma’r	oedolyn	clên	yn	mynd	â	Scratch	yn	ôl	at	ei	fam	
a	Nuzzle.	

“Da	iawn,	Nuzzle,	am	ofyn	i	oedolyn	yn	gwisgo	gwisg	yr	
archfarchnad.	Roedd	hynny’n	beth	doeth		iawn	i’w	wneud,”	meddai	
mam,	wrth	iddyn	nhw	adael	yr	archfarchnad.	“Pan	gyrhaeddwn	ni	
nôl	at	y	bws,	cei	di	fys	sbwng.”	

Roedd	Nuzzle	wedi	gwirioni	gymaint	ei	fod	am	gael	bys	sbwng	nes	
iddo	anghofio	popeth	am	ymddwyn	yn	dda	funud	yn	ôl.	Anghofiodd	
gerdded	ar	y	llwybrau	gan	ddal	llaw	ei	fam,	ac	o	fewn	dim,	roedd	

wedi	colli	ei	fam	a	Scratch	eto.	Crwydrodd	ymhellach	ac	ymhellach	
i’r	maes	parcio’n	ceisio	dod	o	hyd	iddyn	nhw.	(87)	

“Diar	mi,	Nuzzle,”	meddai	llais,	“beth	wyt	ti’n	wneud	yn	crwydro	
o	gwmpas	yn	y	maes	parcio	yma?”	Lle	mae	dy	fam?”	Mrs	Ellwood	
oedd	hi,	ffrind	ei	fam.	Edrychodd	Mrs	Ellwood	i	fyny	a	phwy	
welodd	hi’n	rhuthro	tuag	ati	ond	ei	fam	a	Scratch.	(91)	

“Nuzzle,	sawl	gwaith	mae’n	rhaid	imi	ddweud	wrthyt	ti	am	beidio	
â	chrwydro	mewn	meysydd	parcio?	Does	wybod	beth	mae	car	yn	
mynd	i’w	wneud	a	dydyn	nhw	ddim	yn	gallu	dy	weld	di.	Dw	i’n	
grac/flin	iawn.”	

“Rwyt	ti’n	edrych	wedi	blino,”	meddai	Mrs	Ellwood	wrth	ei	fam.	
“Fyddet	ti’n	hoffi	cael	lifft	adre?	Yn	ffodus	iawn,	mae	seddi	bach	y	
plant	gen	i	yn	y	car.”	(92)	

“O,	diolch!”	meddai	Mam.	“Byddai	hynny’n	fendigedig.	Wedyn,	ar	
ôl	inni	gyrraedd	adre,	gallwn	ni	gael	diod	bach	neis	a	bys	sbwng.”	

Felly,	dyma	bawb	yn	dringo	i’r	car	a	gwisgodd	Nuzzle	a	Scratch	
eu	gwregysau	diogelwch	ar	unwaith.	(94)	Eisteddai	Scratch	yn	
ddistaw,	yn	breuddwydio	am	fys	sbwng	ond	roedd	Nuzzle	wedi	
diflasu	braidd	a	dechreuodd	chwarae	â	handlen	y	drws.	(96)	

“Oes	rhywun	yn	chwarae	â	handlen	y	drws?”	dywedodd	Mrs	
Ellwood.	“Dydy	handlen	y	drws	ddim	i	ddwylo	na	phawennau	
bach.”	Trodd	ei	fam	ei	phen	a	syllu’n	gas	ar	Nuzzle,	ond	roedd	
Scratch	yn	eistedd	yno’n	glafoerio,	yn	dal	i	feddwl	am	ei	fys	sbwng.	

“Dyma	ni!”	meddai	Mrs	Ellwood,	“Allan	â	ni	-	Nuzzle	NA!”	wrth	
i	Nuzzle	agor	y	drws	a	neidio	allan.	(98)	“O	na!”	meddai	wrth	
iddo	neidio’n	gyflym	yn	ôl	i’r	car.	“Mae’n	ddrwg	iawn	gen	i	Mrs	
Ellwood,	dw	i’n	cofio	nawr.	Peidiwch	byth	â	mynd	allan	o’r	car	ar	
ochr	y	ffordd,	ewch	allan	bob	tro	ar	ochr	y	pafin.”	

Felly,	dyma	nhw	i	gyd	yn	mynd	i’r	tŷ	wedi	blino’n	lân	ac	i	mewn	i’r	
gegin.	Tywalltodd	eu	mam	sudd	i	bawb	gan	ddweud,	

“Wel,	rydych	chi	wedi	gwneud	llawer	o	gamgymeriadau	a	llawer	
o	bethau	da	heddiw,	fechgyn,	ond	rydyn	ni	wedi	cyrraedd	y	tŷ’n	
ddiogel	a	dw	i’n	meddwl	eich	bod	wedi	dysgu	nifer	o	wersi	pwysig.	
Felly,	dw	i’n	mynd	i	roi	rhosyn	Warden	Diogelwch	i’r	ddau	
ohonoch	chi.	Da	iawn.	Carnau	Campus	bawb!”	

Carnau	Campus!”	gweiddodd	Nuzzle	a	Scratch	ac	wedyn	eistedd	
wrth	y	bwrdd,	i	fwyta’u	bysedd	sbwng.	

Defnyddio’r gemau bwrdd 
Y	bwriad	yw	bod	y	plant	yn	defnyddio’r	gemau	bwrdd	ar	eu	pen	eu	
hunain	mewn	grwpiau	bach,	er	y	bydd	angen	iddyn	nhw	chwarae	
gydag	oedolyn	i	ddechrau	wrth	gwrs.	Hefyd,	bydd	angen	darllen	y	
stori	cyflwyno	sawl	gwaith	nes	bod	y	plant	yn	gyfarwydd	â’r	lluniau	
a’r	hyn	sy’n	digwydd.	Os	oes	modd,	mae’n	well	lamineiddio’r	
gemau	A3	er	mwyn	iddyn	nhw	bara’n	well.	

Bydd	angen	ichi	ddarparu	dis	a	darnau	ar	gyfer	y	gemau	-	byddai	
cownteri	neu	friciau	adeiladu	o	wahanol	liwiau	neu	flociau	bach	
eraill	yn	iawn.	

Os	yw’r	plant	yn	chwarae	dan	oruchwyliaeth	oedolyn,	gallwch	
addasu’r	gêm	drwy	roi	gwobrwyon	ychwanegol	(e.e.	symud	i	
sgwâr)	os	bydd	y	plant	yn	sylwi	ar	berygl	eu	hunain	neu	os	ydynt	yn	
gallu	dweud	a	yw	rhywbeth	yn	ddiogel	ynteu’n	beryglus.	
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Mwstashis Diwrnod yr Alpaca

Bathodynnau Warden  
Diogelwch
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Rhosynnau Warden Diogelwch
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Clustiau alpaca
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Darnau’r pypedau sanau
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Gêm cyfatebu pethau ‘Diogel/Peryglus’  
a pheryglon 

Mae’r pecyn yn cynnwys yr un byrddau gemau 
a chardiau ar gyfer y gêm cyfatebu ‘Diogel/
Peryglus’ Os nad ydych yn siŵr am y perygl sy’n 
cael ei ddangos ar gerdyn unigol, cyfeiriwch at y 
rhestr isod. Chwaraeir ‘Diogel/Peryglus’ gan bob 
chwaraewr sydd â bwrdd gêm a bydd y cardiau 
cyfatebol perthnasol yn cael eu rhoi wyneb i lawr 
ar y llawr neu ar y bwrdd. 

Bydd pob chwaraewr yn datgelu dau gerdyn yn 
ei dro. Os yw’r cerdyn yn cyfateb i un ar fwrdd 
y gêm, byddan nhw’n rhoi’r cerdyn dros y llun 
ar fwrdd y gêm. Os nad oes cyfatebiaeth byd 
y cardiau’n cael eu troi wyneb i lawr eto a’r 
chwaraewr nesa’n cael tro. Yr enillydd fydd y 
cyntaf i gasglu’r chwe cherdyn a ddangosir ar eu 
bwrdd nhw. 

1.  Diogel – Oedolyn rydych chi’n ei adnabod yn 
rhoi diod ichi 

2.  Peryglus – Poteli hylif glanhau ar y llawr (Perygl 
– mae’r rhain yn gallu edrych yn ddeniadol a 
gallai plant bach eu hagor a’u hyfed. Y rheol yw, 
“chwiliwch am oedolyn a chadwch draw.”) 

3.  Diogel – Cist mewn ystafell wely a’r drors ar gau 
4.  Peryglus – Cist yn yr ystafell wely a’r drors ar 

agor (Perygl – mae corneli miniog ar y rhain, 
gallai rhywun gerdded i mewn iddynt neu gael ei 
demtio i ddringo arnyn nhw) 

5.  Diogel – Cwpwrdd yr ystafell ‘molchi ar gau 
6.  Peryglus – Cwpwrdd yr ystafell ‘molchi ar agor 

(Perygl – gall cypyrddau fel hyn gynnwys llawer 
o eitemau sy’n edrych fel da–da/losin a all demtio 
plant ifanc. Y rheol yw, “chwiliwch am oedolyn a 
chadwch draw.”) 

7.  Diogel – siswrn ar gau ar ganol y bwrdd 
8.  Peryglus – Siswrn ar agor ar y llawr (Perygl – 

gall y rhain eich torri. Y rheol yw, “chwiliwch am 
oedolyn a chadwch draw.”) 

9.  Peryglus – Pinnau bawd mewn blwch 
10.  Peryglus – Pinnau bawd wedi’u gwasgaru ar 

draws y bwrdd (Perygl – gall y rhain eich pigo. 
Y rheol yw, “chwiliwch am oedolyn a chadwch 
draw.”) 

11.  Diogel – Pensiliau a chreons mewn blwch ar silff 
12.  Peryglus – Pensiliau a chreons wedi’u gwasgaru 

ar hyd y llawr (Perygl – gallai plentyn ifanc godi 
caead pin a’i roi yn ei geg – perygl tagu; gallai 
rhywun lithro ar y pensiliau a’r creons) 

13.  Diogel – Cyllell a fforc plentyn wedi’u gosod ar y 
bwrdd 

14.  Peryglus – cyllell finiog ar y bwrdd (Perygl – gall 
cyllell fel hyn eich torri. Y rheol yw, “chwiliwch 
am oedolyn a chadwch draw.”) 

15.  Diogel – Dim byd wedi’i adael ar y grisiau 
16.  Peryglus – Teganau, esgidiau ac ati ar y grisiau 

(Perygl – gallwch faglu dros yr eitemau hyn – 
maen nhw’n arbennig o beryglus ar risiau) 

17.  Diogel – dim byd wedi’i adael ar y lawnt 
18.  Peryglus – Offer gardd wedi’u gadael ar y lawnt  

(Perygl – gall y rhain eich torri. Y rheol yw, 
“chwiliwch am oedolyn a chadwch draw.”) 

19.  Diogel – Gweill gardd ar gau ac wedi’u hongian 
ar fachyn (gan oedolyn) 

20.  Peryglus – Gweill gardd ar agor ar wal isel 
(Perygl  – gall y rhain eich torri. Y rheol yw, 
“chwiliwch am oedolyn a chadwch draw.”) 

21.  Diogel – Codi llaw ar rywun tu allan a chithau y 
tu mewn i gar, a’ch gwregys diogelwch ar gau 

22.  Peryglus – Codi llaw ar rywun tu allan a’ch pen 
allan o’r ffenestr, heb wregys diogelwch (Perygl 
– dylech bob amser wisgo’ch gwregys diogelwch 
yn y car ac mae’n beryglus estyn allan o’r ffenestr 
ar y ffordd) 

23.  Diogel – Croesi’r ffordd ar groesfan belican 
24.  Peryglus – Croesi’r ffordd rhwng dau gar sydd 

wedi parcio (Perygl – dylech bob tro groesi’r 
ffordd lle mae’n ddiogel a byth rhwng dau gar, lle 
mae’n anodd i yrwyr eich gweld) 

25.  Diogel – Gât yr ardd ar gau 
26.  Peryglus – Gat yr ardd ar agor (Perygl – gallech 

chi a’ch anifeiliaid anwes grwydro allan i’r 
ffordd, a gallai pobl ac anifeiliaid eraill ddod i 
mewn. Y rheol yw, “chwiliwch am oedolyn a 
chadwch draw.”) 

27.  Diogel – Gafael yn dynn wrth sefyll ar y bws 
28.  Peryglus – Peidio â gafael wrth sefyll ar y bws 

(Perygl – gallech chi ddisgyn a brifo’ch hun a/neu 
bobl eraill) 

29.  Diogel – Sosban yn ddiogel ar y stôf, a’r handlen 
wedi’i throi i’r ochr 

30.  Peryglus – Sosban ar y stôf, handlen yn wynebu 
allan i’r ystafell (Perygl – petai rhywun yn taro’r 
handlen, gallai’r cynnwys droi drosoch chi, a’ch 
llosgi. Y rheol yw, “chwiliwch am oedolyn a 
chadwch draw.”) 

31.  Diogel – Cerdded ar hyd llwybr camlas gydag 
oedolyn 

32.  Peryglus – Sefyll ar ymyl y gamlas heb oedolyn 
(Perygl – mae dŵr yn beryglus. Y rheol yw, 
“chwiliwch am oedolyn a chadwch draw.”) 

33.  Diogel – Sefyll ar bont gydag oedolyn, yn gafael 
yn y reilin 

34.  Peryglus – Sefyll ar reilin ar bont (Perygl – 
mae’n beryglus iawn a gallech ddisgyn. Y rheol 
yw, “chwiliwch am oedolyn a chadwch draw.”) 

35.  Peryglus – Gwisgo gwregys diogelwch yn y car 
36.  Peryglus – Peidio â gwisgo gwregys diogelwch 

yn y car (Perygl – rhaid ichi wisgo gwregys 
diogelwch yn y car) 

37.  Diogel – Pwyntio at lwyn llawn aeron i dynnu 
sylw oedolyn ato 

38.  Peryglus – bwyta llond llaw o aeron oddi ar 
y llwyn (Perygl – gall aeron dieithr fod yn 
wenwynig. Y rheol yw, “chwiliwch am oedolyn a 
chadwch draw.”) 

39.  Diogel – Oedolyn rydych chi’n ei adnabod yn 
rhoi losin ichi 

40.  Peryglus – Bag llaw agored a phethau sy’n 
edrych yn debyg i losin yn amlwg ynddo (Perygl 
– peidiwch byth â bwyta pethau heb wybod beth 
ydyn nhw. Y rheol yw, “chwiliwch am oedolyn a 
chadwch draw.”) 

41.  Diogel – Gofyn i oedolyn am dabledi golchi 
dillad mewn blwch 

42.  Peryglus – Tabledi powdwr golchi mewn blwch 
ar y llawr (Perygl – peidiwch byth â bwyta 
pethau heb wybod beth ydyn nhw. Y rheol yw, 
“chwiliwch am oedolyn a chadwch draw.”) 

43.  Diogel – Diod boeth yng nghanol y bwrdd 
44.  Peryglus – Diod boeth ar ymyl y bwrdd a 

chithau’n agos ato (Perygl – gall diod boeth eich 
llosgi os caiff ei golli drosoch chi. Y rheol yw, 
“gwnewch yn siŵr bod diodydd poeth mewn man 
diogel a chadwch oddi wrthyn nhw.” 

45.  Diogel – Mynd allan o’r car ar ochr y pafin 

46.  Peryglus – Mynd allan o’r car ar ochr y ffordd 
(Perygl – efallai y bydd car yn dod ar hyd y 
ffordd – ewch allan o’r car ar ochr y pafin  
bob tro) 

47.  Diogel – Teganau wedi’u pacio’n ddiogel mewn 
blwch 

48.  Peryglus – Teganau ar hyd y llawr (Perygl – gall 
rhywun faglu ar deganau ar hyd y llawr) 

49.  Diogel – Teclyn rheoli’r teledu ar fraich y soffa 

50.  Peryglus – Teclyn rheoli’r teledu ar lawr wrth y 
drws (Perygl – baglu) 

51.  Diogel – Sefyll yn ddigon pell oddi wrth ymyl y 
pafin wrth loches bws 

52.  Peryglus – Aros ag un droed yn y ffordd wrth 
loches bws (Perygl – bod yn rhy agos o lawer at y 
traffig. Mae ffyrdd yn beryglus) 

53.  Diogel – bwydo hwyaid mewn man call 

54.  Peryglus – Bwydo hwyaid mewn man peryglus 
(Perygl – peidiwch â sefyll lle y gallech chi lithro 
a disgyn i’r dŵr) 

55.  Diogel – cortyn bleind wedi’i lapio’n ddiogel 

56.  Peryglus – cortyn bleind yn hongian yn rhydd 
(Perygl – gallech chi neu blentyn iau fynd yn 
sownd ynddo) 

57.  Diogel – Llenwi tegell heb blwg yn sownd ynddo 
wrth y sinc 

58.  Peryglus – Llenwi tegell sydd wedi’i blygio i 
mewn wrth y sinc (Perygl – trydan a dŵr ddim yn 
cyd–fynd â’i gilydd) 

59.  Diogel – Sefyll mewn drws agored a’ch dwylo 
wrth eich ochr 

60.  Peryglus – Sefyll mewn drws agored (Perygl 
– gall bysedd gael eu gwasgu a’u brifo yn 
fframiau’r drws a’r colfachau) 

61.  Diogel – Yn y tywyllwch yn gwisgo dillad 
adlewyrchol 

62.  Peryglus – Yn y tywyllwch heb ddillad 
adlewyrchol (Perygl – gall fod yn anodd eich 
gweld yn y tywyllwch ac mae fflachlamp a dillad 
adlewyrchol yn helpu i bobl eraill, yn enwedig i 
yrwyr ceir) 

63.  Diogel – Esgidiau wedi’u pentyrru ar un ochr i’r 
drws 

64.  Peryglus – Esgidiau wedi’u pentyrru o flaen drws 
(Perygl – gallai rhywun faglu drostyn nhw) 

65.  Diogel – Dal dwylo a cherdded wrth ochr ffordd 
brysur 

66.  Peryglus – Chwarae tic wrth ochr ffordd beryglus 
(Perygl – mae ffyrdd yn fannau prysur ac mae 
angen ichi fod yn ofalus wrth eu hymyl) 

67.  Diogel – Cario diod a gwelltyn ynddo at y bwrdd 
gan ddefnyddio dwy law 

68.  Peryglus – Cario diod at fwrdd gan yfed drwy’r 
gwelltyn (Perygl – ddylech chi ddim bwyta a/neu 
yfed wrth gerdded –  gallech chi dagu) 

69.  Diogel – Cerdded at fwrdd yn cario plât 

70.  Peryglus – Cerdded o gwmpas yn bwyta bwyd 
(Perygl – ddylech chi ddim bwyta wrth gerdded o 
gwmpas – gallech chi dagu) 

71.  Diogel – Bwyta ffrwythau sydd wedi’u torri’n fân 
ar blât 

72. Peryglus – Rhoi ffrwythau cyfan yn eich ceg 
(Perygl – ddylech chi ddim ceisio gwthio pethau 
sy’n rhy fawr i’ch ceg rhag ofn ichi dagu) 
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