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Croeso i Becyn
Gwasanaethau Ysgol i
Athrawon 2012 

Dod â’r byd i’ch ysgol gyda Gwasanaethau Ysgol 2012.

Mae’r adnodd byd-eang hwn ar gyfer ysgolion yn 
croesawu’r byd i’r DU. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys
storïau am blant o bedwar ban byd, ac athletwyr wrth 
iddynt baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain.

Mae adnoddau’r gwasanaethau yn cynnwys:

DVD gyda fideos o bob cwr o’r byd

sgriptiau cyflwyno i’r athro a syniadau trafod

Cwestiwn y Gwasanaeth

Gallwch rannu’r gwasanaeth gyda’ch ysgol bartner a thrafod
y themâu gyda’ch gilydd.

Mae rhagor o wasanaethau ysgol ar gael yn
bbc.co.uk/worldclass/assemblies
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Fy hoff athrawes
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Gwasanaeth 1
FIDEO 1 – Hoff athrawes Usain Bolt

Yn eich barn chi, beth fyddai angen i chi ei wneud i fod y rhedwr cyflymaf yn y byd?  

Ydych chi’n meddwl bod angen yr holl offer diweddaraf arnoch, fel treinyrs 
newydd drud?

Ydych chi’n meddwl y byddai angen i chi hyfforddi mewn stadiwm?

Mae Usain Bolt yn gwybod yn iawn
beth sydd angen ei wneud – ef 
yw’r rhedwr cyflymaf yn y byd. Yng
Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008
fe redodd 100m mewn 9.69 eiliad. 

Ganwyd Usain yn Jamaica yn y
Caribî. Aeth i ysgol gyffredin a 
hyfforddi ar gae chwarae’r ysgol.
Doedd ganddo ddim llawer o’r offer
diweddaraf ond roedd ganddo dalent,
ymroddiad a phobl a oedd â meddwl
mawr ohono.

Yn ogystal â rhedeg, roedd wrth 
ei fodd yn chwarae criced ac roedd
eisiau bod yn gricedwr. Un o’i 
athrawon a welodd ei ddawn 
ym maes athletau yn gyntaf a’i 
berswadio i ganolbwyntio ar redeg.

Yn y fideo hwn mae Andy Akinwolere
yn ymweld ag ysgol Usain.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Sut gwnaeth athrawes Usain ei ysbrydoli?

Beth mae disgyblion Ms Thorpe yn ei 
ddweud amdani?

Sut mae hi’n gwneud gwahaniaeth i’r 
disgyblion mae hi’n eu hyfforddi?

Yn eich barn chi, sut mae hi’n teimlo pan mae
hi’n gweld Usain yn cystadlu?

Mae Ms Thorpe yn ddiymhongar am ei 
chyfraniad i lwyddiant Usain. Fyddech chi mor
ddiymhongar pe byddech chi’n ei hesgidiau hi? 

Sut mae’ch athrawon yn eich helpu i wneud
eich gorau? 

Ydy hi’n bwysicach gael athro neu athrawes
sy’n ysbrydoliaeth i chi neu gael yr offer 
diweddaraf?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk

Cwestiwn y Gwasanaeth ?
Mae ysgolion Usain wedi’u gefeillio 
drwy World Class a’r British Council. 
I efeillio’ch ysgol ar gyfer 2012 ewch i
bbc.co.uk/worldclass

Mae rhagor o wybodaeth am daith Usain
i 2012 gyda Breuddwydion Gemau
Olympaidd y Byd yn bbc.co.uk/2012

Uchod: Athrawes Usain, Lorna Thorpe

 



 

Meithrin sêr byd
chwaraeon Rwsia

Gwasanaeth 2
FIDEO 2 – Academi Olympaidd

Mae Alen yn 15 ac mae’n mynd 
i ysgol breswyl chwaraeon yn 
Ekaterinburg yn Rwsia. Mae 
disgyblion yn yr ysgol yn ymarfer 
cyn brecwast a phob prynhawn. Mae
llawer o fyfyrwyr o’i ysgol wedi ennill
medalau yn y Gemau Olympaidd. 

Mae Dasha yn naw ac yn mynd i
ysgol reolaidd yn yr un ddinas. Mae
hi’n gymnastwraig ac wrth ei bodd
yn perfformio. Pan fydd hi’n 14 oed 
fe fyddai’n hoffi mynd i’r ysgol
chwaraeon a mynd i’r Gemau 
Olympaidd un diwrnod.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Hoffech chi fynd i ysgol
chwaraeon Olympaidd? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros
e-bost at worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y
Gwasanaeth ?

Mae Alen yn dweud mai dim ond hobi oedd reslo
iddo pan ddechreuodd. Oes gennych chi hobi yr
hoffech chi ei droi’n yrfa?

Mae Alen yn byw mewn tŷ llety yn yr ysgol. 
Fyddech chi’n hoffi byw yn eich ysgol? Yn eich
barn chi, beth fyddai’r pethau da a’r pethau drwg?

Mae sesiynau hyfforddi reslo yn anodd, ond dydy
Alen a’r bechgyn eraill ddim yn mynd yn flin os 
byddan nhw’n colli. Pryd fyddwch chi’n dangos
sbortsmonaeth da? Pam mae hyn yn bwysig?

Mae gan athletwyr o Rwsia hanes gwych o ennill
medalau’r Gemau Olympaidd. Yn eich barn chi, sut
deimlad yw cynrychioli’ch gwlad? Yn eich barn chi,
pam mae Rwsia yn ymdrechu mor galed i ennill
medalau’r Gemau Olympaidd?

Breuddwyd Dasha yw bod yn gymnastwraig. 
Mynd i’r ysgol Olympaidd yw’r cam nesaf yn ei
chynllun i gyflawni hyn. Beth yw eich breuddwyd
chi a sut gallwch chi ei gwireddu?

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Faint o amser ydych chi’n ei dreulio yn gwneud eich hoff chwaraeon? 

Faint o amser, yn eich barn chi, fyddai angen i chi ei dreulio yn ymarfer
pe byddech chi am gyrraedd y Gemau Olympaidd?

Alen, reslwr 
Groegaidd-Rhufeinig

5bbc.co.uk/worldclass

Daw’r fideo hwn o Schools World Service.
Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

Gymnastwyr yn paratoi i berfformio
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Taith arbennig
Jemma

Mae Jemma yn 13 oed. Pan gafodd ei
geni roedd ganddi gymhlethdodau ar
ei chalon a syndrom Down. Dydy hi
ddim wedi gadael i hyn ei rhwystro
ac mae’n hoffi cystadlu yn ei hoff
chwaraeon – gymnasteg. 

Mae Jemma a’i theulu yn dîm. Gyda’u
cefnogaeth, fe fu’n cystadlu yn erbyn
pobl eraill ag anableddau dysgu yng
Ngemau Olympaidd Arbennig y Byd 
a gafodd eu cynnal yn Athen, 
prifddinas gwlad Groeg.

2. Dangos fideo

FIDEO 3 – Gemau Olympaidd Arbennig

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Holwch gynulleidfa’r gwasanaeth – ydych chi wedi 
cynrychioli’ch dosbarth? Eich blwyddyn? Eich ysgol? 
Eich tref? Neu hyd yn oed eich gwlad? Sut oeddech 
chi’n teimlo? 

Ydych chi’n rhoi cynnig ar wneud rhywbeth weithiau 
sy’n anodd iawn i chi? Beth yw hyn? Beth sy’n eich 
annog i ddal ati?

Daw’r fideo hwn o Schools World 
Service. Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

Bu Jemma yn cystadlu
yn Athen yn 2011

 

Gwasanaeth 3
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Syndrom Down
Beth sy’n achosi syndrom Down? 

Mae pob cell yn ein cyrff yn cynnwys
gwybodaeth enetig. Mae’r wybodaeth
hon yn pennu popeth am rywun gan
gynnwys ai bachgen neu ferch ydyn nhw
a lliw eu llygaid a’u gwallt. Mae gan bobl
sydd â syndrom Down wybodaeth enetig
ychydig bach yn wahanol felly bydd eu
cyrff a’u meddwl yn datblygu’n wahanol.

Fel arfer bydd plant â syndrom Down yn
cael trafferth dysgu ac efallai y byddan
nhw’n dysgu siarad a gofalu amdanyn
nhw eu hunain yn arafach na phlant
eraill. Mae’n bosib hefyd y bydd ganddyn
nhw broblemau iechyd eraill fel 
problemau gyda’u calon.

Mae’r cyflwr yn effeithio ar oddeutu un
babi o bob 1,000 syn cael eu geni yn y
DU – tua 750 o fabanod bob blwyddyn.
Mae gan filiynau o bobl ar draws y byd
syndrom Down.

I gael gwybod mwy am syndrom Down,
ewch i BBC Health
bbc.co.uk/health

Y Gemau Olympaidd 
Arbennig

Y Gemau Olympaidd Arbennig yw’r 
digwyddiad mwyaf a gaiff ei drefnu 
ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. 

Caiff y Gemau eu cynnal bob dwy 
flynedd ac maen nhw’n cael eu cynnal
am yn ail rhwng yr haf a’r gaeaf. 

Cafodd y Gemau Olympaidd Arbennig
cyntaf yn yr haf eu cynnal yn Chicago
ym 1968 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 
www.specialolympics.org

Nid yw’r BBC yn gyfrifol am gynnwys
gwefannau allanol

Jemma a’i chwiorydd, Katy a Joelle

3. Pwyntiau trafod

Gweithiodd Jemma yn galed iawn i baratoi 
ar gyfer y Gemau Olympaidd Arbennig ac mae 
ei chwiorydd yn edmygu ei gwaith caled. 
Pa anawsterau y mae Jemma wedi gorfod 
eu goresgyn?

Mae gan Jemma syndrom Down ac oherwydd
hynny mae llai o gyfleoedd iddi gymryd rhan
mewn chwaraeon. Beth ydych chi’n ei hoffi am
gymryd rhan mewn chwaraeon?

Mae teulu Jemma yn ei chefnogi pan fydd hi’n
cystadlu. Pa wahaniaeth mae eu cefnogaeth yn
ei wneud? Pryd byddwch chi’n annog eich
ffrindiau a’ch teulu?

?Cwestiwn y Gwasanaeth

Bu bron i Jemma ennill medal yn Athen.
Ydych chi’n meddwl ei bod hi’n bwysicach
ennill neu gymryd rhan?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at 
worldclass@bbc.co.uk 

bbc.co.uk/worldclass
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Canŵ  ysgol
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 4 – Siwrnai Jefferson i’r ysgol

Mae Jefferson yn byw ger Mondaña,
pentref yn Ecuador yn Ne America. 

Mae Mondaña yng nghoedwig law yr
Amazon. Ychydig iawn o ffyrdd sydd
yng nghanol y goedwig law felly mae
gan blant yn Mondaña ffordd arben-
nig dros ben o gyrraedd y gwersi....
yng nghanŵ ’r ysgol. 

Heb ganŵ ’r ysgol, fyddai’r rhan fwyaf
o’r plant hyn ddim yn gallu mynd i’r
ysgol. Mae’n rhy anodd i fynd drwy’r
goedwig law. Mae canŵ  Mondaña yn
codi dwsinau o blant bob bore ar hyd
glannau Afon Napo. 

Mae Afon Napo yn llifo o Ecuador i’r
Amazon. Dyma un o ffynonellau dŵ r
mwyaf yr Amazon ac yn Mondaña
dyma hefyd y briffordd leol.  

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Beth mae Jefferson yn hoffi ei wneud ar ei daith
i’r ysgol ac oddi yno? 

Sut mae Jefferson yn gofalu am ei frodyr a’i
chwiorydd? 

Os bydd Jefferson yn colli’r canŵ , fydd ef na’i
frodyr a’i chwiorydd ddim yn gallu cyrraedd 
yr ysgol. Rhowch enghreifftiau sy’n dangos pan
fyddwch chi’n gorfod bod yn brydlon.

Pam mae bod yn brydlon yn bwysig? Beth 
sy’n digwydd os byddwch chi’n hwyr yn
cyrraedd yr ysgol? 

Ym mha ffyrdd y gall taith Jefferson i’r ysgol fod
yn beryglus? 

Pan fydd yr afon yn codi bydd y plant yn mynd
adref yn gynnar o’r ysgol a phan fydd hi’n
bwrw glaw, fydd y plant iau ddim yn mynd o
gwbl. Er gwaethaf y risgiau hyn, mae teuluoedd
yn meddwl ei bod hi’n bwysig mynd i’r ysgol.
Beth yw’r rheswm dros hyn, yn eich barn chi?

Daw’r fideo hwn o Schools World 
Service. Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd. Sut byddech chi’n hoffi teithio i’r ysgol, 

mewn canŵ neu ar droed? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost 
atworldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

 

De: Plant mewn ysgol yn Ecuadorzz

Gwasanaeth 4
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Teithio’n droednoeth

Yng nghefn gwlad Kenya mae llawer o
blant yn rhedeg i’r ysgol, gan gynnwys
Isabel a Dixon sy’n rhedeg am awr a
hanner bob dydd i gyrraedd yr ysgol.
Maen nhw’n mynd i Ysgol Gynradd
Kameneru yn y bryniau o amgylch
Mynydd Elgon yn Kenya.

Maen nhw’n benderfynol o gyrraedd
yr ysgol yn brydlon.

2. Dangos fideo

(Mae’r fideo hwn yzn cynnwys
cyfweliad â phlentyn sydd wedi 
colli ei riant.)

3. Pwyntiau trafod

Pam mae Isabel a Dixon yn rhedeg i’r ysgol?

Pam nad ydyn nhw erioed wedi gwisgo esgidiau?

Pam nad ydyn nhw’n bwyta brecwast?

Mi fu farw mam Isabel ychydig wythnosau cyn y
cyfweliad ac mae hi’n siarad yn ddewr am hyn.
Oherwydd hyn, mae ganddi fwy o gyfrifoldebau
gartref. Beth mae hi’n ei wneud yn awr i ofalu am
ei brodyr a’i chwiorydd?

Pa fath o bobl ym myd chwaraeon sy’n dod o’u
rhan nhw o Kenya?

Beth mae Isabel a Dixon am fod pan fyddan nhw
wedi tyfu’n fawr?

Pam mae Isabel am fod yn newyddiadurwraig?

Pam mae Dixon am fod yn beilot?

Sut gellid gwneud eu taith i’r ysgol yn haws?

FIDEO 5 – Rhedeg i’r ysgol

1. Sgript i gyflwyno’r fideo
Holwch gynulleidfa’r gwasanaeth – sut ydych chi'n teithio i’r ysgol bob bore?

Gofynnwch i bawb godi dwylo i ddangos pwy sy’n cerdded, pwy sy’n dod ar y bws, pwy
sy’n dod mewn car, ar feic neu’n rhedeg i’r ysgol?

?Mae Isabel am fod yn newyddiadurwraig
pan fydd yn tyfu’n fawr. Fe hoffai Dixon fod
yn beilot. Fyddai’n well gennych chi fod yn
newyddiadurwraig neu’n beilot?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at 
worldclass@bbc.co.uk

Cwestiwn y Gwasanaeth

Daw’r fideo hwn o Schools World Service.
Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

Chwith: Isabel

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 5
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Anifail sy’n ffrind
FIDEO 6 – Codi cyfrwy ar gyfer 2012

Mae Hinrich Romeike yn ddeintydd
sy’n byw yn yr Almaen. Mae’n gweld
llawer o gleifion ac mae ganddo
deulu i ofalu amdano. 

Mae Hinrich hefyd yn bencampwr
Olympaidd ym maes marchogaeth
ceffylau. Ar ôl ennill dwy fedal aur
yng Ngemau Olympaidd Beijing mae’n
gobeithio cael yr un llwyddiant 
yn Llundain.

Marius yw enw ceffyl Hinrich ac
mae’r ddau ohonyn nhw’n ffrindiau
da. Maen nhw’n cymryd rhan mewn
cystadleuaeth ceffylau sy’n cynnwys
traws-gwlad, neidio a dressage, 
sydd ychydig bach fel bale ar geffyl.

Mae amserlen Hinrich yn un galed
dros ben ac mae’n rhaid iddo roi
amser i’r hyfforddiant o gwmpas 
ei swydd.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Fyddai’n well gennych chi fod yn ddeintydd
neu’n marchogaeth ceffylau?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

Pwy yw Hinrich Romeike? Beth mae’n ei wneud?

Beth yw diwrnod arferol Hinrich?

Mae Hinrich yn meddwl bod ei geffyl yn ffrind da. 
Oes gennych chi unrhyw anifeiliaid rydych chi’n eu
hystyried yn ffrindiau? Beth ydych chi’n ei hoffi am
gael anifeiliaid yn ffrindiau?

Mae Hinrich hefyd yn newid ei feddwl ac yn 
dweud does dim modd i Marius fod yn ffrind go
iawn gan mai ‘dim ond ceffyl ydyw’. Yn eich barn
chi pam ei fod yn dweud hynny? All anifail fod yn
ffrind go iawn?

Mae Hinrich yn brysur yn ceisio dod o hyd i amser 
i fod gyda’i deulu, gweithio a hyfforddi gyda’i
geffyl. Ydych chi’n teimlo weithiau fod gennych chi
ddim digon o amser? Beth ydych chi’n ei wneud
pan does gennych chi ddim amser i bopeth? 

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Sawl un ohonoch chi sydd wedi bod at y deintydd? 

Yn eich barn chi, sawl deintydd sydd wedi cael medalau’r Gemau Olympaidd hefyd? 

Mae rhagor o wybodaeth am daith 
Hinrich i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

 

Hinrich a’i geffyl,
Marius

Gwasanaeth 6
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Menywod yn y cylch
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 7 – Dyrnau dawnus

Bydd menywod yn gallu creu hanes
yng Ngemau Olympaidd Llundain. 

Am y tro cyntaf erioed, mae bocsio i
fenywod wedi’i gynnwys yn rhaglen
digwyddiadau Llundain 2012.

Mae dynion wedi bod yn cystadlu
ym maes bocsio yn y Gemau 
Olympaidd ers dros gan mlynedd.

Mae MC Mary Kom o India yn 
breuddwydio am fod y fenyw gyntaf
i fod yn bencampwraig bocsio’r
Gemau Olympaidd.

Drwy rym ewyllys a dewrder, mae
MC Mary Kom wedi brwydro i gael
llwyddiant.

Mae ei theulu a’i ffrindiau yn falch
o’r hyn mae hi wedi’i gyflawni.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Pwy yw MC Mary Kom?

Beth mae hi wedi’i gyflawni? Beth yw ei nod?

Yn eich barn chi, pam ei bod wedi bod yn
anodd i MC Mary Kom lwyddo fel bocsiwr?

Ydych chi’n meddwl y dylid caniatáu i fenywod
focsio a pham?

Mae MC Mary Kom yn dweud mai grym ewyllys
yw’r allwedd i lwyddiant. Ydych chi’n gwybod
beth ydy grym ewyllys? Ydych chi erioed wedi
gorfod gwneud rhywbeth a oedd yn gofyn am
rym ewyllys?

Mae MC Mary Kom wedi ysbrydoli llawer o
blant yn India. Oes rhywun wedi’ch ysbrydoli
chi? Sut?

Ddylid cael chwaraeon ar gyfer dynion yn
unig a chwaraeon ar gyfer menywod yn unig?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?
Mae rhagor o wybodaeth am daith MC
Mary Kom i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 7
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Ailgodi Siapan
FIDEO 8 – Plant y tswnami 

Ym mis Mawrth 2011, cafodd 
rhannau mawr o Siapan eu difrodi
gan ddaeargryn mawr a thon llanw 
a elwir yn tswnami. Cafodd llawer 
o dai eu golchi ymaith ac roedd yn
rhaid i’r plant aros mewn llochesi
dros dro.

Mae Shoto a Shotoro yn mynd i’r
ysgol yn Kesennuma, un o’r trefi ar
arfordir y gogledd-ddwyrain. Effei-
thiodd y trychineb yn ddrwg ar yr
ardal hon.

2. Dangos fideo

Beth fyddech chi’n gweld ei eisiau fwyaf pe
byddai’ch tŷ yn cael ei olchi ymaith – eich
beic neu’r teledu? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

3. Pwyntiau trafod

Beth ddigwyddodd i Shotoro? Beth yw’r 
anawsterau sy’n codi yn y man mae’n byw 
ynddo ar hyn o bryd?

Sut ydych chi’n meddwl y byddech chi’n teimlo 
pe bai’ch tŷ a’ch eiddo yn cael eu golchi ymaith?
Beth fyddech chi’n gweld ei eisiau fwyaf?

Pa wahaniaethau y gwnaethoch chi sylw arnyn
nhw rhwng ysgolion Siapan a’ch ysgol?

Beth sy’n rhaid i’r plant ei wneud bob dydd 
cyn mynd adref? Ydy hyn yn syniad da, yn eich
barn chi?

Beth mae Shotoro am ei weld yn digwydd fel na
fydd ef a’i deulu yn colli eu tŷ eto?

Beth mae Shotoro a’i deulu yn ei wneud i helpu’r
bobl eraill lle mae’n byw ar hyn o bryd?

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Holwch gynulleidfa’r gwasanaeth a ydyn nhw’n gwybod beth ddigwyddodd yn
Siapan ym mis Mawrth 2011.

Gofynnwch a ydyn nhw erioed wedi teimlo daeargryn, profi ton llanw neu hyd
yn oed llifogydd a gofynnwch iddyn nhw ddisgrifio eu profiad.

Daeargryn Siapan 2011 
Mae daeargrynfeydd yn cael eu mesur yn
ôl maint, ar raddfa o ficro i enfawr. Mae
daeargryn maint 6.0 ac uwch yn cael ei
gategoreiddio’n un cryf ac mae’n gallu
achosi difrod difrifol. Roedd y daeargryn 
a drawodd arfordir gogledd ddwyrain 
Siapan ddydd Gwener 11 Mawrth 2011
yn mesur 9. I gael gwybod mwy am
ddaeargrynfeydd, ewch i bbc.co.uk/news
a chwilio am ‘Japan earthquake’

Daw’r fideo hwn o Schools World Serv-
ice. Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

 

bbc.co.uk/worldclass
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bbc.co.uk/worldclass

Selsig ysgol

Dewiswch gwpl o enghreifftiau a holi’r
disgyblion a ydyn nhw’n gwybod 
tarddiad gwahanol elfennau’r pryd.
Gawson nhw eu tyfu yn y ddaear neu
ar goeden? Ddaethon nhw o’r môr neu
ydyn nhw’n tarddu o anifail?

Mae gan yr ysgol hon yng Nghaint, yn
ne-ddwyrain Lloegr, fferm ysgol. Maen
nhw’n cael ambell wers yno ac yn
dysgu o le daw bwyd. Mae’r ffilm hon
yn dangos beth sy’n digwydd ar y
fferm a sut mae’n darparu bwyd ar
gyfer pobl leol.

2. Dangos fideo

Pa fath o anifeiliaid maen nhw’n eu cadw ar
fferm yr ysgol?

Beth mae’r fferm yn ei gynhyrchu sydd wedyn
yn cael ei werthu yn yr ysgol? 

Yn ôl y disgyblion, beth maen nhw’n ei ddysgu
wrth gael ambell wers ar y fferm?

Ydych chi’n meddwl ei bod yn syniad da
gwybod o le daw'ch bwyd? Pam? Ydych chi 
erioed wedi bod ar fferm neu oes unrhyw un
ohonoch chi’n byw ar fferm?

Fyddech chi’n hapus i weld anifeiliaid o’r fferm
yn cael eu gwerthu fel bwyd? Pam?

3. Pwyntiau trafod

FIDEO 9 – Ar y fferm 

?Pe byddai gan eich ysgol fferm a’ch 
bod chi’n helpu i ofalu am yr anifeiliaid, 
fyddech chi’n hapus i fwyta’r cig?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk

Cwestiwn y Gwasanaeth

1. Sgript i gyflwyno’r fideo
Holwch gynulleidfa’r gwasanaeth beth gawson nhw i swper neithiwr neu beth
yw eu hoff bryd.

Cynhyrchwyd y fideo hwn ym mis Mawrth
2011 gan Adroddiad Ysgol Newyddion y
BBC sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr y DU rhwng
11 ac 16 oed wneud eu hadroddiadau
newyddion eu hunain. Cewch ragor o
wybodaeth yn bbc.co.uk/schoolreport

Gwasanaeth 9



Gwaith tîm
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 10 – Cwrdd â Thîm Absalon

Pwy sy’n gallu mynd ar feic? Oes gennych chi eich 
beic eich hun? Sut beth ydyw? I ble ewch chi i seiclo?

Mae Julien Absalon yn feiciwr
mynydd o Ffrainc.

Mae Julien wedi ennill dwy fedal aur
Olympaidd ac mae eisiau ennill mwy
o fedalau yn Llundain 2012. Mae’n
bur debyg bod ei feiciau’n wahanol
iawn i’r beiciau sydd gennych chi
neu’ch teulu. Maen nhw’n ysgafn 
ac yn fodern iawn.

Dywed Julien na fyddai’n gallu bod
yn llwyddiannus heb help ei dîm. 
Yn aml iawn mae gan bencampwyr
Gemau Olympaidd dîm o bobl sy’n eu
cefnogi. Er enghraifft, efallai y bydd
angen rhywun arnyn nhw i wneud
yn siŵr eu bod yn bwyta’r bwyd
cywir, rhywun arall i’w helpu i 
hyfforddi a meddyg i ofalu 
amdanyn nhw. 

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Oes well gennych chi gystadlu ar eich pen
eich hun neu mewn tîm? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

Sut mae tîm Julien yn ei helpu?

Fyddech chi’n hapus i fod yn fecanig i 
Julien neu a fyddech chi am ennill medalau?

Ydych chi’n rhan o dîm? Beth ydych chi’n ei
wneud?

Pa dimau allwch chi feddwl amdanyn nhw 
y tu allan i fyd chwaraeon?

Mae rhagor o wybodaeth am daith
Julien i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012
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Mae Julien yn gobeithio ennill
y fedal aur yn 2012
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Plentyndod enillydd
Olympaidd

Sut mae ysgol a thref Julien yn wahanol i’ch 
ysgol a’ch tref chi?

Yn eich barn chi, pam mae’r disgyblion yn falch 
o Julien?

Yn ôl ei fam a’i athro sut un oedd Julien pan oedd
yn iau?

Ydych chi’n meddwl y byddai’ch athrawon 
a’ch rhieni yn dweud pethau gwahanol 
amdanoch chi?

3. Pwyntiau trafod

FIDEO 11 – Taith o amgylch tref enedigol enillydd Olympaidd

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Beth mae plant o’ch ysgol chi wedi’i wneud ar ôl gadael yr ysgol? Oes unrhyw un ohonyn
nhw’n enwog?

Pe byddech chi’n gwneud fideo o’ch tref enedigol, beth fyddech chi’n ei ffilmio?

Mae ysgol gynradd y beiciwr mynydd
o Ffrainc, Julien Absalon, wedi’i 
gefeillio ag ysgol yng Nghaer, y DU.

Roedd disgyblion yn Ffrainc am i blant
yn Lloegr gael syniad o sut fywyd oedd
gan Julien pan oedd yn iau.

Maen nhw wedi gwneud eu fideo 
eu hunain i ddangos eu tref enedigol
ac i’w annog i gael medal 
Olympaidd arall.

2. Dangos fideo

Mae ysgolion Julien wedi’u gefeillio
drwy World Class a’r British Council. 
I efeillio’ch ysgol ar gyfer 2012 ewch 
i bbc.co.uk/worldclass

?Roedd Julien yn hoffi Addysg Gorfforol a
mathemateg pan oedd yn yr ysgol. Pa un
sydd orau gennych chi?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at 
worldclass@bbc.co.uk

Cwestiwn y Gwasanaeth

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 11
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FIDEO 12 – Dyddiau ysgol gymnast

?

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Pam ei bod yn bwysig cael breuddwyd?

Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn
gwireddu’ch breuddwyd? 

Pa rwystrau rydych chi’n debygol o’u
hwynebu? 

Ydy hi’n well cael breuddwyd neu 
gynllun? 

Ydych chi’n meddwl y bydd Shawn yn 
llwyddo i gyrraedd gemau Llundain
2012? 

3. Pwyntiau trafod

Cwestiwn y Gwasanaeth

Ydy hi’n well ennill medal aur 
Olympaidd neu Strictly 
Come Dancing?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at 
to worldclass@bbc.co.uk

Y freuddwyd fawr

Mae rhagor o wybodaeth am daith
Shawn i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn –
bbc.co.uk/2012

Enillodd y gymnast Shawn Johnson
un fedal aur a thair medal arian i’r
UDA yng Ngemau Olympaidd 2008
pan oedd hi’n 16. Ers Beijing mae
Shawn yn adnabyddus yn yr UDA 
am ennill yr hyn sy’n cyfateb i Strictly
Come Dancing ac am ymddangos ar
sioeau sgwrsio ar y teledu. Er iddi
gael anaf i’w phen-glin yn 2009, 
mae hi’n ôl yn y gampfa erbyn hyn 
ac yn hyfforddi’n galed i gystadlu 
yng ngemau Llundain 2012.

Pan oedd hi’n 13 oed, dechreuodd yn
ysgol Uwchradd Valley Southwoods
gan gystadlu yn y Gemau Olympaidd
yn Beijing pan oedd hi dal yn 
yr ysgol.

2. Dangos fideo

bbc.co.uk/worldclass
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Byddwch yn rhan 
o Wasanaeth Ysgol
Mwyaf y Byd

Ymunwch ar-lein gydag ysgolion o bob 
cwr o’r byd yn ystod tymor yr haf
Cewch ragor o wybodaeth yn
bbc.co.uk/worldclass
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18 bbc.co.uk/worldclass

Beth yw
World Class?

Prosiect dinasyddiaeth fyd-eang y BBC ar gyfer ysgolion yw World
Class ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â’r British Council.

Sut gall fy ysgol fod yn rhan?
• Ymuno i efeillio’ch ysgol ar gyfer 2012 
• Ennyn diddordeb gam wrth gam yng Ngemau Olympaidd Llundain

gyda Gwasanaethau Ysgol 2012
• Rhannu storïau pynciol bob mis gyda Schools World Service

Ewch i bbc.co.uk/worldclass i gael rhagor o wybodaeth.

I gael mwy o adnoddau i ddod â 2012 i’ch ysgol, ewch i
bbc.co.uk/teach2012

 



Nodiadau

bbc.co.uk/worldclass


