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DVD Dan Oedran a Beichiog
Mae hwn yn DVD awr o hyd sy’n
cynnwys wyth o adrannau wedi’u
golygu’n arbenigol o’r gyfres
BBC 3, Underage and Pregnant.
Mae pob adran yn cyfeirio at
agwedd benodol o feichiogrwydd
yn yr arddegau, perthnasoedd
rhywiol a rhianta, ac yn dod gyda
chynlluniau gwersi cydberthynol.
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“Mae hwn yn adnodd addysgu rhagorol gan y BBC. Mae yma
gynlluniau gwersi syml, clir a hyfryd gyda phennod fideo fer i fynd
gyda phob gwers. Fe fydd yn bleser yn y byd cynllunio gwersi.
Mwynhewch y pecyn, rhowch eich enw iddo a rhowch gynnig ar
gymaint o’r gwersi â phosibl. Rwy’n gwybod y bydd yn gweithio yn
eich ystafell ddosbarth.”

Shelley Pennington-Blair
Pennaeth ABCh Coleg Technoleg Walker
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Croeso i Dan Oedran a Beichiog: Pecyn Athrawon
Mae ‘Dan Oedran a Beichiog’ yn cynnig cyfres o ddeunyddiau rhyngweithiol rhagorol
ar gyfer athrawon sy’n delio â’r materion dan sylw mewn modd sensitif ac fe’u
^
cynlluniwyd i hyrwyddo deialog rhwng athrawon a myfyrwyr ynglyn
â’r gwirioneddau
am feichiogrwydd a bod yn rhieni yn eich arddegau.
Cynlluniwyd y pecyn ‘Dan Oedran a Beichiog’ i’w ddefnyddio gyda disgyblion CA3 a
CA4, ond mae’r un mor berthnasol i ddosbarthiadau ôl-16. Er ei fod yn adnodd ABCh,
gellir defnyddio rhannau ohono ar draws ystod o bynciau gan gynnwys Gwyddoniaeth,
Addysg Grefyddol, Datblygiad Plentyn ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Ystyriaf y pecyn hwn yn adnodd rhagorol sy’n help i fynd i’r afael â mater anodd iawn.

Mary Wylie
Dirprwy Bennaeth Bugeiliol
Ysgol Uwchradd St Mary, Downpatrick
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Dan Oedran a Beichiog; Pecyn Athrawon
Fe’i darlledwyd yn wreiddiol yn haf 2009 fel rhan o Dymor Oedolion BBC3, pan aeth Dan Oedran a Beichiog y
tu hwnt i’r penawdau cynyrfiadol i ddarganfod sut beth yw hi mewn gwirionedd i fod dan oedran a beichiog yn
y DU. Mae’r gyfres yn archwilio’r ffiniau sydd rhwng bod yn oedolyn a bod yn blentyn, gan ddangos canlyniadau
bod yn rhiant yn gynnar.
Mae’r pecyn yn defnyddio rhai o’r darnau gorau o’r gyfres, ynghyd â detholiad o gynlluniau gwersi sy’n
cefnogi’r cwricwlwm ABCh ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Mae’r ystod o bynciau sy’n cael eu trafod o fewn
y gwersi yn cyd-fynd â’r cwricwlwm ar gyfer pob teyrnas yn y DU, ac yn mynd i’r afael â nifer o ganlyniadau
dysgu yn y pynciau canlynol:
• Lloegr: ABCh (Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ac Iechyd))
• Gogledd Iwerddon: Dysgu ar gyfer Byw a Gwaith (Datblygiad Personol ac Addysg Grefyddol)
• Yr Alban: Iechyd a Lles (Perthnasoedd, Iechyd Rhywiol a Bod yn Rhiant)
• Cymru: Addysg Bersonol a Chymdeithasol (Iechyd a Lles Emosiynol)
Yn ogystal, mae’r pynciau’n cynnwys agweddau biolegol y cwricwlwm gwyddoniaeth statudol, yn benodol y
meysydd hynny sy’n cyfeirio at atgenhedliad dynol a chyrff iach. Yn ychwanegol, mae nifer o wersi’n cynnwys
gweithgareddau y gellir eu defnyddio i gynorthwyo disgyblion i gael gwell gwybodaeth a dealltwriaeth o rai
agweddau ar fathemateg, yr iaith Saesneg a TGCh.
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Dyluniwyd a chynhyrchwyd y pecyn hwn mewn cydweithrediad ag arbenigwyr addysg ac iechyd rhywiol,
yn dilyn llwyddiant pecyn athrawon BBC Learning 2008, The Baby Borrowers, a archwiliodd faterion a
oedd yn ymwneud â pherthynas a rhianta. Dywedodd 99% o’r athrawon a werthusodd y pecyn The Baby

Borrowers y byddent yn croesawu mwy o gynnwys ABCh gan y BBC , yn enwedig adnodd sy’n mynd i’r afael
1

â beichiogrwydd pobl ifanc yn eu harddegau. Mae’r Pecyn Athrawon: Dan Oedran a Beichiog yn ymateb yn
uniongyrchol i’r cais hwn.
^ â gwirioneddau beichiogrwydd yn eich
Nod y pecyn yw hwyluso deialog rhwng athrawon a myfyrwyr ynglyn

arddegau a bod yn rhiant, ac annog disgyblion i archwilio’r penderfyniadau sydd yn rhaid i bobl ifanc eu
gwneud wrth ddod yn oedolion.

Sut i ddefnyddio’r pecyn
Dyluniwyd y gwersi i’ch annog i ddewis a dethol pynciau sy’n addas ar gyfer eich cynllun
gwaith eich hun. Crëwyd pob gwers 60-munud gyda’r hyblygrwydd hwn mewn golwg, ac
er eu bod yn rhedeg yn ddilyniannol, mae pob gwers yn hunangynhwysol, ac felly
gellir eu defnyddio fel sesiynau ar ben eu hunain. Yn ogystal, gellir addasu
amseriad y gwersi yn ôl anghenion y dosbarth, ac mae’r
dulliau a ddefnyddir o fewn y sesiynau yn rhyngweithiol er
mwyn galluogi’r disgyblion i gymryd gymaint o ran â phosibl.
Mae’r Canlyniadau Dysgu ar gyfer pob gwers yn eang yn
fwriadol er mwyn caniatáu am wahaniaethau yng ngofynion
y cwricwlwm ar draws y DU.
Mae strwythur y wers yn caniatáu i ddisgyblion
ymgolli eu hunain ym mhrofiadau’r bobl ifanc sydd yn
y gyfres Underage and Pregnant. Mae hyn yn galluogi’r
disgyblion i archwilio eu hymwybyddiaeth eu hunain, ynghyd â’u hagweddau
a’u gwybodaeth yn ddiogel gan ddefnyddio enghreifftiau o gynnwys y DVD.
Y peth hanfodol yn Dan Oedran a Beichiog: Pecyn Athrawon yw’r DVD a
gynhyrchwyd yn llwyr o’r darnau o ffilm a ddarparwyd gan gyfres BBC3.
Gan mai cyfres ddogfennol ffeithiol yw hon mae’r cynnwys yn seiliedig
ar brofiadau’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ynddo yn unig ac felly nid
oes enghreifftiau o barau hoyw nac o bobl ifanc yn eu harddegau sy’n
byw ar ben eu hunain heb gymorth teuluol. Mae’n bwysig cydnabod
cyfansoddiadau gwahanol teuluoedd wrth ddefnyddio’r deunyddiau hyn.
Mae rhai o’r gwersi mwy cymhleth yn cynnwys taflenni Cyfarwyddyd i
Athrawon a Dolenni defnyddiol er mwyn cefnogi gwaith yn yr ystafell
ddosbarth a hwyluso mwy o waith ymchwil.
1

^ sylfaen 227 o athrawon (ledled y DU)
Grwp
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Asesu a gwerthuso
Cyn dechrau’r rhaglen, anogir athrawon i gynnal asesiad anghenion gyda’u dosbarth er mwyn canfod y lefel
^
briodol ar gyfer y grwp.
Yn ogystal, efallai y bydd yr athro yn dymuno ystyried materion eraill, fel: nifer y

bechgyn a’r merched yn y dosbarth, tras ethnig a gwerthoedd diwylliannol, lefelau llythrennedd, dulliau dysgu,
sgiliau iaith ac anghenion addysgol arbennig eraill. Mae’n arfer da i asesu dysgu’r disgyblion gydol y rhaglen.
^ yn cynnwys: mapio meddwl, holiaduron a thrafodaeth
Mae’r offer a awgrymir ar gyfer asesiad grwp

gynorthwyedig.
Mae’r offer a awgrymir ar gyfer asesiad disgyblion unigol yn cynnwys: myfyrio preifat a hunan werthusiad
drwy gadw dyddiadur; adolygiad anffurfiol a ffurfiol gan athrawon.

Dolenni defnyddiol
^ ag addysg rhyw a
“Are you getting it right?” Pecyn cymorth ar gyfer ymgynghori â phobl ifanc ynglyn

pherthynas
www.ncb.org.uk/dotpdf/open_access_2/sre_audit_toolkit.pdf

Rheolau sylfaenol
Dyluniwyd pob sesiwn ar gyfer eu defnyddio â rheolau sylfaenol yn eu lle. Mae’n hanfodol er llwyddiant y
sesiynau bod yr amgylchedd yn un diogel a chefnogol lle gall pob disgybl drafod materion sensitif.
Efallai byddwch am ddefnyddio’r rheolau sylfaenol canlynol fel man cychwyn:

• Parchwch hawliau, credo, gwerthoedd a phrofiadau eich gilydd
• Gwrandewch ar eich gilydd
• Nid yw’n angenrheidiol i unrhyw un rannu rhywbeth personol
• Mae’n rhaid i bob un gymryd cyfrifoldeb am bob peth maent yn ei rannu
• Cyfrinachedd – os yw rhywun wedi dweud rhywbeth wrthych yn gyfrinachol, neu os gofynnwyd i chi
gadw rhywbeth yn gyfrinachol, mae hyn yn golygu peidio â siarad amdano gydag unrhyw un arall

Yn ogystal, dylai’r rheolau sylfaenol ffurfio sail ar gyfer gofyn ac ateb unrhyw gwestiynau yn y dosbarth.
Mae’r athro, yn ogystal, yn rhwym wrth y cytundeb hwn hefyd, oni bai ar yr adegau hynny pan mae disgybl yn
datgelu rhywbeth mae’r athro yn rhwymedig i’w adrodd dan ddeddfau neu ganllawiau amddiffyn plant.
^ â sut i ateb cwestiynau ar bynciau penodol fel
Mae’n bosibl bod gan rai ysgolion ganllawiau yn eu lle ynglyn

atal cenhedlu ac erthylu.
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Rebecca[16]
Mae Rebecca (16) o dde Llundain yn byw gyda’i mam a’i chwaer fach Courtney. Ar ôl perthynas
^ yn ei hysgol, cafodd ei hun yn feichiog gyda’i phlentyn cyntaf.
dros chwe mis gyda bachgen hyn
Mae Rebecca, sy’n hoff iawn o geffylau ac am fod yn filfeddyg, yn benderfynol na fydd cael babi yn
effeithio ar ei huchelgais mewn bywyd ac ni fydd yn ei gorfodi i golli rhan o’i phlentyndod. “Rwyf
^ â’r ffaith fy mod yn mynd i fod yn fam. Dydw i ddim am deimlo fel oedolyn,
braidd yn ofnus ynglyn
rwy’n dal am fod yn blentyn - hyd yn oed os wyf yn cael plentyn”, meddai.
Gan ei bod yn dod o deulu mawr estynedig - mae gan ei nain 86 o wyrion ac wyresau ac 80 o
orwyrion a gorwyresau - mae gan Rebecca lawer iawn o gymorth o’i hamgylch. Yn wir, mae
ei chyfnither Monique yn feichiog hefyd, ac mae’r merched yn helpu ei gilydd i ymdopi â’u
sefyllfaoedd. Mae Monique yn ymddangos yu y gyfres hefyd.
Ond un person sydd heb fod yno ar ei chyfer yw tad ei phlentyn. Ond rhyw fis ar ôl iddi ddod yn
feichiog fe adawodd am y brifysgol a thorrodd y ddau i fyny. “Mae wedi fy nghynhyrfu ond dydw
i ddim yn mynd i grïo amdano oherwydd ar ddiwedd y dydd ei blentyn ef yw’r babi ac os oedd yn
wirioneddol am fod yno fe allai.”
Roedd ei chwaer hynaf Shaneen, a gafodd ei phlentyn cyntaf pan roedd yn 19 oed, yn ysgwydd
i grïo arni pan chwalodd y berthynas. “Fe oedd cariad cyntaf Rebecca ac i ddweud y gwir fe
dorrodd ei chalon. Roedd fel petai dim diddordeb ganddo - ar y cychwyn roedd am i Becca gael
erthyliad ond doedd hi ddim am gael y fath beth. Roedd hi fel petai am gerdded i ffwrdd ar
ddiwedd y dydd ond mewn gwirionedd roedd wedi teimlo i’r byw.”
Er nad yw ei chyn-gariad ar gael wrth law, mae ei ffrindiau i gyd wedi dod at ei gilydd i godi ei
chalon a’i helpu drwy ei beichiogrwydd. Mae pob un ohonynt yn dweud y byddant yn ei chefnogi hi
ar ôl geni’r babi ac mae ganddynt ffydd y bydd yn fam dda.
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Toni[15]
Mae Toni (15) o Newcastle. Mae’n byw gyda’i mam Dawn, ei thad Brian a’i chwiorydd iau. Yn
^ Joanne, sy’n byw gyda’i chariad gerllaw.
ogystal, mae ganddi chwaer hyn,
Cafodd Toni ryw am y tro cyntaf pan roedd yn 14 oed, a chyfarfu â Dan (18) ychydig ar ôl ei phenblwydd yn 15 oed. Nid oedd Toni wedi bod allan gyda Dan, ffrind i Joanne, ers amser hir pan
ddaeth yn feichiog: “Roeddem yn arfer eistedd o gwmpas yn cofleidio ac ati. Rwy’n credu roeddwn
i’n feichiog ryw wythnos ar ôl dechrau ei weld”. Ers darganfod bod Toni’n feichiog mae Dan wedi
gorffen eu perthynas.”Doedd e ddim am i’r babi fod yn blentyn iddo fe, doedd e ddim am wybod”,
datgelodd Dawn, mam Toni.
Wrth i’r bwmp sydd ganddi ddechrau dod yn fwy amlwg, mae Toni’n meddwl bod bechgyn yn
dechrau ei thrin yn wahanol ac mae’n teimlo’n fwy ymwybodol o’i hymddangosiad. “Rwy’n edrych
yn y drych ambell i ddiwrnod ac yn meddwl rwyt ti’n edrych yn dda iawn, ac wedyn y diwrnod nesa
mae fel ‘O Dduw, rwy’n edrych yn ofnadw unwaith eto.’
^ o wneud. Cyn dod
Mae mam Toni’n credu petai’n gallu troi’r cloc yn ôl unwaith eto byddai’n siwr
yn feichiog roedd Toni’n ferch gymdeithasol dros ben, bob amser allan gyda’i ffrindiau’n cael hwyl,
ond nawr mae ei ffrindiau’n ei thrin yn wahanol a dydyn ddim am ei hadnabod. Mae hyd yn oed wedi
gorfod newid ysgol oherwydd bwlian. Mae Toni’n cyfaddef bod ei bywyd wedi newid llawer ers iddi
ddarganfod ei bod yn feichiog. “Nid fi ydw i ragor o gael fy nghymharu â’r hyn roeddwn yn arfer bod.
Roeddwn arfer bod allan bob nos...dydw i ddim yn gallu gwneud hynny rhagor. Felly nid fi ydw i beth
bynnag”, mae’n cyfaddef.

Er ei bod wedi setlo mewn yn ysgol newydd ar gyfer mamau yn eu harddegau ac wedi gwneud rhai
ffrindiau newydd, byddai Toni’n dweud wrth unrhyw ferch ei hoedran hi i beidio â dod yn feichiog.
Wrth i’w beichiogrwydd fynd yn ei flaen mae’n gwneud ymdrech i fod yn fwy cadarnhaol ac, er ei
^
bod yn teimlo ei bod wedi ei hynysu o’i hen ffrindiau, ac yn ofni’r esgor, mae Toni yn gyffrous ynglyn
â gweld ei babi ac yn gobeithio y bydd y cyfan yn werth chweil yn y pen draw.
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Zena[15]
Mae Zena (15) yn byw yn Great Yarmouth gyda’i mam Angie a’i thad Lawrence ac ers roedd yn
wyth oed mae Zena eisiau cael babi. “Yn wir, dyna fy uchelgais, sef cael teulu a bod yn wraig ty^ ac
yn fam llawn amser”, meddai. O’r funud gyntaf iddi gyfarfod â’i chariad ers dwy flynedd, sef Chris
(19), roedd yn onest ac yn agored am ei chynlluniau ar gyfer y dyfodol. “Roeddwn i’n meddwl bod
rhywbeth arbennig yn ei chylch ac roedd yn amlwg ei bod hi’n meddwl yr un peth, ac rydym wedi
bod gyda’n gilydd ers hynny”, meddai Chris. “Cliciodd rhywbeth y tu mewn a dyna fe, roeddwn yn
gwybod mae e oedd yr un”, ychwanegodd Zena.
Dechreuodd y pâr, sy’n byw ar wahân, geisio am fabi bum mis wedi cychwyn eu perthynas.
Cymerodd 18 mis arall cyn i Zena ddod yn feichiog, ond mae’n disgrifio’r foment pan ganfu ei bod
yn feichiog fel yr un hapusaf yn ei bywyd,”am fy mod yn gwybod bod fy mreuddwyd yn dod yn wir
o’r diwedd”.
Nid yw Zena’n gallu credu ei bod yn mynd i gael ei babi ei hun ac mae’n gofidio’n aml am
gymhlethdod yn ei beichiogrwydd. Yn ogystal, mae’n gofidio am Chris sydd wedi cael ei ddiagnosio
ag iselder ysbryd sy’n ei adael yn anabl i weithio. Mae Chris yn cyfaddef i’r cyflwr, ond mae’n
dweud “Cyn gynted ag y bydd meddyg yn dweud wrthyf fy mod yn gallu mynd yn ôl i’r gwaith, dyna
beth fydd fy mlaenoriaeth gyntaf ar ôl gofalu am Zena a’r babi - rwyf am ddechrau gweithio fel y
gallaf gynnal fy nheulu”.
Ar hyn o bryd nid yw Zena mewn ysgol, gwaith na hyfforddiant. Gadawodd yr ysgol ddwy flynedd
yn ôl pan roedd yn 13 oed oherwydd y bwlian maleisus roedd yn ei ddioddef. “Dwi byth wedi bod yn
un o’r rhai poblogaidd. Yn wir, fel dwi’n ei deall hi: os nad yw’r wyneb yn iawn, dydyn nhw ddim yn
eich hoffi chi.”
Ond mae ei hwyneb yn iawn i Chris:”Hoffwn i ei phriodi ar ei phen-blwydd yn 21 oed”, mae’n
cyfaddef. “Mae eisoes wedi gofyn i fi ei briodi’, a dwi wedi dweud y
gwnaf”, ychwanegodd hithau.
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Monique[16]
Mae Monique (16) yn byw gyda’i mam Susan, sy’n Gristnoges wedi ei haileni, a phedair chwaer yn
Woolwich, de Llundain. Hi yw cyfnither Rebecca sydd hefyd yn cymryd rhan yn y gyfres hon.
Roedd Monique yn gobeithio dilyn cwrs ffotograffiaeth yn y coleg, ac roedd wedi cael canlyniadau
TGAU da pan ddaeth yn feichiog yn 15 oed gyda’i chariad ‘mynd a dod’. Ers hynny mae’r ddau wedi
gwahanu. Mae cyn-gariad Monique yn cysylltu â hi o bryd i’w gilydd i gael gwybod am gynnydd ei
blentyn, sydd heb ei eni.
Roedd Monique yn bendant nad oedd am fabi pan roedd ond 15 oed. Yn wir, ffoniodd glinig
lleol hyd yn oed gan ofyn am erthyliad. “Roeddwn am erthyliad”, cyfaddefodd Monique, “Gwnes
drefniadau ar gyfer erthyliad ac wedyn fe stopiodd fy mam fi rhag parhau.” Dywed ei mam fod hyn
oherwydd ei chred grefyddol, ond fe ddywedodd y byddai wedi cefnogi Monique beth bynnag oedd
ei phenderfyniad.
Er bod Monique bellach yn teimlo ei bod wedi gwneud y penderfyniad iawn drwy beidio â chael yr
erthyliad, mae’n cyfaddef y gall pethau fod yn anodd. Yn ogystal, nid yw tad y babi mor ymglymedig
ag y dylai fod yn ei barn hi. “Rydym yn dod ymlaen fel ffrindiau. Dydw i ddim am fynd yn ôl ato a
dweud y gwir gan fy mod yn meddwl bod pethau’n iawn fel y maent.”
Mae Rebecca a Monique yn cynnig cefnogaeth gyson i’w gilydd, fel gweddill y teulu estynedig. Gan
fod ei babi hi i ar gyrraedd cyn babi Rebecca, mae Monique yn gobeithio rhannu ei phrofiad o fod
yn fam newydd gyda’i chyfnither a’i pharatoi ar gyfer genedigaeth ei babi hithau cyn bo hir.
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Kacey[16]
Daw Kacey (16) a Chris (20) o Gaerdydd. Cyfarfu’r pâr ym mis Tachwedd 2007 ar ddydd penblwydd Chris yn 19 oed pan gafodd ei herio i redeg yn noethlymun drwy’r siopau newydd yn y
rhodfa. Yn ystod y ras hon fe redodd ar ei union mewn i Kacey ac maent wedi bod gyda’i gilydd ers
hynny. Mae’r pâr yn byw ar wahân: mae Chris yn ddi-waith ac yn byw gyda’i rieni, tra bod Kacey,
yr ifancaf o bump o blant, yn byw gartref gyda’i mam Sharon a’i thad Andrew.
Mae Kacey’n disgrifio ei hun fel rhywun eithaf gwrthryfelgar. “Roeddwn yn eithaf hy am fy oedran,
ac roedd un neu ddau o fechgyn cyn Chris, ond ddim cymaint fel y gallech fy ngalw’n ‘slapyr!”.
Roedd y pâr wedi bod gyda’i gilydd am chwe mis pan, ar ei phen-blwydd yn 16 oed, darganfu
ei bod yn feichiog. Maent yn cyfaddef ei fod yn sioc fawr iddynt, a buont yn trafod mewn cryn
ddyfnder a ddylent gadw’r babi neu beidio. “Fy nheimlad cyntaf oedd ‘ofn’ a dweud y gwir”
cyfaddefodd Chris ac mae Kacey yn gofidio am ei allu i ymdopi â newid clwt:”Dydw i ddim yn
credu y bydd yn gallu newid clwt, fe welodd tamaid o fraster ar ddarn o gig ddoe ac roedd bron â
thaflu fyny!”
Er gwaethaf hyn mae’r ddau’n edrych ymlaen at enedigaeth eu plentyn. Mae eu dyfodol fel pâr
fodd bynnag yn fater nad ydynt mor gadarn a chytûn yn ei gylch.
Tra nad yw’n meddwl y bydd y babi yn eu tynnu’n agosach at ei gilydd, mae Kacey’n gofidio
y byddai ei ddyfodiad yn eu rhannu. “Ddwedwn i ddim ein bod mewn cariad dros ein pen a’n
clustiau gyda’n gilydd.” Cyfaddefodd Chris, sy’n hoffi ei ryddid a’r amser mae’n ei dreulio ar ben
ei hun gyda’i ffrindiau a’i deulu: “Ddwedwn i ddim ein bod yn mynd i briodi yn y tair blynedd nesaf
^ â’u i dyfodol ac yn credu bod priodi’n
neu beth bynnag”. Mae Kacey yn fwy optimistaidd ynglyn
bosibilrwydd go iawn mewn ychydig o flynyddoedd:“Rwy’n ei garu. Ac fe fyddwn yn hoffi treulio
fy mywyd gydag e, ond mae pobl yn newid, alla i ddim dweud y
byddwn yn bendant”.
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Kim[16]
Mae Kim (16) yn byw yn Swydd Stafford, gyda’i mam Sally a’i merch saith mis oed, Heidi. Mae
cyn-gariad Kim, sef tad y babi, yn byw yn Benidorm, yn Sbaen.
Tyfodd Kim i fyny yn Benidorm, gan fyw ffordd o fyw llawn o bartïon: dechreuodd yfed ac ysmygu’n
12 oed. “Beth bynnag fyddai mam yn dweud wrthyf am beidio â’i wneud fe fyddwn yn ei wneud.
Roeddwn yn arfer dweud fy mod yn aros gyda ffrindiau a mynd allan i’r clybiau drwy’r nos, bob
noson o’r wythnos.” Ond newidiodd popeth i Kim pan, yn 14 oed, darganfyddodd ei bod yn feichiog
a symudodd yn ôl i’r DU.
Yn awr, dim ond un noson yr wythnos sydd gan Kim i weld ei ffrindiau ac yn ddiweddar mae wedi
dechrau gweld bachgen o’r enw Sam. Gan fyfyrio dros bethau dywedodd “Roeddwn yn meddwl
nad oeddwn byth yn mynd i gael cariad arall, doedd neb am fynd allan gyda rhywun â babi, yn
enwedig fy oedran i”. Fodd bynnag, mae pethau’n ymddangos fel eu bod yn mynd yn dda gyda
Sam. Cyfaddefodd “Mae’n newid braf cael rhywun sy’n gofalu ac yn gofidio amdanoch mewn
gwirionedd”.
Gyda help Sally, mae Kim yn llwyddo i dreulio ychydig o amser gyda Sam ac edrych ar ôl Heidi
ynghyd â gwaith ysgol. “Fyddwn i wir, wir yn hoffi petai Kim yn gwneud Lefel A yn Saesneg a dilyn
gradd mewn Saesneg”, meddai Sally, mam Kim. “Y sefyllfa waethaf o’m safbwynt i fyddai i Kim
adael addysg.” Nid yw Kim mor siwr mai addysg yw’r ffordd orau ymlaen iddi hi. “Rwy’n casáu
bod heb waith. Rwyf am adael y coleg a dweud y gwir, cael TGAU a beth bynnag ar ddiwedd y
flwyddyn hon, ac wedyn fe allaf gael swydd. Rwyf am gael arian a dweud y gwir”.
Er bod Kim yn awyddus i ddechrau gweithio am fywoliaeth, nid yw mor awyddus i wneud y gwaith
^
ty.
“Dydw i ddim yn ffwdanu glanhau fy ystafell. Os dwi’n creu annibendod, bydd mam yn ei glirio
fyny”, meddai gan chwerthin. Mae Sally’n cytuno ei bod yn difetha
Kim drwy dacluso ar ei hôl. “Kim yw’r ferch fwyaf anniben dwi’n ei
hadnabod”, meddai “Byddaf yn eistedd fanna a byddaf yn dweud ‘rho
hwn gadw’, ‘yn y funud, yn y funud, yn
y funud!’ Nid rhywbeth
byddai mam ifanc yn ei
ddweud yw hynny ond
peth fyddai merch ifanc
yn ei harddegau’n ei
ddweud!”
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Jasmine[16]
Mae Jasmine (16) yn byw gyda’i mam Barbara a’i thad Terry ar ynys Sheppey, Caint. Yn ogystal,
^ sef Jade, sy’n byw gerllaw. Mae ei chariad Tom (15), yn
mae ganddi dri brawd a chwaer hyn,
brentis gwaith metel, ac yn byw yn yr un dref.
Roedd Tom a Jasmine wedi bod gyda’i gilydd ers 18 mis pan sylweddolodd fod ei misglwyf yn
hwyr. Dywedodd ei bod yn gwybod ar unwaith ei bod yn feichiog, a phan brynodd y pâr brawf
beichiogrwydd yn y dref, cadarnhaodd y canlyniadau’r hyn roedd yn ei dybio. “Roeddwn yn gwybod
^
ar unwaith fy mod am ei gadw,” meddai, er waethaf ymdrechion ei mam, ei thad, a’i chwaer hyn
i’w pherswadio i gael erthyliad. “Dywedais ’mae dy holl fywyd o dy flaen, gelli di setlo lawr gyda
Tom a chael plant yn hwyrach ar ôl i ti gael dy addysg, rwyt ti ond yn mynd i ddifetha pethe i ti dy
hun”, meddai Barbara, ei mam.
“Rwy’n falch nad oeddwn wedi gwrando ar yr un ohonynt, fe ddilynais fy nheimladau fy hun ar y
^ â’r
pryd”, meddai Jasmine, ac mae ei mam Barbara’n cyfaddef ei bod hithau’n llawn cyffro ynglyn
enedigaeth sydd ar ddigwydd.
Mae Tom, a wrthododd gymryd rhan yn y gyfres, a Jasmine yn gwybod eu bod yn disgwyl
bachgen. Roedd y pâr wedi cytuno os mai bachgen oedd y babi gallai Tom ddewis enw, ac os
merch wedyn byddai Jasmine yn penderfynu. “Dywedais y gallai Tom ddewis yr enw os mai
bachgen oedd ac ati.” Fodd bynnag, mae’n ymddangos mai penderfyniad ar y cyd fydd dewis
enw’r babi. “Mae e’n dweud ei fod yn hoffi Harvey, ond dydw i ddim yn ei hoffi” meddai.
Bellach, mae Jasmine wedi gorffen ysgol. Gorffennodd ei TGAU
yn ystod cyfnod cynnar ei beichiogrwydd. Yn y lle cyntaf roedd
wedi ystyried bod yn fodel ond, ers iddi fod yn feichiog mae wedi
edrych ar opsiynau gyrfaol eraill. Ar frig ei rhestr mae ymuno
â’r heddlu, er ei bod yn credu bod hyn efallai’n rhy beryglus
gyda babi ac felly mae’n ystyried bydwreigiaeth. Yn ystod ei
beichiogrwydd, mae hi wedi cael
pedair bydwraig ac
mae’n credu y byddai’n
yrfa o ddiddordeb iddi.
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Chloe[15]
Mae Chloe (15) yn byw gyda’i mam Lisa, ei chwaer Rebecca a’i brawd Jamie yn Dereham, Norfolk.
Mae wedi bod gyda’i chariad Gary (19), ffrind i’w brawd, ers 10 mis. Mae Gary’n byw ar gyrion y dref
gyda’i rieni.
Mae Chloe ar seibiant astudio ar hyn o bryd, ar ôl dioddef bwlian a graffiti sarhaus am ei
beichiogrwydd, ac felly mae’n ansicr a fydd yn mynd yn ôl i’r ysgol ar ôl geni’r babi. Roedd am
gymryd rhan yn y rhaglen Underage and Pregnant er mwyn dangos i’r merched yn ei hysgol nad oes
dim byd o’i le â bod yn fam yn ei harddegau.
“Dwi’n meddwl ein bod wedi bod allan gyda’n gilydd am oddeutu dau fis pan ddaeth yn feichiog.
Doedden ni ddim gyda’n gilydd ar y pryd ac roeddwn i’n rhyw fath o ddod i adnabod rhywun arall”,
^ mai ei fabi ef oedd ar y cychwyn, ond mor gynted ag y
meddai Gary. Mae’n cyfaddef nad oedd yn siwr
sylweddolodd nad oedd unrhyw gwestiwn pwy oedd y tad fe adawodd y berthynas arall er mwyn rhoi
cynnig arni gyda Chloe. “Daethom yn ôl at ein gilydd ac rydym yn cael ychydig o ddadleuon bob hyn a
hyn, ond ar wahan i hynny rydym yn dod ymlaen gyda’n gilydd yn iawn”, meddai.
^ â chael plentyn gyda’i gilydd a dydyn nhw ddim yn gwybod beth i’w
Mae’r ddau yn nerfus ynglyn
ddisgwyl yn ystod yr esgor. Dywedodd rhywun ei fod fel cael dolur stumog ond ychydig yn waeth”,
meddai Chloe. Mae Gary’n awyddus i fod gyda Chloe pan fydd y babi’n cael ei eni, gan ddal ei llaw a’i
^ beth i’w ddisgwyl ar hyn o bryd, ond byddaf yn siwr
^
chefnogi gymaint â phosibl:”Dydw i ddim yn siwr
o gael gwybod.”
^ beth fydd iddynt yn y dyfodol, ond
Dydyn nhw ddim yn siwr
mae Chloe yn dal yn gadarnhaol y bydd y ddau ohonynt yn
rhan o fywyd ei babi beth bynnag fydd yn digwydd.”Hyd yn
oed os na fyddwn gyda’n gilydd rwy’n meddwl y byddwn yn
ffrindiau da”, pwysleisiodd.
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Charley[15]
Cyfarfu Charlotte (Charley) (15) a Lewis (15) o Newton Abbot yn Nyfnaint yn yr ysgol ac maent
wedi bod gyda’i gilydd am ddwy flynedd. Pan anwyd eu mab Kenzie-James naw mis yn ôl, aeth
Lewis i fyw gyda Charley a’i theulu: sef Ally gefeilles unfath Charlotte, Leslie ei mam, sy’n edrych
ar ôl Kenzie yn ystod y dydd, Dave ei thad, a’i chwaer fach Shana a Reg y ci.
Mae Charley yn disgrifio ei hun fel merch ifanc gyffredin. Tra yn yr ysgol mae’n mwynhau bod yng
nghwmni ei ffrindiau, ond ar ôl ysgol mae’n cymryd agwedd fwy cyfrifol:”Yn ystod y dydd rwy’n
blentyn ac wedyn, cyn gynted ag rwyf adref, rwy’n fam unwaith eto”.
Mae’r ddau’n cyfaddef ei bod hi’n anodd bod yn rhieni yn eu harddegau ac, yn ogystal â cheisio
^ mae’r ffaith eu bod dan 16 oed yn golygu bod
gwneud gwaith ysgol, gofalu am blentyn a gwaith ty,
y gyfraith yn eu hystyried yn blant. Felly nid ydynt yn gallu ennill llawer o arian, gyrru na phrynu
eu cartref eu hunain - nid ydynt hyd yn oed yn gallu mynd â Kenzie i nofio ar eu pen eu hunain!
Ond nid Charley a Lewis yw’r unig rieni yn eu harddegau yn Nyfnaint sy’n wynebu’r problemau
hyn: mae Charley yn gwybod am 14 o ferched beichiog yn ei hysgol. Mae Charley’n meddwl bod
merched Dyfnaint yn y dyddiau hyn yn gweld beichiogrwydd yn rhywbeth ffasiynol ac yn ffordd
glyfar o gadw eu cariadon -“ond wrth gwrs, nid yw pethe’n gweithio felly”, meddai.
Does neb yn gwybod hyn yn well na’i gefeilles unfath, Ally. Dim ond pum mis ar ôl i Charley gael
Kenzie, cafodd Ally ei hun yn feichiog gyda’i chariad o dri mis, sef Cory. Mae Ally yn gofidio nad
yw eu perthynas nhw mor gryf ag un Charley:“Mae Lewis yn ardderchog ac mae’n anodd iawn i fi
pan rwy’n eu gweld fel teulu bach perffaith”, mae’n cyfaddef.
Mae addysg a’i pherthynas gyda Lewis yn bwysig iawn iddi.
Eisoes mae’n cynllunio ar gyfer eu dyfodol gyda’i gilydd a babi
Kenzie, a hoffai gael dau blentyn arall yn hwyrach ymlaen.
Mae’n gobeithio dilyn cwrs gofal plant, a chynilo digon o
^ gyda Lewis. “Rwy’n lwcus dros ben”,
arian i brynu car a thy
meddai, “mae wedi bod yno bob gam o’r ffordd”.
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Caroline[15]
Cyfarfu Caroline (15) a Caine (15), o Bracknell, yn yr ysgol ac maent wedi bod gyda’i gilydd am
bron dwy flynedd. Mae Caine yn byw gyda’i rieni tra bod Caroline yn rhannu cartref y teulu gyda’i
mam Judy sy’n ddietegydd, ei thad Allan sy’n blwmer a’i chwiorydd Jennifer a Maria.
Ychydig dros flwyddyn yn ôl rhoddwyd i’r naill ochr freuddwyd Caroline o fod yn fodel pan
ddarganfu ei bod yn feichiog. Trafododd ei hopsiynau gyda Caine, ei meddyg a’i rhieni: ystyriodd
ei mam Judy gymryd arni mai hi oedd mam y babi. Yn y pen draw, penderfynodd y pâr barhau â’r
beichiogrwydd a chafodd Caroline fab bach, sef Stanley, naw mis yn ôl.
Ers cael Stanley, mae Caroline wedi dychwelyd i’r ysgol, ac mae ei mam Judy yn edrych ar ôl y
babi yn ystod y dydd. Pan ddaw i rannu gweddill yr oriau gofal plant, mae Caroline yn cyfaddef ei
bod hi’n gwneud mwy na Caine ac mae hyn yn arwain at ddadleuon cryfach rhwng y pâr - “Fel
rheol, rydyn ni’n dadlau am Stanley, dwi am fynd allan, mae e am fynd allan”, meddai Caroline.
Ond mae Caine yn teimlo ei fod wedi gwneud llawer o newidiadau i helpu edrych ar ôl y babi.
”Roedd fy mywyd yn hawdd cyn i Caroline ddod yn feichiog, jyst fel bywyd unrhyw un arall yn ei
arddegau, yn cael hwyl gyda’ch ffrindiau, aros allan yn hwyr, chwarae pêl-droed” cyfaddefodd
Caine, “Ond nawr bod Stanley yma mae’r rhan fwyaf wedi newid”. Mae’r ddau’n ceisio dod o hyd i
ffyrdd o rannu’r cyfrifoldebau gan fod Caine yn awyddus i fod yn dad ymarferol.
“Does gen i ddim gofid gwirioneddol am y dyfodol ar hyn o bryd”, meddai pan ofynnwyd iddo am
yr hyn oedd mewn golwg ar gyfer y pâr. “Y prif beth yw cael gwaith a chefnogi Caroline a fe, galla’i
byth dweud fy mod yn mynd i aros gyda hi am weddill fy oes. Rwy’n
gobeithio y byddwn yn aros gyda’n gilydd.” Yr un yw barn Caroline
pan ddaw i’w dyfodol. “Rwy’n meddwl y byddaf i a Caine yn aros
gyda’n gilydd am ychydig”, ychwanegodd.
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Roedd gweithio ar y gyfres yn brofiad mawr i’r tîm cyfan. Roedd pob un o’r merched
^
a’u cariadon, eu teuluoedd a’u ffrindiau yn hael dros ben ynglyn
â’n gadael ni mewn i’w

bywydau. Mae’n amlwg ei fod yn brofiad hollol newydd i bawb felly roedd yn wych eu bod
yn barod i rannu eu storïau a’u profiadau gyda ni.

Roeddent yn agored a gonest ac roedd y tîm cyfan yn rhyfeddu at ba mor dda roeddent
yn ymdopi â bod yn feichiog ac edrych ar ôl eu plant. Roedd yn emosiynol dros ben cael
bod yn bresennol yn y geni neu i fod yn un o’r cyntaf i gwrdd â’u babanod newydd eu geni.
Wrth gwrs, ar adegau roedd pethau’n anodd, yn emosiynol ac yn heriol iddynt. Ond yr hyn
wnaeth greu argraff arnom oedd y modd roedd pawb yn bwrw ati. Cyn gynted ag roeddent
wedi dod dros y sioc roedd pawb yn tynnu gyda’i gilydd i wneud pethau mor normal â
phosibl.

Hannah Wyatt
Cynhyrchydd Gweithredol , Underage and Pregnant
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Mae’r adran hon yn archwilio’r chwedlau a’r
ffeithiau sy’n ymwneud â rhyw a pherthnasoedd,
atal cenhedlu, beichiogrwydd a heintiau a
drosglwyddir yn rhywiol (STIs)
DVD Pennod 1
Yma, mae pobl ifanc yn eu harddegau’n siarad
yn blwmp ac yn blaen am ddod yn feichiog,
dweud y newyddion wrth eu rhieni ac wynebu’r
her fawr o ddod yn rhieni ifanc. Yn ogystal, mae
eu rhieni nhw yn siarad am ddod i delerau â’u
cyfrifoldebau newydd fel neiniau a theidiau.

“Dwi’n gwybod
bod cael rhyw
mor ifanc yn
anghyfreithlon ac
ati, ond roeddem
yn gwybod bod
pawb arall yn
cael rhyw.”
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Caine

t Rebecca a’i mam
Sharon
Kacey gyda’i rhieni
Sharon ac Andrew u
Kacey a’i chariad
Chris uu

Caroline a’i mam
Judy u

t Caroline ei
chariad Caine a’u
babi, Stanley

Zena, ei chariad
Chris a’i rhieni
Angie a Lawrence
q

Charley gyda’i rhieni
Lesley a Dave a’i
babi Kenzie u
Charley gyda’i
chariad Lewis a’i
babi, Kenzie uu
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Gwers 1: Pwy wyt ti?
Nod:
• Dysgu am y bobl ifanc yn eu harddegau sy’n ymddangos yn y
rhaglen Underage and Pregnant

1

Canlyniadau Dysgu:
• Ystyried pam mae pobl ifanc yn eu harddegau yn ffurfio perthnasoedd a sut y
gallai’r perthnasoedd hynny ddatblygu yn y dyfodol
Beth fydd eu hangen arnoch:
• Cardiau â lluniau pobl ifanc yn eu harddegau
• Map syniadau trafod

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu’r rheolau sylfaenol
(gweler tudalen 6 am arweiniad)
• Esbonio i ddisgyblion eu bod yn mynd
i archwilio pam mae pobl yn ffurfio
perthnasoedd
• Rhoi esboniad byr o’r gyfres Underage
and Pregnant
2. Gweithgaredd Agoriadol
Cyflwyno’r bobl ifanc
• Rhowch gerdyn llun gwahanol i bob
disgybl
• Gofynnwch iddynt ddarllen drwy’r
proffiliau a chofnodi rhai ffeithiau
diddorol
• Anogwch y disgyblion i symud
o gwmpas yr ystafell ddosbarth
a chyflwyno eu hunain i gymaint o
bobl â phosibl fel y person ifanc yn ei
arddegau. Dywedwch wrth y dosbarth
ei fod yn bwysig eu bod yn gofyn rhai
cwestiynau er mwyn canfod
gwybodaeth sylfaenol am ei gilydd

3. Er enghraifft:
• Beth yw eich oedran?
• Ble ydych yn byw?
• Oes gennych chi gariad?
• Gosodwch luniau’r bobl ifanc yn eu
harddegau ar y bwrdd
• Gofynnwch i’r dosbarth am adborth
• Parwch luniau’r bobl ifanc sydd mewn
perthynas
4. Gweithgaredd Datblygu
Map syniadau i’w trafod
Gan ddefnyddio’r map syniadau i’w
trafod, anogwch y dosbarth i feddwl
am yr holl wahanol broblemau byddai’r
bobl ifanc yn y gyfres wedi eu hwynebu
o bosibl yn y lle cyntaf wrth iddynt
ddechrau eu perthynas / cael rhyw /
darganfod eu bod yn cael babi.
Gallai’r meysydd meddwl gynnwys:
Pam mae rhai parau ifanc yn cael
rhyw? Ydy rhyw yn wahanol i barau a
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Gweithgareddau
32

phobl sengl?
Beth yw’r oed cydsynio?
Ydy pobl yn cael perthynas gyda
^
bechgyn / merched sy’n hyn
na nhw yn
aml?
Beth, yn eich barn chi, fyddai
gwahaniaeth oed ‘diogel’?
4. Myfyrio ac adolygu
• Gofynnwch i’r dosbarth ystyried a
fyddent yn gallu ymdopi â chael babi
• Dosbarthwch nodynnau post it a
gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu
tri rheswm pam fyddent neu pam na

fyddent yn gallu ymdopi
• Gofynnwch iddynt roi eu nodynnau
post it ar y wal
• Rhowch wahoddiad i rywun wirfoddoli
i ddarllen y sylwadau allan yn uchel
5. Crynhoi
• Mae perthynas yn wahanol i wahanol
bobl
• Mae gan y bobl ifanc yn y gyfres lawer
i feddwl amdano, a nifer o
ddewisiadau i’w gwneud wrth ystyried
eu perthynas
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[Cardiau â lluniau pobl ifanc yn eu harddegau]

Charley

Enw: Charlotte (Charley)
Oedran: 15
O: Newton Abbott, Dyfnaint
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Lewis am ddwy flynedd
Yn byw gyda: ei chariad, eu mab, mam,
tad, chwaer sy’n efeilles unfath, chwaer iau
Babi: Kenzie-James
Gwybodaeth ddiddorol: daeth yn feichiog
ar ei phen-blwydd yn 14 oed

Lewis

Enw: Lewis
Oedran: 15
O: Newton Abbott, Dyfnaint
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Charley am ddwy flynedd
Yn byw gyda: teulu ei gariad
Babi: Kenzie-James
Gwybodaeth ddiddorol: mae Lewis am
gael waith fel y gall gynilo ei arian i
brynu beic modur

K

Kacey

Enw: Kacey
Oedran: 16
O: Caerdydd
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Chris am flwyddyn a hanner
Yn byw gyda: ei mam a’i thad
Babi: Seren
Gwybodaeth ddiddorol: anfonodd neges
destun at ei mam i ddweud ei bod yn
feichiog

Chris

Enw: Chris
Oedran: 20
O: Caerdydd
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Kacey am flwyddyn a hanner
Yn byw gyda: ei fam a’i dad
Babi: Seren
Gwybodaeth ddiddorol: cyfarfu â Kacey
wrth redeg yn noethlymun drwy ganol
dinas Caerdydd
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[Cardiau â lluniau pobl ifanc yn eu harddegau]

Caroline

Enw: Caroline
Oedran: 15
O: Bracknell
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Caine am flwyddyn
Yn byw gyda: ei mam, tad a dwy chwaer
Babi: Stanley
Gwybodaeth ddiddorol: roedd Caroline
wedi ymuno ag asiantaeth modelau cyn
iddi ddarganfod ei bod yn disgwyl

Caine

Enw: Caine
Oedran: 15
O: Bracknell
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Caroline am flwyddyn
Yn byw gyda: ei fam a’i dad a’i chwaer
Babi: Stanley
Gwybodaeth ddiddorol: mae Caine yn
meddwl ei fod yn cweryla mwy gyda
Caroline nawr eu bod wedi cael eu babi

34

K

Monique

Enw: Monique
Oedran: 16
O: De Llundain
Statws y berthynas: sengl
Yn byw gyda: ei mam a’i phedair chwaer
Babi: Naomi
Gwybodaeth ddiddorol: mae Monique a
Rebecca yn ddwy gyfnither

Rebecca

Enw: Rebecca
Oedran: 16
O: De Llundain
Statws y berthynas: sengl
Yn byw gyda: ei mam a’i chwaer
Babi: Cameron
Gwybodaeth ddiddorol: mae gan nain
Rebecca 80 o wyrion ac wyresau a 80 o orwyrion a gorwyresau
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[Cardiau â lluniau pobl ifanc yn eu harddegau]

Zena

Enw: Zena
Oedran: 15
O: Great Yarmouth
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Chris am ddwy flynedd
Yn byw gyda: ei mam a’i thad
Babi: James
Gwybodaeth ddiddorol: mae Zena wedi
eisiau babi ers roedd yn 8 mlwydd oed

K

Chloe

Enw: Chloe
Oedran: 15
O: Dereham, Norfolk
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Gary am naw mis
Yn byw gyda: ei mam, brawd iau a
chwaer iau
Babi: Morgan
Gwybodaeth ddiddorol: cymerodd Chloe
ran yn Underage and Pregnant er mwyn
dangos y byddai’n fam dda

Chris

Enw: Chris
Oedran: 20
O: Great Yarmouth
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Zena am ddwy flynedd
Yn byw: ar ei ben ei hun
Babi: James
Gwybodaeth ddiddorol: mae Chris am briodi
Zena ar ei phen-blwydd yn 18 mlwydd oed

Enw: Gary
Oedran: 19
O: Dereham, Norfolk
Statws y berthynas: wedi bod yn mynd
allan gyda Chloe am naw mis
Yn byw gyda: ei fam a’i dad
Babi: Morgan
Gwybodaeth ddiddorol: Mae’n gweithio’r
rhan fwyaf o ddyddiau ar fferm odro er
mwyn cefnogi Chloe
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[Cardiau â lluniau pobl ifanc yn eu harddegau]

Kim

Enw: Kim
Oedran: 15
O: Stoke on Trent
Statws y berthynas: sengl
Yn byw gyda: ei mam a’i merch
Babi: Heidi
Gwybodaeth ddiddorol: darganfyddodd
ei bod yn disgwyl yn nhoiledau Burger
King

Jasmine

Enw: Jasmine
Oedran: 16
O: Isle of Sheppey
Statws y berthynas: mae wedi mynd
allan gyda Tom am 18 mis – nid oedd
Tom am gymryd rhan yn Underage and
Pregnant
Yn byw gyda: ei mam a’i thad a’i brawd
Babi: Tommy
Gwybodaeth ddiddorol: roedd hi’n gwybod
petai erioed yn feichiog ni fyddai byth yn
cael erthyliad
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Toni

Enw: Toni
Oedran: 15
O: Newcastle
Satws y berthynas: sengl
Yn byw gyda: ei mam a’i thad a’i chwaer
fach
Babi: Kenzie-James
Gwybodaeth ddiddorol: Mae Toni’n credu
mai pêl-droediwr fydd ei mab am ei fod
bob amser yn cicio

DAN 0EDRAN A BEICHIOG - PECYN ATHRAWON

[map syniadau trafod]

K
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Gwers 2: Mynd ati
Nod:
• Deall y gyfraith sylfaenol o ran iechyd rhywiol a pherthnasoedd
pobl ifanc

2

Canlyniadau Dysgu:
• Archwilio’r deddfau sy’n berthnasol i bobl ifanc a’u hiechyd rhywiol
Yr hyn fydd eu hangen arnoch:
• Cardiau datganiadau ‘Dyna’r Gyfraith’
• Cyfarwyddyd i Athrawon : ‘Dyna’r Gyfraith’
• Cardiau Gwir / Anwir / Dadleuol

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu/ailymweld â’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Esbonio i ddisgyblion eu bod yn mynd
i edrych ar y gyfraith o ran pobl ifanc
a’u hiechyd rhywiol

• Gofynnwch i’r dosbarth sefyll o flaen
y rhif sy’n cynrychioli’r oedran sydd,
yn eu tyb nhw, yn briodol ar gyfer y
canlynol:
•I gael cariad
•I ddechrau cael rhyw
•I gael babi

2. Gweithgareddau Agoriadol
Dyna’r Gyfraith
• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau
bach
• Dosbarthwch gardiau datganiadau
‘Dyna’r Gyfraith’ a gofynnwch i bob
^
grwp
eu dosbarthu’n dri phentwr:
GWIR, ANWIR, DADLEUOL
^
• Gofynnwch i bob grwp
am adborth

Os nad yw hi’n bosibl i symud o gwmpas
yr ystafell yn rhwydd, gellir cynnal y
gweithgaredd hwn drwy ddal i fyny cerdyn
â rhif arno a gofyn iddynt gydnabod eu
bod yn cytuno drwy godi llaw.

3. Gweithgareddau Datblygu
Continwwm Gwerthoedd 12-40
• Arddangos amrywiaeth o rifau rhwng
12 a 40 o amgylch yr ystafell ddosbarth
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4. Myfyrio ac adolygu
Fel dosbarth, trafodwch y teimladau
a fynegwyd a phwysleisiwch fod
penderfyniadau sy’n ymwneud â rhyw a
pherthnasoedd yn bersonol ac yn wahanol
i bawb. Mae’n bosibl i nifer o ffactorau
ddylanwadu arnynt, e.e. credo, ffydd,
ffrindiau, rhywioldeb a phwysau cyfoedion.
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Gweithgareddau

Mae’n bwysig i bob unigolyn wneud ei
benderfyniadau yn ei hamser ei hun.
5. Estyniad gwaith cartref –
Ymchwiliwch i oed cydsynio mewn
tair gwlad arall (e.e. Yr Eidal, UDA,
yr Iseldiroedd). Pa resymau a roddir
dros osod yr oed cydsynio hwnnw yn y
gwledydd a ddewiswyd?

6. Crynhoi
• Mae perthnasoedd yn wahanol i
wahanol bobl
• Yr oedran cyfartalog i bobl gael rhyw
am y tro cyntaf yw 16
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[Dyna’r Gyfraith: Cardiau Datganiad ]

1
Mae’r oed cydsynio
yn wahanol ar gyfer
pobl heterorywiol a
chyfunrywiol.

4
Gall meddygon a
nyrsys gynnig
cyngor a thriniaeth
atal cenhedlu i rai
dan 16 mlwydd oed.

7
Y terfyn amser ar
gyfer erthyliad yw 24
wythnos.
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2
Gall cael rhyw gyda
rhywun sydd dan 13
mlwydd oed arwain at
garchar am oes.

5
Os yw merch dan
16 oed yn gofyn am
erthyliad, mae’n rhaid
i’r meddyg ddweud
wrth ei rhieni.

8
Mae’n rhaid i rywun
fod yn 16 oed neu
^
hyn
i brynu’r bilsen
atal cenhedlu brys o
fferyllfa.

3
Os yw rhywun yn
cael ei erlyn am
gael rhyw gydag
unigolyn sydd dan
oed, gall amddiffyn
ei hun drwy ddweud
ei bod yn meddwl bod
yr unigolyn yn 16
mlwydd oed.

6
Dim ond dynion sy’n
gallu cyflawni trais.

9
Gallwch gael
condomau am ddim
o glinigau iechyd
rhywiol.
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[Cyfarwyddyd i Athrawon : Dyna’r Gyfraith]

7
3

E

1. Mae’r oed cydsynio yn wahanol ar gyfer pobl heterorywiol a chyfunrywiol.
ANWIR - Yn y DU yr oed cydsynio - sef yr oedran pan gall pobl heterorywiol a chyfunrywiol gytuno i gael
cyfathrach rywiol - yw 16 mlwydd oed.
2. Gall cael rhyw gyda rhywun sydd dan 13 mlwydd oed arwain at garchar am oes.
GWIR – Cyfathrach Rywiol
Mae’n anghyfreithlon i unrhyw un gael cyfathrach rywiol gyda rhywun sydd dan 16 oed hyd yn oed os
yw’r ddau dan 16 oed.
Ar unrhyw oed yn y DU mae’n anghyfreithlon gael cyfathrach rywiol oni bai i’r ddau unigolyn gytuno
iddo. Yn ogystal, mae’r ddeddf yn dweud bod rhaid i bobl gael cyfathrach rywiol mewn man preifat.
Mae bachgen (dros 10 mlwydd oed yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon a dros 8 mlwydd oed yn yr
Alban) sydd wedi cael cyfathrach rywiol gyda merch dan 16 mlwydd oed yn torri’r gyfraith - hyd yn
oed os yw wedi cydsynio. Os yw’r ferch rhwng 13 ac 15 mlwydd oed, gallai’r bachgen fynd i sefydliad
troseddwyr ifanc / canolfan cadw ieuenctid / carchar am hyd at ddwy flynedd. Os yw’r feich dan 13
blwydd oed mae’n bosibl dedfrydu’r bachgen i garchar am oes.
Dan gyfraith yr Alban, mae cyfathrach rywiol gyda merch dan 13 blwydd oed yn cael ei hystyried yn
achos o drais (hyd yn oed os oedd yn gydsyniol). Yn ogystal, mae hyn yn berthnasol i unrhyw un sy’n
cael rhyw gyda bachgen 13 blwydd oed ac iau.
Cyffwrdd Rhywiol
Mae hefyd yn ‘drosedd’ i gyffwrdd yn rhywiol â merch neu fachgen ifanc sydd rhwng 13 ac 15 blwydd
oed. Mae ‘cyffwrdd’ yn cynnwys pob cyswllt rhywiol a chorfforol a threiddiad, hyd yn oed drwy ddillad.
Os ceir y troseddwr yn euog, gallai wynebu:
• 14 blynedd o garchar os ydynt dros 18 blwydd oed
• 5 mlynedd o garchar os ydynt dan 18 blwydd oed
Gall cyffwrdd rhywiol ond heb dreiddiad arwain at 14 mlynedd o garchar. Gall cyffwrdd rhywiol sy’n
cynnwys treiddiad rhywun dan 13 oed arwain at garchar am oes.

7
3

3. Os yw rhywun yn cael ei erlyn am gael rhyw gydag unigolyn sydd dan oed, gall amddiffyn ei hun
drwy ddweud ei bod yn meddwl bod yr unigolyn yn 16 mlwydd oed.
ANWIR – Ar draws y DU nid oes amddiffyniad o gredu yn gamsyniol oedran plentyn sydd dan 13 blwydd
oed (12 yn yr Alban) ond mae yn achos y rhai hynny sydd rhwng 13 a 15 blwydd oed.
4. Gall meddygon a nyrsys gynnig cyngor a thriniaeth atal cenhedlu i rai dan 16 mlwydd oed.
GWIR – Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon defnyddir cymhwysedd Fraser (Fraser Competence)
i asesu a yw rhywun yn gallu deall y weithred a / neu’r driniaeth feddygol. Felly, mae gan unigolyn sydd
dan 16 blwydd oed yr hawl i gyngor a thriniaeth gyfrinachol, ar yr amod:
• ei fod ef / hi yn ddigon aeddfed i ddeall yr hyn mae’n ei olygu
• bod y gweithiwr iechyd proffesiynol wedi esbonio pwysigrwydd trafod hyn gyda’i rieni ef / ei rhieni hi
ond nid yw’n teimlo ei fod / ei bod yn gallu gwneud hyn
• bod y ferch ifanc neu’r bachgen ifanc yn debygol o ddechrau neu barhau i gael cyfathrach rywiol
• y byddai iechyd corfforol neu feddyliol y bachgen neu ferch ifanc yn dioddef os nad oedd yn cael
cyngor neu driniaeth atal cenhedlu
Yn yr Alban, o dan y Ddeddf Gallu Cyfreithiol 1991, gall y rhai hynny dan 16 oed gytuno i driniaeth
feddygol os yw, ym marn y gweithiwr iechyd proffesiynol, yn gallu deall canlyniadau’r weithred neu’r
driniaeth o ran ei iechyd. Nid oes arweiniad penodol gan y llywodraeth.
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[Cyfarwyddyd i Athrawon : Dyna’r Gyfraith]

E

7

5. Os yw merch dan 16 oed yn gofyn am erthyliad, mae’n rhaid i’r meddyg ddweud wrth ei rhieni.
ANWIR - Ar draws y DU gall pobl ifanc dan 16 oed gytuno i gael erthyliad ar ôl asesiad cymhwysedd
Fraser (yng Ngogledd Iwerddon mae erthyliad ond yn gyfreithlon dan amodau eithriadol iawn). Er y
bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn annog y ferch i siarad gyda’i rhieni, mae ganddi’r hawl i gytuno
drosti ei hun. Fodd bynnag, nid yw’n gyffredin i gynnal erthyliad heb unrhyw ymglymiad gan rieni neu
oedolion.

3
3

6. Dim ond dynion all gyflawni trais.
GWIR - Ni ellir cyhuddo menywod o drais fel trosedd gan ei fod yn cael ei ddiffinio fel treiddiad pidynnol
ond, yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mae’n bosibl cyhuddo menyw o drosedd arall fel achosi
rhywun i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol heb gydsynio.

7
3

^ i brynu’r bilsen atal cenhedlu brys o fferyllfa.
8. Mae’n rhaid i rywun fod yn 16 oed neu hyn
ANWIR – Gall unrhyw un brynu atal cenhedlu brys mewn fferyllfa. Mewn rhai ardaloedd o’r wlad mae
cynlluniau ar waith sy’n darparu gwasanaeth atal cenhedlu brys yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl ifanc.

7. Y terfyn amser ar gyfer erthyliad yw 24 wythnos.
GWIR - Yng Nghymru, Lloegr a’r Alban (yng ngogledd Iwerddon ystyrir erthyliad yn gyfreithlon ond
mewn amgylchiadau eithriadol) gellir cynnal terfyniad beichiogrwydd hyd at 24 wythnos, ar yr amod bod
dau feddyg cofrestredig yn cytuno y byddai parhad y beichiogrwydd yn golygu cymryd risg a fyddai’n fwy
na phe bai’r beichiogrwydd yn cael ei derfynu, o niwed i iechyd corfforol a meddyliol y fenyw feichiog
neu unrhyw blant sydd eisoes yn bodoli yn ei theulu. Dim ond mewn amgylchiadau brys eithriadol y
bydd erthyliad yn cael ei gynnal ar ôl cyfnod o 24 wythnos.

9. Gallwch gael condomau am ddim o glinigau iechyd rhywiol.
GWIR - Mae condomau ar gael yn rhad ac am ddim o ganolfanau Brook, clinigau cynllunio teulu a
chanolfannau pobl ifanc. Gall unrhyw un brynu condomau o siopau neu beiriannau gwerthu, ac mae
cynlluniau dosbarthu condomau mewn nifer o ardaloedd y DU.

Dolenni defnyddiol
bbc.co.uk/ethics/abortion
www.thesite.org/sexandrelationships/safersex/unplannedpregnancy www.fpa.org.uk/Information/Factsheets/lawonsex
www.brook.org.uk/content/M1_sexandthelaw.asp
www.ruthinking.co.uk/the-facts/search/articles/sex-and-the-law.aspx

Sylwch: Yn yr Alban ar hyn o bryd mae deddf newydd, Troseddau (Rhywiol) yr Alban yn cael ei hystyried
gan Senedd yr Alban ac fe fydd newidiadau. Y terfyn amser a ragwelir yw hydref 2009. Mae’r wybodaeth
a ddarperir yma yn gyfredol ar adeg cyhoeddi.
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[Cardiau Gwir / Anwir / Dadleuol]

38

gwir
anwir
false
dadleuol
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Gwers 3: Mae unwaith yn ddigon

3

Nod:
• Sylweddoli ac ystyried pwysigrwydd perthynas
Canlyniadau Dysgu:
• Ystyried camau mewn perthynas gan gynnwys yr adegau pryd y byddai’n
bosibl beichiogi
• Trafod y rhesymau pam mae rhai pobl ifanc yn dod yn feichiog
Yr hyn fydd eu hangen arnoch:
• DVD Pennod 1: Sut ddigwyddodd hyn? (hyd 7’50)
• Papur A4
• Nodion Post-it neu ddarnau o gerdyn
• Cardiau lluniau pobl ifanc (gweler tudalen 33-36)

8

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Dweud wrth y dosbarth eu bod yn
mynd i archwilio’r gwahanol gamau
mewn perthynas a pham mae rhai
pobl ifanc yn beichiogi
• Esboniwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgareddau Agoriadol
Llinell Amser perthynas
• Tynnwch linell amser ar y bwrdd:
ysgrifennwch ‘Cyfarfod â rhywun
arbennig’ ar un pen o’r llinell a ‘Cael
babi’ ar y pen arall
• Gofynnwch am ychydig o wahanol
gamau mewn perthynas ac
ysgrifennwch y rhain ar y llinell amser
(e.e. canlyn; mynd allan gyda’ch
gilydd; byw gyda’ch gilydd)
• Gan weithio ar eu pen eu hunain neu
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1

mewn parau, gofynnwch i ddisgyblion
gynhyrchu eu llinell amser eu hunain
ar gyfer perthynas ddelfrydol
• Gofynnwch am adborth
Pwyntiau i’w trafod:
• P’un yw’r cam pwysicaf mewn
perthynas?
• Faint o amser y gallai perthynas
gymryd i ddatblygu?
• Yn ystod eu perthynas, ar ba bwynt o
ran amser byddai pâr o bosibl yn trafod
rhyw/defnyddio dulliau atal cenhedlu?
• A oes yna wahaniaeth rhwng parau
heterorywiol a chyfunrywiol?
3. DVD Pennod 1 – Sut ddigwyddodd
hyn?
Dangoswch Bennod 1 y DVD sy’n gofyn i
ddisgyblion ganolbwyntio ar y rhesymau
mae pobl ifanc yn eu rhoi am ddod yn
feichiog.
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Gweithgareddau

Trafodwch y cynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
• Pam mae condomau’n hollti?
• A wnaeth unrhyw un o’r bobl ifanc
chwilio am gyngor ar ôl cael rhyw heb
ddiogelwch? Os do, gan bwy?
4. Gweithgareddau Datblygu
Adolygu’r llinell amser
Gofynnwch i’r disgyblion a ydynt am
wneud newidiadau i’r llinell amser ar
ôl gweld y DVD. Anogwch y disgyblion
i feddwl yn benodol am faint o amser
allai gymryd i adeiladu perthynas gref
a phryd i drafod rhyw a dulliau atal
cenhedlu.
Diogelwch eich hun
Dangoswch y datganiadau canlynol ar y
bwrdd ac, fel dosbarth, trafodwch eich
barn am bob un ohonynt:
• Mae condomau yn 98% effeithiol os
ydynt yn cael eu defnyddio’n gywir
• Mae’n bosibl dod yn feichiog ar
unrhyw adeg rydych yn cael rhyw heb
ddiogelwch
• Gall pobl ifanc gael cyngor cyfrinachol
ar feichiogrwydd gan y meddyg teulu,
gwasanaethau cynghori, llinellau ffôn
arbenigol a chlinigau iechyd rhyw

• Mae un allan o bum dyn ifanc a bron
hanner y menywod ifanc rhwng 16
a 24 oed yn dweud y byddai’n dda
ganddynt petaent wedi aros am fwy o
amser cyn dechrau cael rhyw
5. Myfyrio ac Adolygu
• Dosbarthwch y nodion Post-it a
gofynnwch i ddisgyblion nodi tri pheth
sy’n bwysig mewn perthynas
• Arddangoswch y rhain ar wal yr
ystafell ddosbarth
6. Gwaith Cartref / Estyniad
• Lluniwch ddiagram corryn sy’n nodi’r
hyn sy’n gwneud perthynas dda, gan
ystyried rhinweddau fel ymddiried,
synnwyr digrifwch a chyfathrebu
5. Crynhoi
• Mae perthynas yn wahanol i wahanol
bobl ac yn cymryd amser i ddatblygu
• Yr oedran cyfartalog i bobl ifanc gael
rhyw yw 16 oed
• Mae dulliau atal cenhedlu’n effeithiol
dros ben os ydynt yn cael eu
defnyddio’n gywir
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Gwers 4: Beichiogi a chondomau
Nod:
• Ystyried y modd mae condomau’n diogelu rhag beichiogi a heintiau

4

Canlyniadau Dysgu:
• Archwilio rhai o’r chwedleuon a’r ffeithiau sy’n ymwneud â beichiogi
• Deall sut mae beichiogi’n digwydd
• Gwybod sut mae condom yn gweithio a sut i’w ddefnyddio

Yr hyn fydd eu hangen arnoch:
• DVD Pennod 1: Sut ddigwyddodd hyn? (hyd 7’50”)
1
• Nodion Post-it
• Rhestr wirio condomau
• Condomau ac arddangosiadau (mae’n bosibl y bydd eich cydlynydd ABCh,
eich nyrs ysgol neu eich clinig iechyd lleol yn gallu darparu’r rhain).

8

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld a’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Esbonio i ddisgyblion y byddant
yn edrych ar rai o’r chwedleuon a’r
^
ffeithiau ynglyn
â sut mae pobl yn
dod yn feichiog, a byddant yn archwilio
gwahanol ddulliau o atal cenhedlu
• Esboniwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Chwedleuon Beichiogrwydd – Paru a
Rhannu
• Gofynnwch i’r disgyblion yn unigol,
neu mewn grwpiau bach, ysgrifennu
ar Post-its unrhyw ddatganiad maent
wedi ei glywed sy’n ymwneud â sut
i osgoi neu sut i ddod yn feichiog (e.e.
‘dydych chi ddim yn gallu beichiogi os
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ydych yn cael rhyw yn sefyll i fyny’)
• Rhowch y Post-its ar wal yr ystafell
ddosbarth
• Gofynnwch am adborth a rhannwch
y datganiadau yn ddwy golofn o dan y
penawdau ‘Chwedl’ a ‘Ffaith’
^
Gwnewch yn siwr
bod y dosbarth cyfan
yn deall sut mae beichiogi. Efallai
y byddwch am ddefnyddio lluniau
o’r organau atgynhyrchiol er mwyn
arddangos hyn. Cynigiwch y wybodaeth
fod menyw yn gallu beichiogi cyn i ddyn
alldaflu, oherwydd cyn-alldaflu, (precum), ac nad yw’r dull atal cenhedlu o
dynnu allan yn ddibynadwy.

3. DVD – Pennod 1: Sut ddigwyddodd
hyn?
Dangoswch DVD Pennod 1 gan ofyn i
ddisgyblion ganolbwyntio ar y rhesymau
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Gweithgareddau

mae pobl ifanc yn eu rhoi am ddod yn
feichiog.
Trafodwch y cynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
Ai mater o lwc yw hi os yw condom yn
hollti neu beidio?
Pam fyddai pobl ifanc yn cael rhyw heb
ddiogelwch?
Pwy neu beth allai ddylanwadu ar bobl
ifanc i gael rhyw?
Ar wahân i gondomau, pa ddulliau eraill
o atal cenhedlu y soniwyd amdanynt yn
y DVD?
Esboniwch i’r dosbarth fod y bilsen
a’r condom yn ddulliau atal cenhedlu
effeithiol dros ben os ydynt yn cael
eu defnyddio’n gywir – fel rheol
camgymeriad dynol yw’r rheswm dros
fethiant.
4. Gweithgaredd Datblygu
Arddangos condom
Atgoffwch y dosbarth fod condomau
nid yn unig yn atal beichiogi ond
maent hefyd yn diogelu rhag heintiau a

drosglwyddir yn rhywiol.
• Gofynnwch i’r dosbarth nodi’r tri phrif
beth i’w wirio cyn defnyddio condom:
sef y dyddiad daw i ben, difrod i’r
pecyn a nod barcud/safon
• Dangoswch sut i ddefnyddio condom
• Gofynnwch i’r dosbarth ymarfer rhoi
condomau ar yr arddangoswyr
condom
• Ystyriwch ymarfer gyda mwgwd er
mwyn dysgu am ddefnyddio
condomau yn y tywyllwch
• Fel dosbarth crëwch restr wirio
condomau - gweler TUDALEN (48)
5. Gwaith Cartref / Estyniad:
Gwnewch fwrdd stori ddigri gan
ddefnyddio cyfres o chwe dyluniad a
geiriau i ddisgrifio sut i wisgo condom.
6. Crynhoi
• Gallwch ddod yn feichiog ar unrhyw
adeg pan rydych yn cael rhyw heb
ddiogelwch
• Defnyddiwch ffynonellau gwybodaeth
^
dibynadwy i gael cyngor ynglyn
ag
iechyd rhywiol

Dolenni defnyddiol
Chwedleuon a ffeithiau
www.thesite.org/sexandrelationships/sexuality/awareness/sexchwedleuon
www.ruthinking.co.uk/the-facts/search/articles/sex-chwedleuon.aspx
Lluniau o organau atgynhyrchu:
www.kidshealth.org/misc/movie/bodybasics/bodybasics_female_repro.html
www./kidshealth.org/misc/movie/bodybasics/male_repro.html
Arddangos sut mae defnyddio condom yn gywir:
www.condomessentialwear.co.uk/contraception-contraceptives/put-on-condom or
www.shine.nhs.uk/movies/movies.php?mov=condom
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3
[Defnyddiwch gondomau dibynadwy yn hytrach na chondomau hynod]

•Osgoi treiddiad cyn gwisgo’r condom
• Gwirio’r nod barcud/CE (mae hyn yn golygu bod y condom wedi cael
ei gynhyrchu’n gywir)
• Gwiriwch y dyddiad daw i ben
• Tynnwch y condom allan o’r pecyn yn ofalus; gan ofalu nad ydych yn ei
rwygo na’i grafu (gellir gwneud hyn drwy wthio’r condom i un ochr y tu
mewn i’r pecyn cyn ei agor)
• Gwiriwch fod y condom y ffordd gywir fel y gall rholio i lawr yn rhwydd
• Gwasgwch flaen y condom er mwyn gwthio unrhyw aer allan, gan adael
lle i’r semen
• Dadroliwch y condom hyd fôn y pidyn
• Ar ôl alldaflu a thra bod y pidyn yn dal yn syth tynnwch i ffwrdd gan
ofalu i ddal y condom yn ei le er mwyn osgoi arllwys y cynnwys
• Rhowch gwlwm yn y condom a’i roi yn y bin, nid yn y toiled

• Peidiwch â defnyddio iraid ag iddo sail olew ^
defnyddiwch iraid ag iddo sail dwr
(ar gael o glinigau)
• Peidiwch â defnyddio cynnyrch ag iddynt sail olew wrth
gyffwrdd â’r condom (e.e. olew babi, olew tylino,
cynnyrch gwallt, minlliw) gan fod y rhain yn gwanhau
deunydd y condom, a’i wneud yn fwy tebygol o hollti
• Peidiwch â’u cadw mewn lle cynnes – e.e. poced eich
trowsus, am gyfnodau hir
• Peidiwch â defnyddio dau gondom gyda’i gilydd
• Peidiwch â defnyddio condom gyda Femidom (sef
condom ar gyfer menyw)
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GWERS 5:Heintiau a Drosglwyddir
yn Rhywiol(STIs) a dulliau
atal cenhedlu
Nod:
• Ystyried rhai opsiynau atal cenhedlu ac a ydynt yn diogelu rhag
heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs)

5

Canlyniadau Dysgu:
• Adnabod rhai o’r heintiau gwahanol a drosglwyddir yn rhywiol (STIs) ynghyd
ag adnabod rhai o’r symptomau
• Gwybod am y gwahanol ddulliau atal cenhedlu ac ystyried eu manteision
a’u hanfanteision
• Gwybod am y gwasanaethau iechyd rhywiol sydd ar gael ar gyfer pobl ifanc
Yr hyn fydd eu hangen arnoch:
• Cyfarwyddyd i Athrawon : Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
• Cyfarwyddyd i Athrawon : Dod o hyd i wasanaeth iechyd rhywiol
• Cardiau lluniau dulliau atal cenhedlu
• Taflen weithgaredd atal cenhedlu
• Mynediad at gyfrifiaduron*
* Os nad oes cyfleusterau TG ar gael, gellir defnyddio’r wybodaeth sydd i’w chael yn y Cyfarwyddyd i
Athrawon : Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol a dulliau Atal Cenhedlu, neu daflenni ar y pynciau hyn
sydd i’w cael o feddygfa’r meddyg teulu neu glinigau cynllunio teulu o fewn yr ymarferiad perthnasol.

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld a’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Dywedwch wrth y dosbarth eu bod
yn mynd i ddysgu am symptomau
gwahanol heintiau a drosglwyddir yn
rhywiol, sut i osgoi dal un a lle i fynd
er mwyn cael prawf.
• Esboniwch y byddant hefyd yn
archwilio’r gwahanol ddulliau atal
cenhedlu sydd ar gael ar eu cyfer

2. Gweithgaredd Agoriadol
Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol
(STIs)
^
Gwnewch yn siwr
bod y dosbarth yn
deall yr hyn a olygir gan y geiriau ‘haint
a drosglwyddir yn rhywiol’ (STI).
• Tynnwch lun neu dangoswch
amlinelliad o gorff dyn a chorff menyw
ar y bwrdd
• Gofynnwch i’r dosbarth awgrymu
gymaint o heintiau a drosglwyddir
yn rhywiol maent yn gallu meddwl
amdanynt gan nodi’r rhannau o’r corff
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5.

Gweithgareddau

maent yn eu heffeithio; gwnewch yn
^ eich bod yn cynnwys pidyn,
siwr
fagina, gafl, wrethra, pledren, gwddf
y groth, anws, ceg, blew cedor, croen /
corff (brech)
• Esboniwch fod modd trosglwyddo
heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
drwy nifer o ffyrdd (hylif corff, cyswllt
corfforol, rhyw geneuol a threiddiol)
• Gofynnwch i’r dosbarth awgrymu
beth allai rhywun ei wneud os ydynt
yn meddwl bod ganddynt haint a
drosglwyddir yn rhywiol
^
• Esboniwch ynglyn
â gwasanaethau
/ clinigau iechyd rhywiol lleol ar gyfer
pobl ifanc a sut y gallant ddod o hyd iddynt

4. Myfyrio and Adolygu
Trafodwch fel dosbarth cyfan:
• Ym marn y disgyblion, beth yw’r dull
atal cenhedlu mwyaf effeithiol?
• Beth yw’r gwahaniaeth mwyaf rhwng
condomau a dulliau eraill?
• Ydy’r dosbarth yn meddwl ei bod hi’n
anodd siarad â’u rhieni am ddulliau
atal cenhedlu?
• Pwy sy’n cymryd mwy o gyfrifoldeb
dros atal cenhedlu; dynion neu
fenywod?

3. Gweithgaredd Datblygu
Dulliau Atal Cenhedlu
^
• Rhannwch y dosbarth yn saith grwp
gan roi cerdyn dull atal cenhedlu
^
gwahanol i bob grwp
• Gofynnwch i’r disgyblion lenwi taflen
weithgaredd dull atal cenhedlu ar
gyfer y dull a roddwyd iddynt
^
• Dywedwch wrth bob grwp
eu bod yn
gweithio i asiantaeth hysbysebu a bod
angen iddynt baratoi sgript un funud
o hyd ar gyfer hysbyseb deledu sy’n
hyrwyddo eu dull atal cenhedlu
• Rhowch wahoddiad i’r grwpiau
gyflwyno eu hysbyseb i weddill y

5. Crynhoi
• Dim ond mewn achosion prin iawn y
gallwch ddweud bod gan rywun haint
a drosglwyddir yn rhywiol
• Nid mater o sawl un rydych wedi
cysgu â nhw ydyw; ond pa mor aml
maent yn defnyddio diogelwch yn
effeithiol
• Siaradwch gyda’ch partner a
chwiliwch am gyngor gan eich
^
meddyg teulu/clinig ynglyn
â pha
ddull atal cenhedlu sydd orau i chi
• Condomau yw’r diogelwch mwyaf
effeithiol yn erbyn heintiau a
drosglwyddir yn rhywiol

Dolenni defnyddiol
Dulliau atal cenhedlu
bbc.co.uk/health/sexual_health/contr_index.shtml
www.brook.org.uk/content/M2_1_Contraception.asp
www.likeitis.org.uk/contraception.html
www.condomessentialwear.co.uk
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dosbarth, naill ai drwy ddarllen y
sgript allan yn uchel neu drwy actio’r
hysbyseb

Haint

Mae HIV yn cael ei drosglwyddo pan mae gwaed, semen,
cyn-alldaflu (pre-cum), hylifau fagina neu laeth o fron
rhywun sydd wedi ei heintio yn mynd mewn i gorff rhywun
nad yw wedi ei heintio. Un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o’i
drosglwyddo yw drwy ryw heb ddiogelwch a rhyw geneuol.
Gall unrhyw un sy’n cael cyfathrach rhyw ei ddal a’i basio
ymlaen - does dim angen i chi gysgu gyda llawer o bobl.
Nid yw’n bosibl i chi ei ddal drwy gusanu, cofleidio, rhannu
bath neu dywelion, pyllau nofio, sedd toiled neu rannu
cwpanau, platiau neu gyllyll a ffyrc.

Mae TV yn cael ei drosglwyddo yn ystod rhyw. Gall
unrhyw un sy’n cael cyfathrach rywiol ei ddal a’i basio
ymlaen - does dim angen i chi gysgu gyda llawer o bobl.
Nid yw’n bosibl i chi ei ddal drwy ryw geneuol neu ryw
rhefrol, drwy gusanu, cofleidio, rhannu tywelion, sedd
toiled, cwpanau neu rannu platiau neu gyllyll a ffyrc.

Mae HIV (sef Human
Immunodeficiency Virus) yn
niweidio’r system imiwnedd. Pan
fydd rhywun yn cael ei heintio
gan HIV, mae’n aros yn y corff am
weddill eu hoes. Amcangyfrifir
bod 20,000 o bobl yn y DU yn
HIV-positif ond ddim yn ymwybodol
ohono. Yn 2007, roedd 11% o’r holl
achosion newydd o HIV a gafodd eu
cadarnhau ymhlith pobl ifanc.

Mae trichomonas vaginalis, neu TV,
yn haint a drosglwyddir yn rhywiol.

Gonorea

HIV

Trichomonas
vaginalis

Nid yw’n bosibl i chi ei ddal drwy gusanu, cofleidio,
rhannu tywelion, sedd toiled neu rannu cwpanau,
platiau neu gyllyll a ffyrc.

Yn aml, mae gonorea neu’r hadlif
yn cael ei alw’n ‘clap’ . Yn 2007,
roedd 50% o’r holl achosion
gonorea ledled y DU ymhlith pobl
ifanc.

Clamydia

Fel rheol mae gonorea’n cael ei drosglwyddo yn ystod
rhyw. Gall unrhyw un sy’n cael cyfathrach rywiol ei
ddal a’i basio ymlaen – does dim angen i chi gysgu
gyda llawer o bobl.

Nid yw’n bosibl i chi ei ddal drwy gusanu, cofleidio,
rhannu tywelion, sedd toiled neu rannu cwpanau,
platiau neu gyllyll a ffyrc.

Mae clamydia yn cael ei drosglwyddo yn ystod rhyw neu
ryw geneuol. Gall unrhyw un sy’n cael cyfathrach rywiol
ei ddal a’i basio ymlaen - does dim angen i chi gysgu
gyda llawer o bobl .

Clamydia yw’r haint mwyaf cyffredin
a drosglwyddir yn rhywiol sy’n
effeithio ar bobl ifanc.

Mae clamydia ar un allan o bob deg
sydd dan 25 oed.

Ei gael

Beth yw’r haint?

Mae’n bosibl i ddynion ddioddef:
rhedlif o’r pidyn
Poen neu’r teimlad o losgi wrth basio wrin

Mae’n bosibl y gall menywod ddioddef:
poen, chwyddo a chosi y tu mewn ac o amgylch y fagina
Newid yn y rhedlif faginol

Nid oes gan y rhan fwyaf o bobl unrhyw symptomau o gwbl.

Mae gan oddeutu 50% o bobl symptomau tebyg i ffliw, fel gwres/
twymyn, chwarren wedi chwyddo a’r frech pan maent yn cael yr haint
yn y lle cyntaf.

Mae mwyafrif y bobl sydd yn dioddef HIV yn edrych ac yn teimlo’n iach
am amser hir, ac nid oes ganddynt unrhyw symptomau o gwbl.

Mae’n bosibl i ddynion ddioddef:
rhedlif melyn neu wyrdd o flaen y pidyn
poen wrth basio wrin
Ceilliau wedi chwyddo / poenus

Mae’n bosibl y gall menywod ddioddef:
rhedlif melyn neu wyrdd o’r fagina,
poen wrth basio wrin
gwaedu rhwng pob misglwyf, ac yn ystod neu ar ôl cyfathrach rywiol,
poen yn rhan isaf yr abdomen / rhyw poenus

Nid oes gan y rhan fwyaf o bobl unrhyw symptomau o gwbl .

Mae’n bosibl i ddynion ddioddef:
rhedlif gwyn / cymylog neu ddyfrllyd o flaen y pidyn
^
Poen wrth basio dwr
Ceilliau wedi chwyddo / poenus

Mae’n bosibl y gall menywod ddioddef:
gwaedu rhwng pob misglwyf, ac yn ystod neu ar ôl cyfathrach rywiol,
poen yn rhan isaf yr abdomen / rhyw poenus / rhedlif anghyffredin

Nid yw’r mwyafrif o bobl yn cael unrhyw symptomau o gwbl.

Arwyddion a Symptomau

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol
• Clinigau atal cenhedlu a phobl
ifanc

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych trichomonas vaginalis
drwy gael prawf .
Gallwch gael prawf am ddim yn:

• Clinigau prawf cyflym

ifanc

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol
• Clinigau atal cenhedlu a phobl

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych HIV drwy gael prawf .
Gallwch gael prawf am ddim yn:

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol
• Clinigau atal cenhedlu a phobl
ifanc

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych gonorea drwy gael prawf .
Gallwch gael prawf am ddim yn:

Gall Trichomonas vaginalis gael ei
drin gan un cwrs gwrthfiotig

Does dim gwellhad i HIV, ond mae
yna nifer o gyffuriau a therapïau
ar gael sy’n lleihau lefel yr HIV yn
y gwaed, gan wneud byw gyda’r
cyflwr yn haws ac atal AIDS.

Gall gonorea syml gael ei drin gan
un cwrs gwrthfiotig

Gall clamydia syml gael ei drin gan
un cwrs gwrthfiotig

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych glamydia drwy gael prawf .
Gallwch gael prawf am ddim yn:

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol
• Clinigau atal cenhedlu a phobl
ifanc

Sut gaiff ei drin?

Cael prawf

Cyfarwyddyd i Athrawon : Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs)
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Haint

Dafadennau
gwenerol

Mae herpes gwenerol yn cael ei drosglwyddo yn ystod
rhyw faginol neu rhefrol, cyffyrddiad gwenerol agos neu
ryw geneuol. Gall unrhyw un sy’n cael cyfathrach rywiol
ei ddal a’i basio ymlaen - does dim angen i chi gysgu gyda
llawer o bobl. Nid yw’n bosibl i chi ei ddal drwy gofleidio,
rhannu bath neu dywelion, pwll nofio, sedd toiled neu
rannu cwpanau, platiau neu gyllyll a ffyrc.

Gellir trosglwyddo llau piwbig o un corff i’r llall
drwy gyffyrddiad corff agos neu gyswllt rhywiol. Yn
achlysurol, gellir ei drosglwyddo drwy rannu dillad neu
wely. Gall unrhyw un sy’n cael cyfathrach rywiol ei ddal
a’i basio ymlaen – does dim angen i chi gysgu gyda
llawer o bobl.

Mae llau piwbig yn haint a
drosglwyddir yn rhywiol ac fe’u
gelwir yn ‘crabs’ yn gyffredinol. Nid
oes gan lau piwbig unrhyw beth i’w
wneud ag hylendid gwael.

Syffilis

Mae herpes gwenerol yn haint
cyffredin a drosglwyddir yn rhywiol,
sy’n cael ei achosi gan y feirws
Herpes simplex – sef yr un teulu
sy’n achosi dolur annwyd

Nid yw mor gyffredin â heintiau
eraill a drosglwyddir yn rhywiol
ond os nad yw’n cael ei drin gall
achosi problemau iechyd difrifol
iawn ymhlith dynion a menywod.

Mae syffilis, neu’r hyn mae
rhai’n ei alw’n ‘pocs’, yn haint a
drosglwyddir yn rhywiol.

Yn achos y rhan fwyaf o bobl fe fydd
y feirws yn clirio o’r corff gydag
amser ac mae’n anghyffredin i
ddafadennau gwenerol achosi
problemau tymor hir.

Mae syffilis yn cael ei drosglwyddo yn ystod rhyw
neu drwy gyffyrddiad croen i groen uniongyrchol
gyda rhywun sydd â’r haint. Gall unrhyw un sy’n cael
cyfathrach rywiol ei ddal a’i basio ymlaen - does dim
angen i chi gysgu gyda llawer o bobl. Nid yw’n bosibl
i chi ei ddal drwy gusanu, cofleidio, rhannu bath neu
dywelion, pyllau nofio, sedd toiled neu rannu platiau
neu gyllyll a ffyrc.

Mae dafadennau gwenerol yn cael eu trosglwyddo’n
hawdd yn ystod rhyw a gallant gael eu lledaenu hefyd
drwy gyffyrddiad cenhedlol agos. Gall unrhyw un sy’n
cael cyfathrach rywiol ei ddal a’i basio ymlaen - does
dim angen i chi gysgu gyda llawer o bobl. Nid ydych yn
gallu dal dafadennau gwenerol drwy gusanu, cofleidio,
rhannu bath neu dywelion, mewn pyllau nofio, seddau
toiled neu rannu cwpanau, platiau neu gyllyll a ffyrc.

Dafadennau gwenerol yw’r ail haint
mwyaf cyffredin a drosglwyddir yn
rhywiol ymhlith pobl ifanc, ond nid
yw pawb sy’n dal y feirws yn datblygu
dafadennau.

Yn 2007, roedd 55% o’r achosion
ymhlith pobl ifanc.

Ei gael

Beth yw’r haint?

• Mae’n bosibl y gall dynion a menywod ddioddef
• Cosi yn ardal yr haint
• Baw du powdrog yn y dillad isaf
• Wyau brown ar wallt piwbig neu unrhyw wallt arall ar y corff

Mae rhai heb unrhyw symptom o gwbl.

Gall dynion a menywod ddioddef symptomau tebyg i ffliw, ac yn dilyn
hyn: pothelli bach llawn hylif yn ardal yr organau cenhedlu neu rhefrol,
a all droi’n gramen.

Ni fydd pawb sy’n dioddef y feirws yn datblygu arwyddion gweladwy.

Trydydd cam: Mae’r cam cudd hwn yn anghyffredin iawn yn y DU ond
gall achosi niwed difrifol i’r galon, yr ymennydd, llygaid ac esgyrn. Gall
arwain hyd yn oed at farwolaeth.

Yr ail gam: Brech ddi-boen, yn aml ar gledrau’r dwylo ac ar wadnau’r
traed a salwch tebyg i’r ffliw.

Cam cyntaf: Bydd un neu ddau neu fwy clwyf yn ymddangos ar y corff fel rheol ar safle’r haint.

Gall syffilis fod yn asymptotig. Mae iddo dri cham, ond gall fod yn anodd
gweld y symptomau sydd yr un peth yn achos dynion a menywod:

Mae’n bosibl i ddynion a menywod ddioddef:
lympiau neu dyfiannau bach cigog neu newidiadau yn y croen yn neu
o amgylch ardal yr organau cenhedlu neu rhefrol.

Ni fydd pawb sydd â’r feirws yn datblygu dafadennau gweladwy:

Arwyddion a Symptomau

^

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol

Gallwch gael prawf am ddim yn:

^ os oes genOs nad ydych yn siwr
nych lau piwbig neu beidio, dylech
fynd am brawf

ifanc

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol
• Clinigau atal cenhedlu a phobl

Gallwch gael prawf am ddim yn:

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych herpes gwenerol drwy
gael prawf os oes gennych yr
arwyddion neu’r symptomau .

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych syffilis drwy gael prawf.
Gallwch gael prawf am ddim yn:

ifanc

• GUM neu glinig iechyd rhywiol
• Meddygfa deuluol
• Rhai clinigau atal cenhedlu a phobl

Mae’r driniaeth yn syml ac yn
cynnwys defnyddio eli, trwyth neu
^ arbennig. Nid oes angen i
siampw
chi eillio blew/gwallt eich corff.

Nid yw’n hanfodol trin herpes
gwenerol gan y bydd yn clirio i
fyny ohono ei hun. Fodd bynnag,
mae’n bwysig osgoi rhyw heb
ddiogelwch am wythnos ar ôl i’r
symptomau glirio, fel nad ydych
yn ei drosglwyddo. Mae’n bwysig
gwybod y gall pobl ag herpes
rannu’r feirws hyd yn oed pan nad
oes unrhyw ddolur yn bresennol.

Gall syffilis gael ei drin gan un
chwistrelliad gwrthfiotig, neu
drwy gymryd tabledi gwrthfiotig.

Byddwch yn cael cynnig triniaeth
os oes gennych ddafadennau
gweladwy yn unig. Gan ddibynnu
ar ddifrifoldeb y rhain, gellir eu
gwaredu drwy roi hylif neu eli ar
y dafadennau, eu rhewi, triniaeth
gwres, llawdriniaeth a thriniaeth
laser. Ni ddylid defnyddio triniaeth
dafadennau sy’n cael eu gwerth
mewn fferyllfa i drin dafadennau
gwenerol.

^ nad oes
Gallwch ond fod yn siwr
gennych ddafadennau gwenerol drwy
gael meddyg neu nyrs i edrych arnynt a
chadarnhau bod yr haint arnoch.

Gallwch gael archwiliad am ddim yn:

Sut gaiff ei drin?

Cael prawf

Cyfarwyddyd i Athrawon : Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs)
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Herpes
Gwenerol

Llau Piwbig
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[Cyfarwyddyd i Athrawon : Dod o hyd i wasanaeth
iechyd rhywiol]

E

Cyfarwyddyd i Athrawon : Dod o hyd i wasanaeth iechyd rhywiol
Dewis rhyngweithiol - arddangos map o’r ardal leol ar y bwrdd gwyn a defnyddio hwn i
ddod o hyd i’r ysgol, yr ysbyty/ysbytai agosaf, clinig(au) cynllunio teulu, clinig(au) pobl ifanc,
meddygfeydd. Defnyddiwch yr adran ‘Dod o hyd i Glinig/Find a Clinic’ ar y wefan isod er
mwyn canfod y clinigau agosaf at eich ysgol.

Mewn ardal drefol, fel Glasgow, bydd y map angen radiws oddeutu 3–5 milltir; mewn
ardaloedd mwy gwledig, bydd angen i’r map gynnwys ardal hyd at 25 milltir mewn radiws er
mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys y prif drefi agosaf.
www.condomessentialwear.co.uk/protection/condom-tips?WT.id=search
Lleolwch y clinigau drwy roi’r cod post - safle arbennig ar gyfer pobl ifanc.
www.ruthinking.co.uk/
Lleolwch glinigau a gwasanaethau lleol drwy fewnosod y cod post yn yr adran ‘dod o hyd i
gymorth yn eich ardal chi/find help in your area’ - safle arbennig ar gyfer pobl ifanc.
www.brook.org.uk/content/M1_gotobrook.asp
Mae yna Glinigau Brook ar draws y DU yn benodol ar gyfer pobl ifanc hyd at 25 oed.
www.fpa.org.uk/Findaclinic
Lleolwch glinigau drwy fewnosod codau post, nid yw’n benodol ar gyfer pobl ifanc ond mae
clinigau/sesiynau ar gyfer pobl ifanc yn cael eu cynnwys.
Bydd rhai o’r clinigau’n cynnal sesiynau galw heibio; bydd angen ffonio rhai eraill yn
gyntaf i wneud apwyntiad. Mae rhai’n rhedeg sesiynau yn y nos, ac mae pob un ohonynt yn
croesawu’r rhai dan 16 oed.
Neu cysylltwch â nyrs yr ysgol neu’r Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol a gofynnwch iddynt am
wybodaeth leol. Mewn nifer o ardaloedd ceir gweithwyr iechyd rhywiol allan yn y maes sy’n
gallu trefnu ymweliadau clinig fel y gall pobl ifanc weld yn uniongyrchol sut le yw’r clinig
a sut y gallant gael mynediad atynt pan fydd angen iddynt wneud hynny. Cysylltwch â’ch
clinig lleol neu Ganolfan Brook am fwy o wybodaeth.
Mae’n bwysig atgoffa pobl ifanc bod ganddynt yr hawl i driniaeth a chyngor cyfrinachol ym
mhob un o’r clinigau uchod, oni bai yr ystyrir eu bod ‘mewn perygl’.
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activities

[Cardiau lluniau atal cenhedlu]

Condom dyn:

E

Femidom:

Yn effeithiol mewn
98% o achosion
os yw’n cael ei
ddefnyddio’n gywir

Yn effeithiol mewn
95% o achosion
os yw’n cael ei
ddefnyddio’n gywir

Sut mae’n gweithio
Wedi ei wneud o latecs tenau, mae’r condom
yn gorchuddio’r pidyn syth ac yn rhwystro’r
sberm rhag mynd i mewn i fagina’r fenyw
Manteision
• Ar gael am ddim o nifer o glinigau, gellir eu
prynu ar led y wlad
• Yn diogelu rhag y rhan fwyaf o heintiau a
drosglwyddir yn rhywiol
• Does dim sgîl-effaith feddygol
Anfanteision
• Gall y broses o’i wisgo dorri ar draws rhyw
•Mae’n bosibl iddo lithro i ffwrdd neu arllwys
os nad yw’n cael ei ddefnyddio’n gywir
•Mae angen i’r dyn alldynnu cyn i’r pidyn
feddalu a gofalu nad yw’n gollwng unrhyw sberm

Sut mae’n gweithio Gwain denau sy’n leinio’r
fagina ac yn gorchuddio’r ardal sydd yn
union y tu allan gan rwystro sberm rhag
mynd i mewn
Manteision
• Ar gael am ddim mewn llawer o glinigau a
gellir eu prynu mewn fferyllfeydd
• Yn diogelu rhag y rhan fwyaf o heintiau a
drosglwyddir yn rhywiol
• Gellir ei roi mewn unrhyw adeg cyn cael rhyw
• Gellir ei ddefnyddio gydag iraid sail olew
• Does dim sgîl-effaith feddygol
Anfanteision
• Gall y broses o’i wisgo dorri ar draws rhyw
• Angen sicrhau bod y pidyn yn mynd i mewn
i’r condom ac nid rhwng y condom a’r fagina
• Mae’n bosibl iddo gael ei wthio i mewn i’r fagina

Y bilsen
gyfunol:
Yn effeithiol mewn
99% o achosion os
ydych yn dilyn y
cyfarwyddiadau
Sut mae’n gweithio
Y brif ffordd mae’r bilsen gyfunol yn gweithio
yw drwy atal yr ofarïau rhag rhyddhau wy
bob mis
Manteision
• Nid yw’n torri ar draws rhyw
• Gall wella poenau misglwyf a symptomau
cyn-mislifol
• Yn lleihau’r perygl o gael canser yr ofari, y
colon a’r groth
• Yn lleihau acne mewn rhai menywod
Anfanteision
• Nid yw’n diogelu rhag heintiau a drosglwyddir
yn rhywiol
• Sgîl-effeithiau dros dro - fel pen tost, cyfog,
newid mewn hwyl a thymer a thynerwch yn
y fron yn bosibl
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Chwistrelliad
atal cenhedlu:
Yn effeithiol mewn
99% o achosion

Sut mae’n gweithio
Y brif ffordd mae’r chwistrelliad yn gweithio yw
atal yr ofarïau rhag cynhyrchu wy bob mis
Manteision
• Nid yw’n torri ar draws rhyw
• Does dim angen i chi feddwl am atal cenhedlu
nes y chwistrelliad nesaf
• Gall ddiogelu rhag canser y groth
Anfanteision
• Nid yw’n diogelu rhag heintiau a
drosglwyddir yn rhywiol
• Gall atal y misglwyf, neu achosi iddo fod yn
anghyson neu i barhau am fwy o amser
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[Cardiau lluniau atal cenhedlu]

Mewnblaniad
atal cenhedlu:
Yn effeithiol mewn 99%
o achosion
Sut mae’n gweithio
Rhod fach hyblyg yw’r mewnblaniad ac mae’n
cael ei roi o dan groen rhan uchaf y fraich gan
ryddhau progestogen. Mae hyn yn rhwystro’r
ofarïau rhag rhyddhau wy bob mis.
Manteision
• Nid yw’n torri ar draws rhyw
• Mae’n gweithio am 3 blynedd
• Gallwch ei ddefnyddio os ydych yn bwydo
o’r fron
Anfanteision
• Nid yw’n diogelu rhag heintiau a drosglwyddir
yn rhywiol
• Yn aml, mae’r misglwyf yn anghyson, yn parhau
am fwy o amser neu’n peidio’n gyfan gwbl
• Gall achosi acne
• Mae angen gweithred fechan i’w ffitio a’i
dynnu allan.

E

IUD (coil):
Yn effeithiol mewn
dros 99% o achosion

Sut mae’n gweithio
Dyfais fach blastig a/neu gopr sy’n cael ei gosod
yn y groth. Y brif ffordd mae’n gweithio yw
drwy rwystro sberm rhag cyrraedd wy
Manteision
• Nid yw’n torri ar draws rhyw
• Mae’n gweithio cyn gynted ag iddi gael ei gosod
• Gall aros yn ei lle am 5 – 10 mlynedd
• Gallwch ei defnyddio os ydych yn bwydo o’r fron
Anfanteision
• Nid yw’n diogelu rhag heintiau a drosglwyddir
yn rhywiol
• Mae angen gweithred fechan i’w ffitio a’i
thynnu allan.
• Gall y misglwyf fod yn drymach, barhau am
fwy o amser a bod yn fwy poenus

IUS :
Yn effeithiol mewn
dros 99% o achosion
Sut mae’n gweithio
Dyfais blastig fach ar ffurf T, sy’n rhyddhau
progestogen yn raddol pan gaiff ei gosod yn y
groth. Mae’n gweithio drwy:
• dewhau’r mwcws serfigol er mwyn atal sberm
rhag cyrraedd wy
• teneuo leinin y groth er mwyn atal mewn
blaniad
Manteision
• Nid yw’n torri ar draws rhyw
• Mae’n gweithio am 5 mlynedd (oni bai iddi
gael ei symud)
• Mae’r misglwyf fel rheol yn ysgafnach, yn
parhau am lai o amser ac yn llai poenus
• Gallwch ei defnyddio os ydych yn bwydo o’r fron
Anfanteision
• Nid yw’n diogelu rhag heintiau a drosglwyddir
yn rhywiol
• Mae gwaedu afreolaidd neu sbotio yn gyffredin
yn ystod y chwe mis cyntaf
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[Taflen weithgaredd atal cenhedlu]

E

Atebwch y cwestiynau canlynol ar gyfer y dull atal cenhedlu a roddwyd i
chi: .............................................................................................
1. Sut mae’r dull hwn yn atal beichiogi?

2. Ydy’r dull atal cenhedlu hwn yn diogelu rhag heintiau a drosglwyddir yn rhywiol? Os yw, sut?

3. Pa mor effeithiol yw’r dull hwn?

4. Beth yw manteision ac anfanteision y dull hwn?

5. Pam mae’r dull hwn yn dda ar gyfer bachgen neu ferch ifanc?
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Mae’r adran hon yn edrych ar ddulliau atal
cenhedlu ac yn archwilio’r penbleth mae
pobl ifanc yn ei wynebu os cânt eu hunain
mewn sefyllfa o feichiogrwydd anfwriadol.
DVD Pennod 2
Mae’r bobl ifanc yn rhannu beth wnaethant
wrth ddysgu eu bod yn feichiog ac yn
datgelu’r penderfyniadau anodd roedd
rhaid iddynt eu gwneud ar hyd y ffordd.

u:
a
D
n
a
Adr
Y dewisiadau

“Es i weld
y meddyg a
dywedodd bod gen
i dri opsiwn:
erthyliad,
mabwysiadu neu
ei gadw.”
[Caroline]

Caroline ei chariad
Caine a’r babi,
Stanley u
Caroline a’i mam
Judy gyda Stanley
uu

t Jasmine ei mam
Barbara a Tommy’r
babi

Toni a’i mam Dawn
u

t Kim ei mam Sally
a’r babi, Heidi

t Monique a’i mam
Susan (heb Naomi)

Rebecca a’i mam
Sharon (heb
Cameron) u
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Gwers 6:
Penderfynu beth i’w wneud
Nod:
• Archwilio’r materion sy’n codi oherwydd beichiogrwydd anfwriadol a
darganfod ble y gall pobl ifanc gael cymorth a chyngor
Canlyniadau Dysgu:
^
• Gwybod rhai ffeithiau sylfaenol ynglyn
â dulliau atal cenhedlu brys
• Deall y dewisiadau sydd gennych o ran beichiogrwydd anfwriadol
• Gwybod pa wasanaethau cymorth sydd ar gael yn lleol
Beth fydd eu hangen arnoch:
• DVD Pennod 2: Y Dewisiadau (hyd 6’15”)
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Atal cenhedlu brys
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Dod o hyd i wasanaeth iechyd rhywiol
(gweler tudalen 53)
• Pecyn Profi Beichiogrwydd

Gweithgareddau
58

6
8
2

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Esbonio i ddisgyblion eu bod yn
mynd i archwilio’r dewisiadau sydd
ar gael i rywun sydd yn cael rhyw
heb ddiogelwch neu feichiogrwydd
anfwriadol
• Esboniwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn

• Chris: “Roedden ni’n defnyddio
pethau atal cenhedlu, ond roedd hi’n
cadw anghofio cymryd y bilsen.”

2. Gweithgaredd Agoriadol
Trannoeth…
Dangoswch y dyfyniadau canlynol ar y
bwrdd:

• Caroline: “Wnes i ddim ffwdanu cael
y bilsen fore trannoeth am fy mod yn
teimlo fy mod yn rhy ifanc a byddwn
yn teimlo’n rhy swil i ofyn amdano”.

• Rebecca: “Oedden, roedden ni’n

• Mewn parau, gofynnwch i ddisgyblion

defnyddio pethau atal cenhedlu,
oedden wir. Ond y tro hynny wnaethon
ni ddim.”

• Caine: “Roeddwn i’n defnyddio pethau
atal cenhedlu ac mae’n amlwg ei fod
wedi hollti.”
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Gweithgareddau

5.

drafod yr opsiynau a fyddai ar gael i
bobl ifanc y diwrnod ar ôl iddynt gael
rhyw; dri diwrnod yn ddiweddarach;
pum diwrnod yn ddiweddarach
• Gofyn am adborth
• Dangos rhai ffeithiau allweddol, sy’n
ymwneud ag atal cenhedlu brys, ar y
bwrdd
3. Gweithgaredd Datblygu
Prawf Beichiogrwydd
• Dangoswch becyn profi beichiogrwydd
^
a gwnewch yn siwr
bod y dosbarth yn
deall beth yw
• Gofynnwch i’r dosbarth drafod yr
holl deimladau y gallai’r pâr eu profi
wrth aros am ganlyniadau’r prawf
beichiogrwydd
• Esboniwch sut mae’r prawf yn
gweithio, pryd y gellir ei ddefnyddio,
ac o ble gallant ei gael.
4. DVD – Pennod 2: Y Dewisiadau
Dangoswch DVD Pennod 2.
Trafodwch y cynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
A gafodd unrhyw un o’r merched eu
hannog i wneud ei phenderfyniad ei
hun?
Faint o ddylanwad gafodd eu
partneriaid?
Faint o ddylanwad gafodd eu rhieni?
Ydy hi’n bwysig i rywun wneud ei

^
benderfyniad ei hun ynglyn
â pha
opsiwn i’w ddewis?

5. Myfyrio ac Adolygu
• Sicrhewch fod myfyrwyr yn gwybod
bod yna wasanaethau i’w cael
sydd wedi eu cynllunio’n fwriadol
ar gyfer pobl ifanc sy’n barod i gynnig
cyngor a chymorth ar atal cenhedlu,
beichiogrwydd anfwriadol ac iechyd
rhywiol
• Arddangoswch fap o’r ardal leol a
rhestrwch y gwasanaethau ar gyfer
pobl ifanc
6. Crynhoi
• Os ydych yn meddwl eich bod yn
feichiog mae’n bwysig eich bod yn
ymateb yn gyflym – beth bynnag fydd
eich penderfyniad terfynol
• Dylech siarad â rhywun rydych yn
gallu ymddiried ynddo
• Gall pobl ifanc ymweld â gweithiwr
iechyd proffesiynol (e.e. nyrs
ysgol, clinig iechyd rhywiol) i drafod
eu hopsiynau yn wrthrychol; mae
meddygon a nyrsys dan orfodaeth
gyfreithiol i gadw’r hyn rydych yn ei
ddweud wrthynt yn gyfrinachol, oni bai
eich bod dan 13 oed neu mewn perygl
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[Cyfarwyddyd i Athrawon: atal cenhedlu brys]

E

Gellir defnyddio atal cenhedlu brys os yw menyw neu ferch wedi cael rhyw heb ddefnyddio
dull atal cenhedlu, neu os yw dull atal cenhedlu’n methu. Mae dau fath gwahanol o atal
cenhedlu brys: y bilsen hormon brys a’r ddyfais fewngroth brys (IUD). Mae’r ddau ddull yn
atal beichiogrwydd drwy atal neu ohirio ofyliad neu atal ffrwythloniad neu atal wy ffrwythlon
rhag ymsefydlu yn y groth.
Y bilsen hormon brys - yn aml, gelwir hon yn ‘bilsen fore trannoeth’, mewn gwirionedd
gallwch gymryd y bilsen hon hyd at 3 diwrnod (72 awr) ar ôl rhyw heb ddiogelwch. Y
cynharaf rydych yn ei chymryd ar ôl rhyw’r mwyaf effeithiol fydd ei heffaith.
Dyfais fewngroth brys – Dyfais fewngroth brys (IUD) sy’n cael ei galnw’n ‘coil’ yn
gyffredinol, y gellir ei rhoi yn y groth gan feddyg neu nyrs brofiadol hyd at bum diwrnod ar
ôl rhyw heb ddiogelwch. Yn effeithiol mewn dros 99% o achosion. Gellir gwaredu’r IUD yn
ystod y misglwyf nesaf neu ei gadael yn ei lle a’i defnyddio fel dull atal cenhedlu parhaus.
Ceir atal cenhedlu brys am ddim yn: clinigau pobl ifanc (e.e. Brook), meddygfeydd teulu,
clinigau iechyd rhywiol, rhai adrannau brys mewn ysbytai a rhai fferyllfeydd.

Dolenni defnyddiol
Atal cenhedlu brys
bbc.co.uk/health/sexual_health/contr_emergcontr.shtml
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Gwers 7: Dadl erthylu
Nod:
• Ystyried rhai o’r materion diwylliannol, crefyddol, moesegol
a meddygol sydd yn ymwneud ag erthylu

7

Canlyniadau Dysgu:
• Deall y dewisiadau sydd o ran beichiogrwydd anfwriadol
• Ystyried yr ystod o faterion sy’n deillio o erthyliad
Yr hyn fydd eu hangen arnoch:
• DVD Pennod 2: Y Dewisiadau (hyd 6’15”)
• Cardiau dadl erthylu
• Cardiau Gwir/ Anwir/ Dadleuol (gweler tudalen 43)
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Dadl erthylu
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Cyfraith Erthylu mewn gwahanol wledydd

Gweithgareddau

1.Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Dweud wrth y disgyblion eu bod yn
mynd i edrych ar ddadl erthylu
• Esboniwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. DVD – Pennod 2: Y Dewisiadau
Dangoswch DVD Pennod 2 gan
ofyn i ddisgyblion ganolbwyntio ar
y dewisiadau a gynigiwyd i’r bobl
ifanc pan sylweddolon nhw eu bod yn
feichiog.
3. Gweithgaredd Agoriadol
Beth ddylwn ei wneud?
• Dangoswch y dyfyniadau canlynol ar y
bwrdd.

8
2

• Monique: “Roeddwn wedi trefnu
apwyntiad i gael erthyliad ond wedyn
gwrthododd mam adael fi i fynd”
• Sally, mam Kim: “Dywedais wrthi
- mae dau ddewis o dy flaen di nawr:
os wyt ti’n ei gadw mae’n rhaid i ti fod
mewn yn y nos, bydd rhaid i ti godi’n
gynnar yn y bore, fe fyddi’n gyfrifol am
fabi, dwyt ti ddim yn mynd i gael
bywyd dy hun; os nad wyt yn ei gadw,
bydd dy fywyd yn aros yr un peth.”
• Kacey: “Ar y dechrau roedd e am i fi
gael gwared arno ac roeddwn i am
gael ei wared.”
• Caroline: “Es i weld y meddyg a
dywedodd wrthyf fod gennyf dri dewis:
erthyliad, mabwysiadu neu ei gadw.”
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Gweithgareddau

^
• Rhannwch y dosbarth yn dri grwp
a
rhowch ddarn o bapur siart droi
iddynt gydag un o’r geiriau canlynol
wedi eu hysgrifennu arno: Erthylu;
Mabwysiadu; Bod yn Rhiant
• Anogwch y grwpiau i ysgrifennu
unrhyw air/ ffaith sy’n dod i’w meddwl
wrth iddynt ystyried yr opsiwn hwn.
• Gofynnwch am adborth

Gwaith Cartref / estyniad:
• Gofynnwch i’r myfyrwyr gynnal
ymchwil ar-lein i mewn i ddeddfau
erthylu gwahanol wledydd. Sut
maent yn gwahaniaethu o fewn
y DU? Enghreifftiau o’r gwledydd y
byddai’n bosibl canolbwyntio arnynt
fyddai Gweriniaeth Iwerddon, Gogledd
Iwerddon, UDA, Iran

4. Gweithgaredd Datblygu
Dadl Erthylu

5. Crynhoi
• Mae menywod yn dewis cael
erthyliadau am wahanol resymau sy’n
gymhleth yn aml.
• Mewn gwledydd lle mae erthyliad yn
gyfreithlon, mae’r gyfraith yn
ymwneud ag hawl menyw i ddewis
-nid ag a yw erthyliad yn iawn neu
beidio

^
• Rhannwch y dosbarth yn ddau grwp
bach a rhowch gyfres o gardiau dadl
^
erthylu i bob grwp
^
• Gofynnwch i bob grwp
eu dosbarthu’n
dri phentwr: GWIR, ANWIR,
DADLEUOL
^
• Gofynnwch i bob grwp
am adborth

Dolenni defnyddiol
Mae Youth Coalition yn cynhyrchu dogfen sy’n amlinellu safbwynt ieuenctid ar erthyliad
mewn gwahanol wledydd:
www.youthcoalition.org
^
Mae gan Education for Choice wefan ddefnyddiol sydd â ffeithlen ynglyn
â safbwynt
gwahanol grefyddau o ran erthyliad i’w lawrlwytho:

www.efc.org.uk
http://www.efc.org.uk
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[Cardiau dadl erthylu ]

1
Gall merch dan 16 oed
gael erthyliad heb yn
wybod i’w rhieni a heb eu
caniatâd.

3
Mae un o bob pum
beichiogrwydd yn
gorffen mewn erthyliad
bob blwyddyn.

5
Cyflawnir 90% o’r holl
erthyliadau yn y 12
wythnos gyntaf neu
ynghynt

2
Gall meddyg wrthod
helpu menyw sy’n
chwilio am erthyliad.

4
Mae’r mwyafrif o
erthyliadau’n cael eu
cynnal mewn clinigau
preifat, sy’n golygu
bod rhaid i chi dalu
amdanynt.

6
Mae gan ddynion hawl
gyfreithiol i atal menyw
rhag cael erthyliad.
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.

[Cardiau dadl erthylu ]

7
Mae erthyliadau yn eich
gwneud yn ddiffrwyth

9

64

8
Nid oes gan fenywod
sy’n dewis terfyn eu
beichiogrwydd ddim
trugaredd.

10

Ar draws y byd mae
200 o fenywod yn
marw bob dydd o
ganlyniad i erthyliadau
anghyfreithlon a
pheryglus.

Mae cael erthyliad yn
arwain at broblemau
seicolegol ac iselder
ysbryd.

11

12

Mae pob crefydd yn
gwahardd erthyliad.

Mae gan fam fwy o hawl
i fywyd na’i ffetws sydd
heb ei eni
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[Cyfarwyddyd i Athrawon: Dadl erthylu]

E

3
7
7

1. Gall merch dan 16 mlwydd oed goel erthyliad heb yn wybod i’w rhieni a heb eu caniatâd.
GWIR - Yn Lloegr, Yr Alban a Chymru gall merch dan 16 oed gytuno i gael erthyliad heb yn
wybod i’w rhieni neu os yw’r ddau feddyg sydd yn ei thrin yn cytuno ei bod yn ddigon aeddfed ac
yn deall digon i werthfawrogi’r hyn mae’n ei olygu. Fodd bynnag, byddant bob amser yn cael eu
hannog i ymglymu rhiant neu oedolyn arall.
ANWIR - Yng Ngogledd Iwerddon mae erthyliad ond yn gyfreithlon dan amgylchiadau eithriadol
dros ben. Os ydynt yn teithio i Loegr neu i Gymru am driniaeth, bydd y rheolau uchod yn
berthnasol.

3

3. Mae un o bob pum beichiogrwydd yn gorffen mewn erthyliad bob blwyddyn.
GWIR – Lloegr, Cymru a’r Alban
Mae oddeutu un o bob 5 beichiogrwydd yn gorffen mewn erthyliad bob blwyddyn.

2. Gall meddyg wrthod helpu menyw sy’n chwilio am erthyliad.
ANWIR - Nid yw’n rheidrwydd i feddyg neu nyrs sy’n gwrthwynebu erthyliad ar sail foesol gryf
gymryd rhan yn y drefn. Fodd bynnag, mae rhaid iddynt wneud trefniadau ar gyfer eu cleifion
^
weld meddyg arall sy’n barod i’w cynghori ynglyn
ag erthyliad.

Lloegr a Chymru 2007
Cynhaliwyd 198,499 o erthyliadau
Roedd y lefel erthylu’n uwch yn achos menywod 19 blwydd oed. Roedd 36 o bob 1,000
^ hwn yn gorffen mewn erthyliad.
beichiogrwydd ymhlith y grwp
Yr Alban 2007
Cynhaliwyd 13,703 o erthyliadau
Roedd y lefel erthylu’n uwch yn achos menywod 16 - 19 blwydd oed. Roedd 25 o bob 1,000
^
beichiogrwydd ymhlith y grwp
hwn yn gorffen mewn erthyliad.

7

ANWIR – Gogledd Iwerddon
Yng Ngogledd Iwerddon mae erthyliad ond yn gyfreithlon mewn amgylchiadau eithriadol iawn.
Gogledd Iwerddon 2007
Teithiodd 1,343 menyw i’r DU i gael erthyliad

7

4. Mae’r mwyafrif o erthyliadau’n cael eu cynnal mewn clinigau preifat, sy’n golygu bod
rhaid i chi dalu amdanynt.
ANWIR - Yn 2008 cyflawnwyd 38% o’r holl erthyliadau yng Nghymru a Lloegr mewn ysbytai’r
GIG, roedd 53% mewn clinigau annibynnol ond talwyd amdanynt gan GIG a dim ond 9%
gafodd eu talu gan y fenyw. Yn yr Alban yn 2006, cyflawnwyd 99.3% o’r holl erthyliadau mewn
adeiladau’r GIG.

3

5. Cyflawnir 90% o’r holl erthyliadau ar y 12 wythnos gyntaf neu ynghynt
GWIR – Yn Lloegr a Chymru yn 2008, cyflawnwyd 90% o’r erthyliadau ar y 12 wythnos
neu ynghynt ac roedd 73% dan 10 wythnos oed. Yn yr Alban yn 2006, cyflawnwyd 67% o’r
erthyliadau cyn 10 wythnos.
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[Cyfarwyddyd i Athrawon: Dadl erthylu]

E

7
7

6. Mae gan ddynion hawl gyfreithiol i atal menyw rhag cael erthyliad.
ANWIR – Yn gyfreithiol dewis y fenyw yw cael erthyliad neu beidio. Yn ddelfrydol fe fyddai’r
partner yn rhan o’r penderfyniad ond yn y pen draw mae i fyny i’r fenyw.

7

8. Does gan fenywod sy’n dewis terfyn eu beichiogrwydd ddim trugaredd.
ANWIR / DADLEUOL - Nid yw’r penderfyniad i ddod â beichiogrwydd i’w derfyn byth yn un
hawdd i unrhyw fenyw, yn enwedig pan mae iechyd y plentyn yn y cwestiwn. Mae hwn yn
benderfyniad unigol dros ben a bydd gwahanol bobl yn ei ystyried mewn gwahanol ffyrdd a
does dim un ateb syml.

3

9. Ar draws y byd mae 200 o fenywod yn marw bob dydd o ganlyniad i erthyliadau
anghyfreithlon a pheryglus.
GWIR – Ar draws y byd, mae 19 miliwn o erthyliadau peryglus yn cael eu cynnal bob blwyddyn,
ac maent yn lladd 70,000 o fenywod (yn cyfrif am 13% o farwolaethau mamol), mewn gwledydd
tlawd yn bennaf.

7

10. Mae cael erthyliad yn arwain at broblemau seicolegol ac iselder ysbryd.
ANWIR / DADLEUOL - Mae’r hyn mae menyw yn ei deimlo ar ôl iddi gael erthyliad yn
ddibynnol ar yr amgylchiadau y tu ôl i’w herthyliad, ei chredo, ei rhesymau dros ei gael, y
^
gefnogaeth mae wedi ei derbyn a pha mor hyderus mae ynglyn
â’i phenderfyniad. Os oedd
menyw wedi chwilio am gefnogaeth ac roedd yn teimlo ei bod yn cael cefnogaeth lawn i wneud
ei phenderfyniad ei hun, mae hi’n llai tebygol o fod mewn cyfyng-gyngor moesegol.

7

11. Mae pob crefydd yn gwahardd erthyliad.
ANWIR - Mae gan bob crefydd ei dysgeidiaeth a’i chredo ei hun o ran erthyliad. Yn y pen draw,
penderfyniad yr unigolyn yw a bydd angen i fenyw bwyso a mesur ei hamgylchiadau personol
gyda’i chrefydd a dod i benderfyniad ei hun. Dim ond tair crefydd sy’n gwahardd erthyliad
ar unrhyw sail: yr Eglwys Babyddol, Tystion Jehofa a Christnogion Efengylaidd. Mae’r holl
grefyddau eraill yn gosod cyfyngiadau ar erthyliadau i wahanol raddau. Y ddadl sy’n cael ei
defnyddio’n aml yw bod gan fam fwy o hawl i fywyd na’i ffetws sydd heb ei eni.

?
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7. Mae erthyliadau yn eich gwneud yn ddiffrwyth
ANWIR - “Yn achos y rhan fwyaf o fenywod mae erthyliad yn fwy diogel na pharhau â’r
beichiogrwydd a chael y babi. Mae perygl ynghlwm wrth bob trefn feddygol a llawdriniaeth,
ond y cynharach i gyd yn y beichiogrwydd y gorau i gyd o ran diogelwch yr erthyliad.” Coleg Brenhinol Obstetreg a Gynecoleg. Nid oes prawf bod cysylltiad rhwng erthyliad ac
anffrwythlondeb neu feichiogrwydd ectopig (lle mae’r fetws yn datblygu y tu allan i’r groth).

12. Mae gan fam fwy o hawl i fywyd na’i ffetws sydd heb ei eni
DADLEUOL – Yn gyfreithiol mae’r gyfraith ar erthylu yn dweud y gellir erthylu os yw’r fenyw
mewn perygl corfforol neu feddyliol neu os oes perygl i unrhyw un o’r plant sydd eisoes yn ei
theulu.
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[Cyfarwyddyd i Athrawon: Cyfraith erthylu mewn
gwahanol wledydd]
Gweriniaeth Iwerddon

E

Mae erthyliad yn anghyfreithlon yng Ngweriniaeth Iwerddon ac yng Ngogledd Iwerddon, oni bai
bod y beichiogrwydd yn bygwth bywyd y fenyw os yw’n parhau. Fodd bynnag, mae dau ddiwygiad i
gyfansoddiad Iwerddon wedi gwarantu’r ‘hawl i deithio’ (i’r DU er enghraifft) er mwyn cael erthyliad
^ ag erthyliad yn Iwerddon.
a’r ‘hawl i wybodaeth’ ynglyn

Gogledd Iwerddon
Nid yw’r ddeddf yma’r un peth ag yng ngweddill y DU. Mae erthylu’n dal yn anghyfreithlon oni bai
bod y beichiogrwydd yn bygwth peryglu bywyd y fenyw drwy barhau â’r beichiogrwydd. Dim ond 7080 o erthyliadau sy’n cael eu cyflawni yng Ngogledd Iwerddon bob blwyddyn; mae oddeutu 2,000 o
fenywod yn talu £450-£900 i gael erthyliad yng Nghymru neu Loegr.

UDA
Mae Deddf Erthylu’r UDA yn rhoi’r hawl i bob menyw ddewis dan yr Hawl i Breifatrwydd.

Iran
Gellir terfynu beichiogrwydd yn ystod y pedwar mis cyntaf os yw’r ffetws yn anabl yn feddyliol
neu’n gorfforol. Mae hwn yn newid gymharol newydd i’r ddeddf ac roedd erthyliad yn arfer bod yn
anghyfreithlon.
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“Taswn i’n cael jobyn nawr byddwn
i’n cael arian gwael, dwi ddim am
gymryd y risg. Felly mae’n llawer
gwell i aros mewn addysg na mynd
allan a chael jobyn.”[Kim]

:
i
r
t
n
Adra
Addysg

t Rebecca

Charley ei chariad
Lewis a babi Kenzie
u
Charley mam Lesley
a babi Kenzieu u

Kim mam Sally a
babi Heidi u
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Mae’r adran hon yn edrych ar sut gall fod
yn rhiant ifanc gael effaith ar addysg a
disgwyliadau’r dyfodol.
DVD Pennod 3
Mae’r merched yn siarad am eu gobeithion
ar gyfer addysg, gyrfa a’r dyfodol. Maen
nhw’n ystyried y cyfaddawdau sy’n rhaid
iddynt eu gwneud fel mamau ifanc.
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8

Gwers 8: Addysg:
Pa werth sydd iddi?
Nod:
• Ystyried sut gall dod yn rhiant ifanc effeithio ar
addysg unigolyn
Canlyniadau Dysgu:
^
• Archwilio’r gwahanol safbwyntiau ynglyn
â gwerth addysg
• Ystyried yr effaith mae dod yn rhiant ifanc yn cael ar ddyfodol unigolyn
Beth fydd eu hangen arnoch:
• DVD Pennod 3: Addysg (hyd 5’27”)
• Cardiau gweithgaredd Cytuno / Anghytuno
• Addysg: taflen weithgaredd astudiaeth achos
• Cardiau llun Rebecca, Charley a Kim (gweler tudalen 33-36)

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â’r rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Sôn wrth ddisgyblion eu bod nhw’n
mynd i archwilio ystod o wahanol
safbwyntiau ar werth addysg
• Esbonio’r gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Continwwm Gwerthoedd Addysg
• Esbonio’r cysyniad o gontinwwm
- mae yna linell ddychmygol i lawr
canol yr ystafell ddosbarth. Gosodwch
‘cytuno’n gryf’ ar y wal flaen ac
‘anghytuno’n gryf’ ar y wal gefn
• Darllenwch y datganiadau canlynol

8
3

a gofynnwch i’r disgyblion sefyll
mewn lleoliad ar y llinell ddychmygol
yn dibynnu ar faint maen nhw’n
cytuno neu’n anghytuno â phob
datganiad:
• Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl ei
^
fod e’n cwl
i beidio â hoffi’r ysgol.
• Mae addysg dda yn hanfodol ar gyfer
gyrfa lwyddiannus.
• Arian yw’r peth mwyaf pwysig.
• Ar gyfer pobl glyfar yn unig mae’r
brifysgol.
• Mae’r rhieni i gyd yn meddwl bod
addysg yn bwysig i’w plant.
• Nid oes pwynt aros yn yr ysgol os
ydych yn dod yn rhiant ifanc.
• Ar ôl pob datganiad gofynwch i’r
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Gweithgareddau

5.

70

myfyrwyr egluro pam eu bod nhw wedi Rebecca – Cwrs rheoli anifeiliaid yn y
dewis eu lleoliad.
coleg
Kim - Lefel A a phrifysgol i astudio
Os nad yw hi’n bosibl i symud o gwmpas newyddiaduraeth neu ddehongli
yr ystafell yn rhwydd, gellir cynnal y
Charley – Cwrs gofal plant yn y
gweithgaredd hwn drwy arddangos y
chweched dosbarth
datganiadau ar y bwrdd gwyn a gofyn a
ydynt yn cytuno drwy godi llaw.
• Anogwch y parau i drafod sut bydd y
ferch y maent wedi ei dewis yn
3. DVD Pennod 3: Addysg
cyflawni ei nod.
Dangoswch DVD Pennod 3 drwy ofyn i’r • Defnyddiwch y dudalen gweithgaredd
dosbarth wrando ar yr hyn sydd gan yr
Astudiaeth Achos i archwilio’r
ieuenctid i ddweud am eu dyheadau ar
sialensiau bydd hi’n eu hwynebu ar
gyfer y dyfodol.
hyd y ffordd. Anogwch y disgyblion
i weld hwn fel nod realistig ond
Trafodwch gynnwys ac archwiliwch y
cyraeddadwy nad yw’n dibynnu ar
materion canlynol:
bethau sydd y tu hwnt i’w gallu, megis
Beth yw cynlluniau Rebecca ar gyfer ei
ennill y loteri neu fynd ar raglen
^
gyrfa? Beth yw ei theimladau ynglyn â
deledu realiti
gofal plant?
• Gofynnwch am adborth. Adborth
^
Pam rydych chi’n meddwl bod Kim mor
grwp
o dan y tri phennawd ar gyfer
awyddus i adael yr ysgol a dechrau
pob merch: ‘Problemau gallent eu
ennill arian? Ydych chi’n meddwl bod
hwynebu’, ‘Pobl sy’n gallu helpu’, a
hyn yn safbwynt cyffredinol ymysg
‘Gwybodaeth a sgiliau’
pobl ifanc, neu ydy e’n ymwneud â hi’n
bod yn rhiant yn ei harddegau? Pam
5. Crynhoi
newidiodd hi ei meddwl?
• Yn y DU nid yw dwy allan o dair
Mae teulu Charley yn ei helpu hi gyda
mam rhwng 16-19 oed mewn addysg,
Kenzie: sut byddech chi’n meddwl
cyflogaeth na hyfforddiant
fyddai ei sefyllfa hi’n wahanol petai
• Mae’r tair merch yn amlwg yn
hi ar ei phen ei un? Pa effaith mae ei
benderfynol o wneud rhywbeth o’u
pherthynas hi â Lewis yn cael ar ei
hunain, er gwaethaf dod yn rhieni cyn
dyheadau?
iddynt orffen eu haddysg
• Mae addysg well a mwy o
4. Gweithgaredd Datblygu
gymwysterau fel arfer yn golygu
DVD Astudiaethau Achos
swydd â chyflog gwell, mwy boddhaus
• Mewn parau gofynnwch i’r disgyblion
oherwydd bod addysg yn cyflwyno
ddewis un o’r astudiaethau achos o’r
mwy o ddewisiadau gyrfa.
ffilm:
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[Cardiau gweithgaredd Cytuno / Anghytuno ]

38

cytuno

anghytuno
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[Addysg – Taflen weithgaredd astudiaeth achos]

38

Rydym wedi dewis trafod: Rebecca, Kim, Charley
charley

kim

rebecca

Mae hi eisiau

Beth allai wneud hyn yn anodd ei gyflawni?

Beth all hi ei wneud i oresgyn y problemau hyn?

Pwy all ei helpu hi a sut?

Beth arall sydd rhaid iddi wybod a gallu ei wneud?

Sut bydd ei chyfrifoldebau rhianta yn newid dros y blynyddoedd?

Pa mor hir yr ydych yn credu bydd yn cymryd iddi gyrraedd ei nod?

72

DAN 0EDRAN A BEICHIOG - PECYN ATHRAWON

“Mae fy nghoesau i’n mynd yn
dewach, fy mronnau i’n mynd yn
fwy, ac mae gen i olion ymestyn.”
											 [Toni]

:
r
a
w
d
e
P
n
a
r
d
A
ol
n
y
i
s
o
m
e
c
a
l
o
r
Effaith corffo

beichiogrwydd

t Jasmine Jasmine
a’i mam Barbara

Mae’r adran hon yn edrych ar newidiadau
seicolegol a chorfforol yn ystod
beichiogrwydd.
DVD Pennod 4
Mae’r bobl ifanc yn trafod; newidiadau
^ â
hormonol, pryderon ynglyn
beichiogrwydd, y plentyn heb ei eni, y
ddelwedd gorfforol sy’n newid, ynghyd â’u
disgwyliadau ar gyfer y dyfodol

t Toni

Charley a’i chariad
Lewis u
Charley, ei mam
Lesley a babi Kenzie
uu

t Kacey a’i chariad
Chris

t Zena, ei rhieni
Angie a Lawrence,
a’i chariad Chris
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Gwers 9: Corff Hardd
Nod:
• Ystyried effaith corfforol ac emosiynol beichiogrwydd
ar rieni ifanc

9

Canlyniadau dysgu:
• Archwilio p’un ai bod cyrff pobl yn cael eu portreadu’n realistig yn y cyfryngau
• Ystyried sut mae’r corff benywol yn newid yn ystod beichiogrwydd a sut gall
hyn effeithio ar y berthynas rhwng y fenyw a’i phartner
• Trafod sut gall bod yn rhiant ifanc effeithio ar berthynas sydd i ddod
Beth fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 4: Effaith Corfforol ac Emosiynol Beichiogrwydd (hyd 7’03”)
• Papur siwgr / darnau mawr o gerdyn
• Papurau newydd a / neu gylchgronau
• Siswrn
4
• Glud
• Papur siart troi a beiros

8

Gweithgareddau
74

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Egluro i’r disgyblion y byddant yn
edrych ar ddelwedd corff a sut mae’r
corff yn newid yn ystod beichiogrwydd
• Egluro cyfres Underage and Pregnant
yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Corff Hardd
• Rhannu’r dosbarth yn grwpiau bach
ar sail rhyw unigol
^
• Gofyn i bob grwp
wneud dau gollage,
un o’r enw ‘Y Gwir Gorff Gwryw’ ac
un o’r enw ‘Y Gwir Gorff Benyw’ gan
ddefnyddio lluniau a phenawdau o

gylchgronau a phapurau newydd
• Arddangos y gwaith ar y wal neu ar
fyrddau a thrafod fel dosbarth
Gallai meysydd ar gyfer trafodaeth
gynnwys:
A oedd yn rhwydd canfod ystod o
siapiau corff?
Oes y fath beth â’r corff delfrydol?
Beth sy’n gwneud corff iach?
Ydy pwysau i gael y corff delfrydol yn
effeithio ar ferched a bechgyn mewn
ffyrdd gwahanol?
Ar ba bwynt ym mywyd unigolyn mae’r
corff yn newid yn sylweddol? (glasoed,
beichiogrwydd, henoed)
3. DVD – Pennod 4 Effaith Corfforol ac
Emosiynol Beichiogrwydd
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Dangos DVD Pennod 4 a gofyn i’r
disgyblion ystyried sut mae’r corff yn
newid yn ystod beichiogrwydd a sut gall
hyn wneud i’r merched – a’u cariadon –
^
deimlo ynglyn
â’r ffordd maent yn edrych.
Trafod cynnwys ac archwilio’r materion
canlynol:
Beth sy’n digwydd i’r corff yn ystod y
naw mis o feichiogrwydd?
Pa deimladau y gwnaeth y bobl ifanc eu
profi?
4. Gweithgaredd Datblygu
Dadl
Bydd y ddadl yn canolbwyntio naill
ai ar effaith emosiynol neu gorfforol
beichiogrwydd, drwy ddefnyddio storïau
o’r DVD Underage and Pregnant:
Dadl effaith emosiynol
Chris: “Roedd hi’n llefen drwy’r amser
ac eisiau bod gyda fi bob dydd. Mae
ishe rhywfaint o ofod arna i bob nawr ac
yn y man.”
Roedd Chris yn iawn i eisiau cael
ei ofod ei hunan ac ni ddylai Kacey
ddisgwyl iddo fod gyda hi bob dydd.
Dadl effaith corfforol
Jasmine: “Mae gen i olion ymestyn
ar fy nghluniau...dywedodd Tom ei
fod yn dwli arnynt, gofynnais i pam,
a dywedodd e pam lai, achos eu bod
nhw’n rhywbeth sy’n dangos dy fod di
wedi… dw i ddim yn gwybod i ddweud y
gwir, mae fel atgof ohonot ti’n bod yn
feichiog a phopeth, roedd yn neis iawn.”

Mae Tom yn iawn, mae olion ymestyn
yn hardd.
• Rhannwch y dosbarth yn nifer cyfartal
o grwpiau bach a rhowch ddarn o
^
bapur siart troi a beiros i bob grwp
• Dewiswch pa opsiwn i’w drafod a
chlustnodwch hanner y grwpiau i fod
‘o blaid’ a’r hanner arall i fod ‘yn
erbyn’ y frawddeg
• Gofynnwch i bob disgybl ysgrifennu
un ddadl ‘o blaid’ ac un ddadl ‘yn
erbyn’ ar gyfer y drafodaeth (yn
^
dibynnu ar eu grwp)
ar eu tudalen o
bapur siart troi
• Pan fydd y grwpiau wedi gorffen
ysgrifennu eu cyfraniadau, cyfunwch
^
^
grwp
‘o blaid’ gyda grwp
‘yn erbyn’ a
gofynnwch iddynt gyflwyno’u
dadleuon i’w gilydd drwy ddarllen
yr hyn sydd ar eu taflen siart troi ac
ychwanegu unrhyw bwyntiau pellach
wrth i’r drafodaeth ddatblygu
^
• Rhowch wahoddiad i un grwp
pâr
gyflwyno’u dadleuon, tra bod gweddill
y dosbarth yn gwrando
5. Crynhoi
• Nid yw cyrff sy’n cael eu portreadu yn
y cyfryngau yn cynrychioli’r rhan fwyaf
o bobl
• Mae pob beichiogrwydd yn unigryw
ac yn effeithio ar fenywod gwahanol
mewn gwahanol ffyrdd, yn gorfforol ac
emosiynol
• Mae mamau ifanc a thadau ifanc
angen cymorth emosiynol gan eu
ffrindiau a’u teulu er mwyn ymdopi â
beichiogrwydd anfwriadol
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“Maen nhw’n ein blingo ni’n ariannol
dyna sut maen nhw’n ymdopi. Banc mam
a dad, yn llythrennol.”

								
:
p
m
u
p
n
Adra
Arian

[Lesley - mam Charley]

Mae’r adran hon yn edrych ar gostau
sylfaenol cael babi, cyllidebu a’r
goblygiadau ar y teulu cyfan.
DVD Pennod 5
Mae’r bobl ifanc a’u rhieni yn siarad yn onest
am bryderon ariannol, cael mynediad i fudddaliadau plant a thalu am bethau i’r babi.

t Jasmine a’i mam
Barbara

Chloe a’i chariad
Gary q

Charley a’i chariad
Lewis u
Chloe a’i mam Lisa
uu

t Rebecca a’i mam
Sharon
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t Zena a’i mam
Angie

DAN 0EDRAN A BEICHIOG - PECYN ATHRAWON

Gwers 10:
Arian, arian, arian
Nod:
• Archwilio’r costau a’r goblygiadau o fod yn rhiant ifanc

10

Canlyniadau dysgu:
^
• Gwybod rhai ffeithiau sylfaenol ynglyn
â chostau cael babi ac ymarfer
creu cyllideb syml
• Deall yr effaith y gall cael babi ei chael ar arian unigolyn ifanc a’u teuluoedd
Beth fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 5: Arian (hyd 7’20”)
• Taflen waith gweithgaredd cyllideb
• Beth mae’n costio? Taflen wybodaeth
• Cyfrifianellau
• Isafswm cyflog a chanllawiau oriau gweithio

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Soniwch wrth y disgyblion eich bod
chi’n mynd i edrych ar gostau
sylfaenol cael babi
• Eglurwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Beth sydd angen arna i?
• Crëwch 3 colofn ar y bwrdd: Babi; Fi;
Byw
• Gofynnwch i’r dosbarth awgrymu
costau sy’n ymwneud â babi (e.e.
crud, cewynnau). Ysgrifennwch y rhain
yn y golofn Babi.
• Nesaf, gofynnwch i’r dosbarth am

8
5

awgrymiadau o’r hyn maent yn gwario
arian arno (e.e. sinema, ffôn symudol).
Ysgrifennwch y rhain yn y golofn Fi
• Yn olaf, holwch am awgrymiadau o
gostau byw sylfaenol (e.e. rhent,
bwyd). Ysgrifennwch y rhain yn y
golofn Byw
• Pa aberthau y mae’r dosbarth yn
credu y byddai’n rhaid iddynt eu
gwneud pe byddent yn cael babi
3. DVD Pennod 5: Arian
Dangoswch DVD Pennod 5 ac eglurwch
fod y bobl ifanc yn wynebu’r sialensiau
o fagu babi gydag ychydig iawn o arian.
Gofynnwch i’r dosbarth beth mae’r bobl
^
ifanc yn ei ddweud ynglyn
â’r ffordd y
maen nhw’n prynu’r pethau sydd angen
arnynt a sut gallant ennill arian.
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Trafodwch gynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
Beth oedd y sialensiau mwyaf a oedd yn
wynebu’r bobl ifanc?
A oedd rhaid iddynt newid eu bywydau?
Pa mor rhwydd oedd hi i Lewis gael
gwaith?
Beth fyddai wedi digwydd iddynt heb
gefnogaeth eu rhieni?
4. Gweithgareddau Datblygu
Beth mae’n costio?
Cyfrifwch faint o arian yr wythnos mae
Charley a Lewis yn cael?
Mae Charley yn cael £7.50 yr wythnos o
arian poced (£30 y mis).
Mae Lewis yn cael £15 o fudd-dal plant,
ac mae ei rieni yn rhoi £25 pellach ar
gyfer rhent. Mae Lewis hefyd yn ennill
£3 yr awr mewn siop gigydd, ac mae’n
gweithio yno am 12 awr yr wythnos.
Ateb:
Mae Charley a Lewis yn cael £83.50 yr
wythnos, gan gynnwys arian rhent Lewis.
Soniwch wrth y dosbarth fod Charley
a Lewis yn ystyried symud allan o dy^
Charley pan fydd Ally yn cael ei babi.
A allant fforddio i symud allan?
• Rhannwch y dosbarth yn barau, neu
grwpiau bach
• Gofynnwch i hanner y grwpiau
gasglu cyllid cost byw am wythnos
ar gyfer Charley a Lewis, heb Kenzie.
Gofynnwch i hanner arall y grwpiau
gasglu cyllid wythnosol ar gyfer
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Charley, Lewis a Kenzie
• Rhowch gopi o’r daflen gweithgaredd
^
cyllid i bob grwp
a thaflen wybodaeth
Beth mae’n costio? A gofynnwch
iddynt lunio cyllideb wythnosol
• Dylai’r disgyblion drafod pa eitemau
o’r rhestr y maen nhw’n meddwl sy’n
hanfodol ac efallai byddant yn dymuno
ychwanegu rhagor o rai eu hunain
• Gofynnwch i’r disgyblion adio’u
cyllidebau a gwahodd grwpiau i
rannu’r canlyniadau gyda gweddill y
dosbarth
5. Isafswm Cyflog
Dosbarthwch ganllawiau isafswm cyflog
ac oriau gweithio
• Gofynnwch i’r disgyblion weithio allan
beth fyddai enillion posibl unigolyn 14,
15 a 16 oed pe byddant yn dal i fod yn
yr ysgol
^
• Pe bai Lewis yn hyn,
a allai ennill
mwy o arian?
• Atgoffwch y dosbarth nad yw unigolion
o dan 16 oed yn gymwys ar gyfer
unrhyw fudd-daliadau, er gall eu
rhieni wneud cais am Grant
Mamolaeth un-tro i gwmpasu rhai o’r
costau cychwynnol
6. Crynhoi
• Gall rhieni wneud cais am Grant
Mamolaeth un-tro i gwmpasu rhai o’r
costau cychwynnol
• Nid yw unigolion o dan 16 oed yn
gymwys ar gyfer isafswm cyflog,
budd-dal tai na lwfans ceisio gwaith
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[Taflen waith gweithgaredd cyllideb ]

Eitem										

pris

cyfanswm
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[Beth mae’n costio?: taflen wybodaeth]

.

costau babi un-tro
Dillad
		
		
		

Dillad (pecyn o 3) 			
Bibiau (pecyn o 3) 			
Siwt romper (pecyn o 2) 		
Sanau (pecyn o 3 phâr) 		

£3.50
£5
£8
£4

Cewynnau

Gellir eu golchi
anhafladwy – un taliad 		
mat newid
		
bag newid
		

£45
£6
£15

Bwydo

pecyn cychwyn poteli (un taliad) £20
pecyn diheintio poteli (un taliad) £25
bwydo o’r fron (bronglwm a phadiau) £25

Cysgu

crud (un taliad) 			
cynfasau a blancedi 		
^ 			
cynfas gwrth-ddwr
dymi 					

£60
£15
£15
£3

pecyn bath babi 			
		
Mynd o
cadair wthio 				
gwmpas
sedd car 				

£15

Diogelwch

giat diogelwch 			
cylch chwarae 			

£25
£45

Tegannau

Tedi 					
Cadair neidio 			
Cylchau dannedd 			
Llyfr gweithgareddau 		
Symudyn 				

£5
£13
£6
£5
£20

		

Golchi

		
		

£45
£45

costau babi wythnosol
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Cewynnau tafladwy(pecyn o 24) £8
Llaeth fformiwla			
£7
Ewin ymolchi babi			
£3
^
Siampw babi				
£2
Eli babi				
£2

		
		
		
		
		

nifer y cewynnau sydd eu hangen ar fabi y diwrnod
(cyfartaleddy DU)
newydd-anedig – angen 12 cewyn y diwrnod
4-8 mis – angen 10 cewyn y diwrnod
8-12 mis – angen 2 gewyn y diwrnod
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[Beth mae’n costio?: taflen wybodaeth]

Costau byw o ddydd i ddydd
Costau cyfartalog am wythnos
Rhent 						
^ 			
Trydan / nwy / dwr
Treth y cyngor 				
Bwyd (teulu o 3) 				
Cludiant 					
Glanhau / golchi 				
Gofal iechyd 					
^
Ffon
symudol				

£90
£20
£15
£55
£10
£14
£6
£10

Mynd allan
Amrywiol 					
Sinema 					
Bowlio 					
Nofio 						
Pryd bwyd mewn caffi / bwyty		
Prydau parod i ddau 			
Cylchgrawn 					
Byrbrydau a losin 				

£12
£10
£16
£3
£10
£8
£3
£6
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[Isafswm cyflog a chanllawiau oriau gweithio]

E

Isafswm Cyflog
Mae’r swm o arian y gall pobl ei ennill yn dibynnu ar eu hoedran:
^
22 oed neu hyn			
18–21 oed				
16–18 (gweithiwr ifanc)		
Dan 16 (oed ysgol gorfodol)

£5.80 yr awr
£4.83 yr awr
£3.57 yr awr
Nid oes ganddynt hawl i dderbyn isafswm cyflog

Gall y rhai dros 13 oed gael swydd yn gwneud gwaith ysgafn, megis gwarchod plant, ond ni
fyddant yn derbyn isafswm cyflog hyd nes eu bod yn troi’n 16 oed ac yn gadael yr ysgol. Yna
cânt eu cyfrif fel gweithwyr ifanc.
Oriau gweithio
Mae yna rai rheolau mewn lle sy’n datgan y dyddiau gall unigolyn o dan 16 oed weithio a’r
hyd y gallant dreulio yn gweithio.
Gall unigolyn 14 oed weithio am:
• ddwy awr ar ddyddiau’r wythnos (adeg tymor)
• pum awr ar benwythnosau (gwyliau ysgol)
• pum awr ar ddydd Sadwrn
Ni all unigolyn 14 oed weithio:
• cyn 7am neu ar ôl 7pm ar unrhyw ddiwrnod
• am fwy na dwy awr ar ddydd Sul
Mae gan unigolyn 15 neu 16 oed sy’n gweithio tra yn yr ysgol yr un hawliau ag
unigolyn 14 oed, ond mae ganddo/ganddi hawl i weithio oriau ychydig yn hirach:
• hyd at wyth awr ar ddyddiau’r wythnos (gwyliau’r ysgol)
• hyd at wyth awr ar ddydd Sadwrn

Dolenni Defnyddiol
www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/Workandcareers/index.htm
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Gwers 11:
Addysg v arian
Nod:
• Ystyried yr opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc yn eu
harddegau wrth iddynt gyrraedd oed gadael ysgol – a ddylent
aros mewn addysg neu gael gwaith?

Canlyniadau Dysgu:
• Ystyried manteision ac anfanteision aros yn yr ysgol tu hwnt i 16 oed
• Ystyried yr effaith gall beichiogrwydd yn yr arddegau ei chael ar addysg a
rhagolygon gwaith.
Beth fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 3: Addysg (hyd 5’27”) a
Phennod 5: Arian (hyd 7’20”)
• Cwestiynau ac atebion cwis: Addysg ac Arian

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Eglurwch bydd disgyblion yn edrych
ar fanteision ac anfanteision o geisio
aros yn yr ysgol y tu hwnt i 16 oed, a
sut gall bod yn feichiog effeithio ar y
penderfyniad hwn
• Eglurwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Ras Gyfnewid Addysg v Arian
^
• Rhannwch y dosbarth yn ddau dim
Tîm Un – AROS YN YR YSGOL
Tîm Dau – GADAEL YSGOL

88
3

5

• Rhowch ddwy daflen o bapur siart troi
ar y wal a gofynnwch i’r timau ffurfio
rhes yn wynebu’r papur
• Yn ei dro gofynnwch i bob disgybl
ysgrifennu un fantais o naill ai aros yn
yr ysgol neu adael ysgol ar y papur
^
• Y tim
cyntaf i orffen yw’r enillydd
3. DVD Pennod 3: Addysg
Dangoswch DVD Pennod 3 gan egluro
bod pob unigolyn ifanc yn y bennod hon
wedi dod yn feichiog tra yn dal i fod yn
yr ysgol. Rhowch daflen gwis Sgiliau
Arsylwi a i bob myfyriwr a gofynnwch
iddynt ateb y cwestiynau wrth wylio’r
DVD.
Marciwch gwestiynau’r cwis, a
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defnyddiwch yr atebion hyn i gynnal
trafodaeth dosbarth cyfan i gwmpasu’r
anawsterau o barhau mewn addysg os
ydych wedi cael babi.
4. DVD Pennod 5: Arian
Dangoswch Bennod 5 ac egluro bod y
merched yn ffodus i gael cymorth eu
teulu /neu bartner i’w galluogi nhw i
barhau â’u haddysg. Rhowch daflen
gwis Sgiliau Arsylwi i bob myfyriwr a
gofynnwch iddynt ateb y cwestiynau
wrth wylio’r DVD.
Marciwch gwestiynau’r cwis, a
defnyddiwch yr atebion hyn i gynnal
trafodaeth dosbarth cyfan i gwmpasu’r
anawsterau ariannol o bod yn rhiant yn
eich arddegau.
5. Gweithgaredd Datblygu
Dadl Aros yn yr Ysgol v Gadael Ysgol
• Rhanwch y dosbarth yn nifer cyfartal
o grwpiau bach a rhowch ddarn o
^
bapur siart troi a beiros i bob grwp.
Dyrannwch hanner y grwpiau i ‘aros
yn yr ysgol’ a’r hanner arall i ‘adael yr
ysgol’
• Gofynnwch i bob myfyriwr ysgrifennu
un ochr i’r drafodaeth ar daflen
^
siart papur troi eu grwp.
Bydd atebion
cwestiynau’r cwis yn eu helpu nhw i
ffurfio eu barn
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• Pan fydd y grwpiau wedi gorffen
ysgrifennu eu cyfraniadau, cyfatebwch
^
^
grwp
‘aros’ gyda grwp
‘gadael’ a
gofynnwch iddynt gyflwyno’u dadleuon
gyda’i gilydd drwy ddarllen yr hyn
sydd ar eu taflen papur siart troi ac
ychwanegu unrhyw bwyntiau pellach
wrth i’r ddadl ddatblygu
^
• Estynnwch wahoddiad i un grwp
pâr
ar y tro gyflwyno’u dadleuon, tra bod
gweddill y dosbarth yn gwrando
Gwaith cartref /gweithgaredd pellach
Mae’r llywodraeth yn ystyried gwneud
addysg yn orfodol hyd nes 18 oed.
Ysgrifennwch lythyr i’r Gweinidog
dros Addysg neu’r Prif Weinidog gan
gyflwyno’ch dadl ar gyfer i) pam eich bod
chi’n credu y dylai pobl ifanc aros mewn
addysg hyd nes 18 oed, neu ii) pam dylai
pobl ifanc allu gadael addysg yn 16.
6. Crynhoi –
• Os ydy unigolyn ifanc o dan 16 oed, nid
ydynt yn gymwys i gael budd-daliadau.
• Mae babis yn ddrud – mae’r ffilm yn
datgan ei bod hi’n costio tua £200,000
i fagu plentyn hyd at 21 oed – ar gyfer
y pethau sylfaenol yn unig yw hynny!
• Mae dod yn rhiant yn cynyddu
cyfrifoldebau unigolyn i ddod o hyd i
swydd dda a darparu ar gyfer dyfodol
eu plentyn.
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[Taflen atebion cwis: Addysg ac Arian]
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[Cwestiynau cwis: Addysg ac Arain]
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“Roedd fy ffrind gorau a finne’n
arfer bod yn agos iawn hyd nes
i mi ffeindio mâs fy mod i’n
feichiog ac mae hi wedi bod yn
ein hanwybyddu ni, ac nid yw hi
ishe ein hadnabod ni rhagor.” [Toni]

:
h
c
e
w
h
c
n
a
r
d
A
l
o
s
a
h
t
i
e
d
m
y
C
Bywyd

Mae’r adran hon yn
archwilio sut gall
beichiogrwydd newid
bywydau pobl ifanc, eu
teuluoedd a ffrindiau.
DVD Pennod 6
Mae Toni, Rebecca, Kim
a Caroline yn rhannu sut
mae eu bywydau nhw
wedi newid ers dod yn
famau yn eu harddegau.

t Toni a’i mam
Dawn

Caroline a babi
Stanley u
Caine u u

t Rebecca

t Kim a babi Heidi
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Gwers 12:
cyn ac ar ôl
Nod:
• Ystyried rolau a chyfrifoldebau rhiant
Canlyniadau dysgu:
• Deall sut mae bod yn rhiant yn newid ffordd o fyw unigolyn
• Ystyried effaith bod yn rhiant ifanc ar deulu a ffrindiau
Beth fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 6: Bywyd Cymdeithasol (hyd 5’33”)
• Taflenni gweithgareddau wyneb cloc
• Beiros lliw

12
8
6

Gweithgareddau
88

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Soniwch wrth y dosbarth y byddant yn
archwilio sut mae bod yn rhiant yn
gallu newid eich ffordd o fyw
• Eglurwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Mae’ch amser ar ben…
• Rhowch daflen weithgaredd wyneb
cloc i bob disgybl
• Gofynnwch iddynt ysgrifennu/dynnu
llun o bopeth byddant yn ei wneud ar
ddydd Sadwrn arferol ar wyneb y cloc;
eglurwch fod yna ddau wyneb cloc i

gwmpasu 24 awr
• Trafodwch: Y nodweddion sy’n debyg
ac yn wahanol rhwng bechgyn a
^
merched e.e. tasgau o gwmpas y ty,
edrych ar ôl aelodau eraill o’r teulu,
gwylio’r teledu; tynnwch sylw at
amser y cloc a glustnodir ar gyfer
cysgu, mynd allan a chwrdd â ffrindiau
3. DVD – Pennod 6: Bywyd Cymdeithasol
Dangoswch DVD Pennod 6 a gofynnwch
i’r disgyblion ganolbwyntio ar effeithiau
cadarnhaol a negyddol beichiogrwydd
ar fywydau pobl ifanc.
Trafodwch gynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
Faint mae bywydau’r bobl ifanc wedi
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5.

newid ers cael babi?
Pam eich bod chi’n meddwl bod
ffrindiau Toni wedi’i gadael hi?
Pam fod ffrind Rebecca yn dweud ei
bod hi’n normal i bobl ifanc fod yn
rhieni nawr?
Dywed Caine nad yw e’n gallu mynd â
Stanley i bob man ar ei feic – ydy hwn
yn rheswm da?
Dywed mam Kim: “Mae angen iddi fod
yn unigolyn ifanc ynghyd â bod yn fam.”
Beth ydych chi’n feddwl mae hi’n golygu
wrth hyn? Sut mae hi’n ei chefnogi hi i
wneud hyn?
4. Gweithgaredd Agoriadol
Mae eich amser ar ben...parhad
Fel dosbarth, crëwch restr o bopeth
mae babi newydd yn ei wneud a pha
sylw fydd angen arno ef / arni hi (e.e.
cysgu, bwyta - bron neu botel, newid
cewyn, chwarae, diddori, llefain,
magu, golchi dillad, ayyb). Rhowch
rai enghreifftiau i’r myfyrwyr o faint
o amser mewn dydd fyddai hyn yn
cymryd.
• Gofynnwch i’r disgyblion ddychwelyd
at eu wyneb cloc ac, mewn lliw
gwahanol, ysgrifennwch sut fyddai’r
dydd Sadwrn arferol yn edrych petai
nhw’n cael babi yn eu bywyd

• Gofynnwch am adborth, yn cwmpasu’r
cwestiynau canlynol:
Ar beth ydych chi’n treulio rhan fwyaf
eich bywyd yn ei wneud nawr?
Pryd ydych chi’n cael aros yn y gwely?
Beth os ydych yn dost? Neu fod eich
babi yn dost?
Faint o amser i chi’ch hunan rydych yn
ei gael?
Ydy e’n wahanol i fechgyn a merched?
5. Gwaith cartref /estyniad
Gofynnwch i’r disgyblion baratoi rhai
cwestiynau a’u defnyddio nhw i gyfweld
ag oedolyn y maen nhw’n ei adnabod
^
am sut maen nhwn teimlo ynglyn
â
bod yn rhiant neu ofalwr. Cofnodwch
yr ymatebion yn ystod y cyfweliad
a defnyddiwch y rhain i ysgrifennu
cyfweliad unigryw ar gyfer erthygl papur
newydd neu gylchgrawn
6. Crynhoi
• Os yw ffrind yn mynd yn feichiog,
mae angen cefnogaeth arnynt, nid
gwrthodiad
• Os yw mam ifanc o dan 16, bydd
angen cymorth a chefnogaeth
ariannol oedolyn arni
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0

[Taflen weithgaredd wyneb cloc ]

11

12

1
2

10

3

9
4

8
7

6

5

*llungopïwch ddau gloc ar gyfer pob myfyriwr i gwmpasu 24 awr
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Gwers 13:
Dyheadau a phethau ymarferol
Nod:
• Ystyried beth sy’n ein gwneud ni’r bobl yr ydym ni
Canlyniadau Dysgu:
• Archwilio’r negeseuon mae pobl yn eu derbyn trwy eu
^
bywydau ynglyn
â phwy maent am fod

13

Beth fydd ei angen arnoch:
• Papur siart troi a beiros
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Seibiant Mamolaeth, Tadolaeth a Rhieni

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Eglurwch wrth y disgyblion y byddant
yn archwilio’r negeseuon mae pobl
^
yn eu derbyn trwy eu bywydau ynglyn
â phwy maent am fod
2. Gweithgaredd Agoriadol
Beth sy’n gwneud ni’n bwy ydym ni?
• Fel dosbarth, trafodwch sut mae
cymdeithas yn annog pobl i ymddwyn.
Ydy hyn yn wahanol os ydych yn
fachgen neu yn ferch?
3. Gweithgaredd Agoriadol
Pwy sy’n gwneud ni’n bwy ydym ni?
• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau
bach un rhyw a rhowch ddarn o bapur

^
siart troi i bob grwp
^
• Gofynnwch i bob grwp
rannu’r papur
yn chwe adran gyda phenawdau o’r
rhestr isod i’w helpu nhw i feddwl am
y gwahanol negeseuon maen nhw’n
eu derbyn a’r bobl a’r lleoedd sy’n
cyfleu’r negeseuon hyn:
• Teulu
• Ysgol
• Ffrindiau
• Cyfryngau/enwogion
• Arwyr chwaraeon
• Crefydd a ffydd

^
• Estynnwch wahoddiad i bob grwp
gyfnewid eu taflen siart troi gyda’r
^
grwp
o’r rhyw arall
• Anogwch nhw i archwilio’r canlynol:
yr hyn sy’n debyg ac yn wahanol;
y negeseuon mwyaf arwyddocaol;
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negeseuon maen nhw’n eu hoffi
a’u casáu; sut caiff negeseuon eu
trosglwyddo naill ai’n uniongyrchol
neu’n anuniongyrchol
4. Crynhoi
• Weithiau, mae bechgyn a merched
yn derbyn negeseuon gwahanol wrth
iddynt dyfu fyny
• Mae yna nifer o stereoteipiau’n

gysylltiedig ag oed a rhyw, a ledled y
byd mae safonau gosodedig gwahanol
yn dal i fodoli ar gyfer dynion a
menywod.
5. Gwaith cartref / estyniad
Gofynnwch i ddisgyblion gynnal ymchwil
ar-lein i mewn i seibiant mamolaeth,
tadolaeth a rhieni yn: Y DU, Gwlad yr Iâ
ac UDA.
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activities

[Cyfarwyddyd i Athrawon: Seibiant Mamolaeth,
Tadolaeth a Rhieni]

E

Y DU

Seibiant Mamolaeth
(ar gyfer menywod, sydd wedi bod yno yn gyffredinol er dros flwyddyn) Mae gan fenywod beichiog / famau
newydd yr hawl gyfreithiol i gymryd hyd at 52 wythnos o seibiant mamolaeth a chael eu swydd yn ôl pan fydd y
cyfnod mamolaeth ar ben. Efallai bod hawl gan fenywod i dderbyn Cyflog Mamolaeth Statudol ar gyfer hyd at
39 wythnos o seibiant.
Seibiant Tadolaeth
Cyhyd â chaiff rhai amodau eu cwrdd gall dynion gymryd naill ai un neu ddwy wythnos o seibiant tadolaeth â
thâl.
Seibiant Rhieni
Gall pob rhiant gymryd hyd at 13 wythnos o seibiant rhieni (di-dâl) ar gyfer pob un o’u plant hyd at eu penblwydd yn 5 oed. Gallant gymryd uchafswm o 4 wythnos y flwyddyn.

Gwlad yr Iâ
Ar ôl i fabi gael ei eni, mae gan rieni’r hawl i gyfanswm o 9 mis o seibiant rhieni, 3 mis ar gyfer y fam, 3 mis
ar gyfer y tad (nid o angenrheidrwydd yn y drefn honno) a 3 mis wedi eu rhannu rhwng y ddau. Yn ystod eu
hamser i ffwrdd maent yn derbyn 80% o’u cyflogau.

UDA
Seibiant mamolaeth
Mae seibiant mamolaeth wirioneddol â thâl yn anarferol yn yr UDA, er bod rhai cwmnïau yn cynnig amser
i ffwrdd â thâl i rieni newydd, hyd at chwe wythnos mewn rhai achosion. Gan amlaf, bydd menywod yn
defnyddio cyfuniad o anabledd tymor byr, absenoldeb salwch, gwyliau, dyddiau personol a seibiant teuluol didâl yn ystod eu hamser i ffwrdd o’r gwaith.
Seibiant tadolaeth
Mae rhan fwyaf y tadau yn cymryd amser gwyliau neu ddiwrnodau salwch pan gaiff eu plant eu geni, ac mae
nifer gynyddol o dadau newydd yn cymryd seibiant teuluol di-dâl o’u swyddi i dreulio amser gyda’u newyddanedig.
Seibiant Rhieni
California yn unig sy’n cynnig seibiant rhieini â thâl. Gall pobl sy’n gweithio yng Nghaliffornia gymryd hyd at 6
wythnos o rhannol dâl i ofalu am fabi newydd.
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Gwers 14:
Hunan-barch mewn perthynas
Nod:
• Ystyried arwyddocâd hunan-barch mewn creu perthynas gadarn

14

Canlyniadau Dysgu:
• Deall pwysigrwydd hunan-barch a sut mae’n effeithio ar
ddewisiadau pobl
• Ystyried beth yw ymddygiad priodol ac amhriodol mewn perthynas rywiol
Beth fydd ei angen arnoch:
• Cardiau hunan-barch
• Papur siart troi a beiros
• Proffil o Charley a Rebecca (gweler tudalen 8, 24)

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Soniwch wrth y dosbarth y byddant yn
edrych ar sut gall hunan-barch
effeithio ar ddewisiadau pobl mewn
bywyd, ac y gofynnir iddynt ystyried
ymddygiad priodol ac amhriodol
mewn perthynas
• Eglurwch gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Agoriadol
Hunan-barch – Safle Deimwnt Naw
• Ysgrifennwch rai diffiniadau o
hunan-barch ar y bwrdd, e.e.
teimlad o hunanwerth a hunanhyder.
Estynnwch wahoddiad i fyfyrwyr
awgrymu syniadau eraill ar gyfer
diffiniadau
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• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau
o bedwar a rhowch set o gardiau
^
datganiad hunan-barch i bob grwp
• Gofynnwch i’r grwpiau drafod y
datganiadau a rhestru’r cardiau yn
nhermau pwysigrwydd, gan roi’r rhai
mwyaf pwysig ar frig y deimwnt a’r
lleiaf pwysig ar y gwaelod. Maent
yn anelu at wneud deimwnt gyda’r
datganiadau fel hyn:

X
X
XXX
XX
X

Mwyaf pwysig

Lleiaf pwysig

• Dewch â’r grwpiau yn ôl at ei gilydd a
gofynnwch am adborth
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3. Gweithgareddau Datblygu
Canfod perthynas gadarnhaol /
negyddol
Eglurwch y gall dewis partner fod yn un
o’r penderfyniadau mwyaf gall unigolyn
ei wneud.
• Rhannwch y dosbarth yn nifer gyfartal
o grwpiau bach a rhowch ddarn o
^
bapur siart troi i bob grwp
• Gofynnwch i hanner y grwpiau
ysgrifennu’r geiriau ‘perthynas
ofalgar’ ar frig eu papur a’r hanner
arall i ysgrifennu ‘perthynas nad yw’n
ofalgar’
^
• Anogwch bob grwp
i feddwl am
gymaint o eiriau neu ymadroddion y
gellir eu defnyddio i ddisgrifio sut mae
pobl yn ymddwyn a beth maent yn ei
wneud o fewn y berthynas
• Gofynnwch am adborth
Rheolau sylfaenol ar gyfer perthynas
Mae perthynas yn fwy anodd fyth pan
fod babi yn ymglymedig. Gyda hyn
mewn cof gofynnwch i’r disgyblion
lunio rheolau sylfaenol perthynas ar
gyfer rhai o’r parau yn Underage and
Pregnant.
• Gofynnwch i hanner y grwpiau greu
rheolau sylfaenol ar sut gall Charley a

Lewis gefnogi ei gilydd yn eu
perthynas â’i gilydd, a chyda Kenzie
(gweler proffil Charley am fwy o
wybodaeth)
• Gofynnwch i’r hanner arall greu
rheolau sylfaenol ar sut ddylai Rahim,
cyn gariad Rebecca, ei chefnogi hi a’i
babi (gweler proffil Rebecca am fwy o
wybodaeth)
• Gofynnwch i’r grwpiau roi adborth o’u
syniadau i’r dosbarth cyfan
• Fel dosbarth cyfan, penderfynwch
ar set bendant o reolau ar gyfer pob
sefyllfa
4. Gwaith cartref / estyniad
Gofynnwch i’r myfyrwyr wylio pennod
o’u hoff opera sebon, ddarllen
cylchgrawn neu bapur newydd
poblogaidd a chanfod dwy berthynas
wahanol, gan wneud nodiadau ar
p’un ai ydy perthnasoedd yn cael eu
portreadu’n ofalgar neu ddiofalgar.
5. Crynhoi
• Mae hunan-barch yn datblygu wrth i
unigolyn dyfu fyny ac fe gaiff
effaith gryf ar allu unigolyn i wneud
penderfyniadau
• Dylai perthynas gadarnhaol fod
yn seiliedig ar gydbarch a rhannu
cyfrifoldeb mewn ffordd gytunedig.
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.

[Cardiau hunan-barch]

Gwybod
y gallaf
gyflawni beth
rydw i eisiau

Gwneud fy
mhenderfyniadau
fy hun a
pheidio ag ildio
i bwysau gan
ffrindiau

Teimlo’n
wirioneddol
dda amdana
fy hun

Gwybod fy
nghyfrifoldebau
a’m hawliau

Bod yn ddigon
hyderus i
ymdopi â beth
bynnag ddaw
mewn bywyd

Gwybod bod fy
hapusrwydd
yn bwysig i
mi a’r bobl yr
ydw i’n agos
atyn nhw

Teimlo’n
ddiogel ac
mewn rheolaeth
o’m bywyd

Edrych ar ôl fy
hun

Bod yn
gadarnhaol am
fy hun
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“Does dim ffordd
y galla i ei
ddisgrifio a dweud
y gwir. Y teimlad
gorau dw i erioed
wedi cael, chi’n
gwybod, yn fy
mywyd i gyd”.
[Chris, cariad Kacey]

Mae’r adran hon yn archwilio pa
deimladau gall rhiant ifanc eu profi
yn arwain at yr enedigaeth ac yn
archwilio sut y bydd unigolyn ifanc yn
ymdopi â chyrhaeddiad babi newyddanedig.
DVD Pennod 7
Mae Kacey, Jasmine a Chloe yn
rhannu eu teimladau a’u meddyliau
am enedigaeth agos a chyrhaeddiad
eu babi.

:
h
t
i
a
s
Adran
i
n
e
g
y
m
a
i
o
t
a
Par

t Jasmine a’i mam
Barbara

Kacey u
Kacey a’i chariad
Chris u u

t Chloe
t t Chloe a’i
chariad Gary
Chloe a’i mam Lisa
u
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Gwers 15: paratoi
Nod:
• Ystyried yr amser yn arwain at yr enedigaeth ac anghenion babi
newydd-anedig
Canlyniadau Dysgu:
• Canfod anghenion corfforol ac emosiynol sylfaenol babi newydd
• Archwilio’r teimladau gall rhiant ifanc brofi cyn yr enedigaeth
Yr hyn fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 7: Paratoi am y geni (hyd 11’34”)
• Cardiau gair: Mae’r babi angen . . .
• Papur A4
• Nodiadau Post-it

Gweithgareddau
98

15
8
7

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Soniwch wrth ddisgyblion pa
anghenion sydd gan fabi newydd, a sut
mae rhieni yn teimlo wrth nesáu at yr
enedigaeth
• Eglurwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn

gwestiynau’r tîm
^
• Y grwp
cyntaf i dynnu llun yr holl
bethau sydd eu hangen ar fabi yw’r
enillydd
• Fel dosbarth trafodwch yr hyn efallai
bydd y fam/y tad eu hangen. Efallai
ei bod hi’n rhwydd paratoi ar gyfer
anghenion materol, ond sut ydych
chi’n paratoi eich hunan ar gyfer
anghenion emosiynol babi?

2. Gweithgaredd Agoriadol
Mae’r babi angen . . .
• Rhannwch y dosbarth yn dimau
• Gofynnwch i’r timau gymryd eu tro i
ddewis cerdyn gair Mae’r Babi angen
a thynnu llun yr eitem. Mae’r unigolyn
cyntaf yn tynnu llun eitemau tra bod
gweddill y tîm yn ceisio dyfalu beth
yw’r rhain. Ni all y sawl sy’n tynnu’r
llun ddefnyddio geiriau ar lafar nac
yn ysgrifenedig, ac ni all ond siglo neu
ysgwyd ei ben mewn ateb i

3. DVD Pennod 7 – Paratoi am y geni
Rhan Un
Dylid dangos DVD Pennod 7 mewn dwy
ran. Dangoswch ran un o DVD Pennod
7, a gofynnwch i’r disgyblion wrando
ar y bobl ifanc yn disgrifio’u teimladau
wrth iddynt nesáu at yr enedigaeth.
Ewch o ddechrau Pennod 7 i’r pwynt lle
mae Chloe a Gary wrth y bwrdd cinio yn
jocan p’un ai ydy e’n mynd i lewygu yn yr
enedigaeth (4’22”). Seibiwch y DVD yma.
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5.

Gweithgareddau

4. Gweithgaredd Agoriadol
Deimwnt Naw – Teimladau
• Drwy weithio mewn grwpiau o
bedwar, gofynnwch i’r disgyblion
ysgrifennu chwe theimlad y
gwnaeth mamau/tadau yn Underage
and Pregnant eu profi yn ystod
beichiogrwydd ar y nodiadau post-it.
• Gofynnwch i’r grwpiau feddwl am dri
arall er mwyn gwneud naw yn gyfan
gwbl
• Unwaith bod gan y grwpiau naw
o deimladau ar y nodiadau post-it,
gofynnwch iddynt eu rhestru nhw
mewn trefn, gan roi’r teimladau
maent yn fwyaf tebygol o’u profi ar frig
y deimwnt a’r teimladau yr ydynt
yn llai tebygol o’u profi ar y gwaelod.
Maent yn anelu at wneud deimwnt
gyda’r datganiadau fel hyn:

X
XX
XXX
XX
X

Mwyaf pwysig

Lleiaf pwysig

• Dewch â’r grwpiau yn ôl at ei gilydd
a gofynnwch am adborth. Beth oedd
y teimladau mwyaf cyffredin a gafodd
y rhieni ifanc wrth i’r enedigaeth
nesáu? Sut roedd teimladau’r
bechgyn yn gwahaniaethu o rai’r
merched?

Gary a Chloe ddechrau tynnu coes am
Gary’n llewygu yn yr enedigaeth (4’22”);
mae’r sylwebaeth yn dechrau ‘Mae
rhan fwyaf y menywod yn esgor rhwng
37 a 42 wythnos yn eu beichiogrwydd’.
Gwyliwch weddill Pennod 7.
Trafodwch gynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
Beth yw hyd llafur mamau tro cyntaf ar
gyfartaledd? (13 awr)
Pa mor hir oedd llafur Chloe? (57 awr).
Gofynnwch i’r disgyblion sut yr oeddent
yn teimlo wrth wylio’r merched mewn
llafur.
Sut maen nhw’n credu bod yn yr
enedigaeth yn effeithio ar y tad?
^
Sut roedd y bobl ifanc yn teimlo ynglyn
â dod yn famau/tadau?
6. Crynhoi
• Mae pob beichiogrwydd a phob profiad
geni yn wahanol
• Roedd y bobl ifanc yn y rhaglen hon
i gyd yn lwcus i gael babis iach heb
unrhyw gymhlethdodau difrifol
• Mewn llafur syml, efallai mai cymorth
bydwraig yn unig fydd angen ar fam
• Mewn llafur anodd, bydd angen
cymorth nifer o aelodau o staff
meddygol proffesiynol ar y fam er
mwyn sicrhau profiad genedigol
diogel

5. DVD – Parhad o Paratoi am y geni
Rhan Dau
Ailddechreuwch y DVD Pennod 7 ar ôl i
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[Cardiau gair: mae’r babi angen. . .]
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.
Hiwmor

Cewyn

Cadair
wthio

Siswrn
ewinedd

Gwlân
cotwm

Diddanwch

Crud

Cariad

Cefnogaeth
emosiynol
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[Cardiau gair: mae’r babi angen. . .]

.

Bath

Tawelwch

Cariwr
babi

Sylw

Clytiau
sychu

Peiriant
golchi

Dillad

Llaeth

Potel
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Gwers 16:
Edrych ar ôl eich hun
Nod:
• Ystyried beth sydd angen i fam a thad ei wneud er mwyn sicrhau
beichiogrwydd iach

16

Canlyniadau Dysgu:
• Canfod agweddau pwysig o feichiogrwydd iach a ffordd o fyw iach
• Archwilio sut mae beichiogrwydd yn effeithio ar fenyw feichiog a’i phartner
Yr hyn fydd ei angen arnoch:
• Cardiau ffordd o fyw
• Cerdyn sbectrwm iechyd
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Risgiau
• Cyfarwyddyd i Athrawon: Maeth
• Proffiliau pobl ifanc

Gweithgareddau
102

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6)
• Eglurwch i’r disgyblion y byddant yn
edrych ar sut mae beichiogrwydd yn
effeithio ar y fenyw a’i phartner
2. Gweithgaredd Agoriadol
Beth sy’n bwysig yn ystod
beichiogrwydd?
• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bach
a rhowch set o gardiau ffordd o fyw a
^
cherdyn sbectrwm iechyd i bob grwp
• Gofynnwch i’r disgyblion roi pob
cerdyn ffordd o fyw ar gerdyn
sbectrwm iechyd i ddangos p’un ai eu
bod nhw’n meddwl bod yr ymddygiad

yn dda neu’n wael i’r iechyd. Anogwch
^
y grwpiau i feddwl ynglyn
â: Sut bydd
yr ymddygiad hwn yn effeithio ar yr
unigolyn ifanc a’r ffetws/babi?
• Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu
ymddygiad arall sy’n dda neu’n wael
i famau, tadau a babis heb eu geni.
A oes yna fwydydd / gweithgareddau
penodol y dylent / na ddylent eu
gwneud?
• Gofynnwch am adborth. Ydy’r grwpiau
yn cytuno ar yr hyn sy’n ymddygiad
iach / afiach? A gawsant unrhyw
broblemau wrth benderfynu hyn? A
^
wnaethom nhw siarad ynglyn
â beth
fyddai deiet neu ffordd o fyw iach
mewn beichiogrwydd?
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Gweithgareddau

3. Gweithgaredd Datblygu
Cynllunio ar gyfer beichiogrwydd
Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o
bedwar a gofynnwch iddynt ddatblygu
‘cynllun beichiogrwydd’ ar gyfer un o’r
bobl ifanc yn y gyfres. Bydd proffiliau’r
bobl ifanc yn eu helpu nhw gydag
ychydig o’r cynllunio. Os oes mynediad
ar gael, gallant ddefnyddio gwefan y
BBC ar baratoi a chael babi.
bbc.co.uk/parenting/having_a_baby
Gofynnwch iddynt ystyried:
Am beth sy’n rhaid iddynt feddwl mewn
perthynas â ffordd o fyw, deiet, arian a
thai?
Pwy ddylai’r merched weld i’w helpu
nhw drwy’r beichiogrwydd? Meddyg
teulu / bydwraig / ysbyty neu bob un o’r
rhain?
Pwy arall gall pobl ifanc siarad â nhw i
gael cefnogaeth a gwybodaeth?
^
Ble gallant gael gwybodaeth ynglyn
â
bwydo o’r fron a maeth babi?
Beth sydd angen i’r bechgyn feddwl
amdano? Ble gallant fynd am gymorth?
Beth os yw pâr yn gwahanu? Beth yw
hawliau mynediad i dadau?

75 % o famau newydd yn defnyddio
fformiwla erbyn chwech wythnos
Awstralia
Bwydo o’r fron: O ymchwil wedi’i seilio
ar daleithiau amrywiol ymddengys fod
84% o fabis yn cael eu bwydo o’r fron
wrth adael yr ysbyty, caiff 61% eu bwydo
o’r fron yn dri mis a 49% ym chwe mis
India
Y ddau: Yn India roedd 77% o blant
rhwng 20 – 23 mis yn dal i gael
eu bwydo o’r fron yn yr astudiaeth
ddiweddar a gynhaliwyd gan UNICEF.
Fodd bynnag, mae bron i 60% o’r plant
hyn hefyd yn cael eu bwydo o botel.
5. Crynhoi
•Mae cynllunio ar gyfer beichiogrwydd
yn bwysig oherwydd bod ffordd
o fyw ac ymddygiad yn cael effaith
uniongyrchol ar iechyd y babi
• Mae cael babi’n golygu meddwl
^
ynglyn
â rhywun arall drwy’r amser
• Mae bod yn rhiant ifanc yn cael effaith
ar iechyd y babi a’r rhieni, yn enwedig
y fam
6. Dolenni defnyddiol:

4. Gwaith cartref / gweithgaredd
estyn
Ymchwil ar-lein bwydo o’r fron
C. A fyddai mwyafrif y menywod yn y
gwledydd hyn yn fwy tebygol o fwydo o’r
fron neu o’r botel – DU, Awstralia, ac
India?
A. DU
Bwydo â photel: Dengys data GIG fod

Cynllunio ar gyfer beichiogrwydd
www.nhs.uk/Planners/
pregnancycareplanner/pages/
Healthinpregnancyhome.aspx
Maeth
www.eatwell.gov.uk/agesandstages/
pregnancy/whenyrpregnant/
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[Cardiau ffordd o fyw]

.

Mae Zena wedi
ceisio rhoi’r gorau i
ysmygu ond wedi
methu

Mae Kim wedi
stopio yfed am ei
bod hi’n feichiog

Mae Rebecca yn
dwli ar farchogaeth
ceffylau ond wedi
gorfod rhoi’r gorau
iddi am ei bod hi’n
feichiog

Nid yw Kim yn
hoffi coginio,
byddai’n well o
lawer ganddi gael
peth o fwyd cyflym

Nid yw Jasmine yn
ysmygu nac yfed
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Mae Toni yn poeni
ynglyn
ˆ â’r ffordd
mae hi’n edrych
ac nid yw hi
eisiau rhoi pwysau
ymlaen
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.

[Cardiau ffordd o fyw]

Mae angen ei ofod
ei hun ar Chris ac
amser i ffwrdd oddi
wrth Kacey i weld
ffrindiau a theulu

Mae Caine yn
gyrru ei feic i bob
man ac yn hoffi
chwarae pêl-droed

Mae Gary’n
ysmygu ond nid
yw’n ei wneud o
gwmpas Chloe tra ei
bod hi’n feichiog

Mae Caroline a
Caine yn cael
dadleuon drwg
iawn

Mae Ally wedi bod
yn sâl iawn drwy
ei beichiogrwydd
hi, gydag annwyd
a pheswch ac yn
teimlo’n isel
Mae Chris yn
teimlo’n isel ac yn
aros adref ar ei ben ei
hun – mae’n methu
dod i ben â’r syniad
o fod yn dad
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[Sbectrwm iechyd]

5
6

yn hanfodol i’r iechyd

yn dda i’r iechyd

yn wael iawn i’r iechyd
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[Cyfarwyddyd i Athrawon: Peryglon]

E

Mae babis o famau yn eu harddegau:
• yn fwy tebygol o gael eu geni cyn amser
• 25% yn fwy tebygol o gael eu geni â phwysau isel
• mewn perygl cynyddol o orfod bod yn yr ysbyty oherwydd anafiadau damweiniol, dolur
rhydd a chwydu, oedi datblygiadol a maeth gwael yn y flwyddyn gyntaf o fywyd
• mewn perygl cynyddol o farwolaeth – mae cyfraddau marwolaeth ar gyfer babis o famau
^
yn eu harddegau 60% yn uwch na’r plant hynny o famau hyn
• yn fwy tebygol o ddod yn rhieni ifanc eu hunain

Mae mamau yn eu harddegau:
•
•
•
•
•
•

dair gwaith yn fwy tebygol o ysmygu pan yn feichiog na’r rhai hynny dros 35
^
draean yn llai tebygol o fwydo o’r fron na mamau hyn
mewn perygl o ddeiet annigonol yn ystod beichiogrywdd
dair gwaith yn fwy tebygol o ddioddef o iselder ar ôl geni
yn fwy tebygol o fod yn rhiant unigol a byw mewn tai cymdeithasol
dair gwaith yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl yn nhair blynedd cyntaf o
^
fywyd y babi na mamau hyn.
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[Cyfarwyddyd i Athrawon: Maeth]

E

Mae deiet yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad y ffetws. Os nad yw menywod yn cael deiet
da yn ystod beichiogrwydd maen nhw’n fwy tebygol o gael babis o bwysau isel ac mae yna
gyfradd marwolaeth uwch.

Mae angen i ddeiet da yn ystod beichiogrwydd fod yn gyfoethog mewn fitaminau
a mwynau hanfodol, a dylai gynnwys:
• llawer o garbohydradau – bara, reis, pasta, couscous, grawnfwydydd
• digonedd o ffrwythau a llysiau – o leiaf pum cyfran y dydd
• cynnyrch llaeth isel mewn braster neu lai o fraster - llaeth, iogwrt, fromage frais, cawsiau
wedi’u pasteureiddio
• ffynonellau coch o brotein – cig, dofednod, pysgod, wyau (wedi’u coginio’n dda), ffa a
chorbys
^
• o leiaf wyth gwydraid o ddwr
y dydd

Dylai menywod beichiog osgoi:
• cawsiau meddal megis Camembert
a Brie, a chawsiau glas megis Stilton
• paté
• wyau amrwd, neu rai wedi’u coginio’n
rhannol
• pysgod cregyn amrwd
• gormod o alcohol (mae’r cyfarwyddyd presennol
yn awgrymu mai dim alcohol sydd orau, a dim
mwy nag un neu ddwy uned yr wythnos ar y mwyaf)
• dim gormod o gaffein
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“Mae’n wahanol pan
ddaw i’r realiti
llym o sgrechian
am wyth awr y nos.”
[Barbara, mam Jasmine]

h:
t
y
w
n
a
r
d
A
i
b
a
b
u
mag

Mae’r adran hon yn edrych ar sut gall
pobl ifanc addasu i fod yn rhieni ifanc a’r
cyfrifoldebau sy’n dod gyda bod yn ofalwr.
DVD Pennod 8
Rydym yn gweld y bobl ifanc yn dod yn
rhieni ifanc a dysgu i ofalu am eu babi.
Maen nhw’n taclo’r sialensiau dyddiol o
newid cewynnau, bwydo yn y nos, pryderon
ariannol, a phrofi iselder ac uchelder ysbryd
emosiynol, yn cynnwys iselder ar ôl geni.

Caroline a’i mam
Judy a babi Stanley
uu
Caroline a’i chariad
Caine a babi Stanley
q

Jasmine, ei mam
Barbara a babi
Tommy u
Kacey a’i chariad
Chris q

p Chloe a’i chariad
Gary
t Kim, ei mam Sally
a babi Heidi
q Chloe a’i mam
Lisa
Toni a’i mam Dawn
p
t Charley a’i
chariad Lewis
Rebecca, ei mam
Sharon a babi
Cameron u
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Gwers 17: Rhieni da
Nod:
• Ystyried swyddogaethau a chyfrifoldebau rhiant da

17

Canlyniadau dysgu:
• Ystyried beth sy’n gwneud rhiant da
• Archwilio gwahanol fathau o deuluoedd
• Archwilio faint o gefnogaeth sydd ei hangen ar fabi gan ei rieni a gofalwyr
Yr hyn fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 8: Magu babi (hyd 12’41”)
• Setiau o gardiau Datganiad Rhiant
• Cardiau Cytuno / Anghytuno (gweler tudalen 71)
• Cwestiynau ac atebion cwis: Magu babi
• Papur A4
• Cardiau ffoto pobl ifanc (gweler tudalen 33-36)

Gweithgareddau

1. Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Eglurwch i’r disgyblion y byddant yn
archwilio’r hyn sy’n gwneud rhiant da
a’r radd o gefnogaeth sydd ei hangen
ar fabi
• Eglurwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Rhieni –Trafod Gwerthoedd
Eglurwch y bydd yr ymarfer hwn
yn annog disgyblion i archwilio’u
gwerthoedd a’u hagweddau eu hunain
tuag at rhianta.
• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau
bach a rhowch set o gardiau
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8
8

Datganiad Rhiant a chardiau Cytuno /
^
Anghytuno i bob grwp
• Gofynnwch iddynt osod y cardiau
Cytuno / Anghytuno ar y bwrdd un ar
bob pen.
• Un ar y tro bydd y disgyblion yn
darllen cerdyn Datganiad Rhiant a’i
osod yn y gofod rhwng y cardiau
Cytuno / Anghytuno, yn dibynnu ar
p’un ai eu bod nhw’n cytuno neu’n
anghytuno â’r datganiad
• Anogwch nhw i egluro pam eu bod
nhw wedi eu gosod nhw yno. Gall
^
gweddill y grwp
gyfrannu eu barnau
wedyn
^
• Os na all y grwp
gytuno ar le ddylai’r
cerdyn nesaf fynd, caiff y cerdyn ei roi
^
yn y canol, a bydd y grwp
yn symud at
y datganiad nesaf
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Gweithgareddau

5.

• Fel dosbarth, rhowch adborth ar y
dasg. Pa faterion oedd y rhai mwyaf
cynhennus a pham?
3. DVD – Pennod 8: Magu babi
Dangoswch DVD Pennod 8 (hyd 12’41”)
a gofynnwch i’r disgyblion ganolbwyntio
ar y sgiliau rhieni a arddangosir gan y
bobl ifanc tuag at eu plentyn. Rhowch
daflen gwis sgiliau Arsylwi Magu
babi iddynt a gofynnwch iddynt ateb y
cwestiynau wrth wylio’r DVD.
Trafodwch gynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
Faint o’r bobl ifanc sy’n cymryd
cyfrifoldeb llawn am eu babi?
Pa gymorth ar gyfer y babi sydd yn
rhaid i’r bobl ifanc ei dderbyn gan eu
rhieni?
Ydy’r bechgyn a’r merched yn ei chael
hi’n fwy anodd gwybod beth i’w wneud?
Pam bod sgiliau rhieni da yn bwysig i
blentyn?
4. Gweithgaredd datblygu
Beth sy’n gwneud rhiant da?
• Rhowch ddarn o bapur A4 a phroffil
unigolyn ifanc i bob disgybl os oes
angen

• Gan ddefnyddio un o’r bobl ifanc o
Underage and Pregnant fel enghraifft,
gofynnwch iddynt greu rhestr o
nodweddion / gweithgareddau y gellir
eu defnyddio fel rhianta da
• Gofynnwch am adborth
• A oes unrhyw un o’r bobl ifanc y gellid
eu disgrifio fel rhieni gwael? Pam?
5. Gwaith cartref/gwaith estyn
Gofynnwch i’r disgyblion:
• Ddarllen drwy bapur newydd neu
gylchgrawn i ddarganfod storïau neu
erthyglau sy’n dangos enghraifft o
rhianta da neu ddrwg
• Torrwch y storïau i wneud collage, neu
greu rhestr o’r negeseuon allweddol
mae’r erthyglau hyn yn eu hamlygu
6. Crynhoi
• Mae bod yn rhiant yn anodd
• Mae cyfathrebu yn allweddol
• Mae angen llawer o gariad a
chefnogaeth ar fabis a phlant, a’u
rhieni hefyd
• Mae rhieni a gofalwyr fel arfer yn
dymuno’r hyn sydd orau i chi, ceisiwch
gyfathrebu â nhw
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[Cwestiynau ac atebion y cwis: Magu babi]

J

Dyma’r cwestiynau a’r atebion ar gyfer y cwis. Bydd y cwestiynau yn ymddangos
ar daflen waith ar wahân er mwyn i chi ei llungopïo [gweler tudalen 113]

1 Faint o fabis sy’n cael eu geni yn y

6 Beth mae Barbara yn dweud bod

DU bob blwyddyn?
Mae tua 800,000 o fabis yn cael eu
geni yn y DU bob blwyddyn.

Jasmine wedi colli ers rhoi geni?
Mae Barbara yn dweud bod Jasmine
wedi colli ei chwant am fwyd ers rhoi
geni.

2 Enwch ddau weithgaredd yr ydych
yn gweld Kacey a Chris yn eu gwneud
gyda’u merch, Seren.
Bathio, newid cewynnau, gwisgo,
bwydo o’r fron

7 Yn ôl y tros-lais, pa ganran o famau
newydd sy’n dioddef o iselder ar ôl
geni?
Mae 15% o famau newydd yn dioddef o
iselder ar ôl geni.

3 Beth mae Kacey yn dweud ei bod
hi’n dymuno y gallai Chris ei wneud?
Mae Kacey yn dymuno byddai Chris yn
gallu newid cewyn drewllyd a thrafod
^
chwyd.

8 Pa ddwy fam rydym yn gweld yn

4 Beth mae Chloe yn ei ganfod yn

9 Pa bâr sy’n penderfynu gorffen eu

‘ychydig yn ddiflas’?
Mae Chloe yn canfod bwydo Morgan
ychydig yn ddiflas.

perthynas?
Mae Chloe a Gary yn penderfynu
gorffen eu perthynas.

5 Faint o weithiau mae Gary wedi

10 Enwch un darn o gyngor mae

newid cewyn Morgan (yn ôl Chloe)?
Yn ôl Chloe, mae Gary wedi newid
cewyn Morgan dair gwaith.

Rebecca’n ei gynnig i bobl ifanc arall.
Defnyddiwch ataliwr cenhedlu bob
amser.
Os ydych chi’n meddwl eich bod chi
eisiau babi yn yr oed hwn, meddyliwch
eto!
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rhoi o’r fron?
Mae Kacey a Rebecca yn bwydo’u
babis o’r fron.
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[Cwestiynau ac atebion y cwis: Magu babi]

J

1. Faint o fabis sy’n cael eu geni yn y DU bob blwyddyn?
2. Enwch ddau weithgaredd yr ydych yn gweld Kacey a Chris
yn eu gwneud gyda’u merch, Seren.
3 Beth mae Kacey yn dweud ei bod hi’n dymuno y gallai Chris
ei wneud?
4. Beth mae Chloe yn ei ganfod yn ‘ychydig yn ddiflas’?
5. Faint o weithiau mae Gary wedi newid cewyn Morgan (yn ôl
Chloe)?
6. Beth mae Barbara yn dweud bod Jasmine wedi colli ers rhoi
geni?
7. Yn ôl y tros-lais, pa ganran o famau newydd sy’n dioddef o
iselder ar ôl geni?
8. Pa ddwy fam rydym yn gweld yn rhoi o’r fron?
9. Pa bâr sy’n penderfynu gorffen eu perthynas?
10.Enwch un darn o gyngor mae Rebecca’n ei gynnig i bobl
ifanc arall.
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.

[Cardiau datganiad rhiant]

1
Mae cael babi’n
gwneud eich
perthynas yn
gryfach.

4
Mae mamau
yn fwy
pwysig i fabis
ifanc na
thadau.

7
Mae gan
dadau yr
un hawliau
cyfreithiol â
mamau.
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2
Mae bod yn
rhiant yn eich
gwneud yn
fwy cyfrifol.

5
Mae’n hawdd
bod yn rhiant
sengl.

8
Nid yw pobl
ifanc yn
ddigon aeddfed
yn emosiynol i
fod yn rhieni.

3
Mae dynion
yn fwy tebygol
na menywod o
gael plant gan
nifer o wahanol
bartneriaid.

6
Mae bod yn
rhiant yn dod
yn naturiol i
bawb.

9

Dylai
babis o rieni yn
eu harddegau
nad ydynt yn
cael cefnogaeth
eu teulu gael
eu rhoi mewn
gofal.
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Gwers 18:
mae plentyn am oes...
Nod:
• Ystyried y cyfrifoldebau o fagu plentyn

18

Canlyniadau dysgu:
• Ystyried y gwahaniaeth rhwng cyfrifoldebau pobl ifanc a rhieni
• Ystyried yr hyn sy’n gwneud amgylchedd cadarnhaol ar gyfer magwraeth
plentyn
Yr hyn fydd ei angen arnoch:
• DVD Pennod 8: Magu babi (hyd 12’41”)
• Papur siart troi a beiros
• Cwestiynau ac atebion cwis: Magu babi (gweler tudalen 113)
• Cardiau ffoto pobl ifanc (gweler tudalen 33-36)
• Papur A4

Gweithgareddau

1.Cyflwyniad
• Sefydlu / ailymweld â rheolau
sylfaenol (gweler tudalen 6 am
arweiniad)
• Eglurwch y bydd gofyn i’r disgyblion
ystyried yr hyn sy’n gwneud
amgylchedd cadarnhaol ar gyfer
plentyn
• Eglurwch y gyfres Underage and
Pregnant yn sydyn
2. Gweithgaredd Agoriadol
Map meddwl Pobl Ifanc a Rhiant
• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau
bach, a rhowch dudalen o bapur siart
^
troi i bob grwp
• Gofynnwch iddynt rannu’r papur yn
ddwy golofn

8
8

• Ysgrifennwch y gair ‘unigolyn ifanc’ yn
y golofn llaw chwith ac ysgrifennwch
yr holl eiriau, teimladau a
phriodoleddau sy’n gysylltiedig â bod
yn unigolyn ifanc
• Ailadroddwch y broses ar gyfer y
golofn llaw dde, o dan y pennawd
‘rhiant’
• Gofynnwch i’r grwpiau amgylchynu
ac edrych ar waith ei gilydd, ac yna
trafodwch y pethau sy’n debyg ac yn
wahanol rhwng y ddwy golofn. Beth
maen nhw’n meddwl sy’n digwydd pan
fod unigolyn ifanc yn dod yn rhiant?
3. DVD –Magu babi
Dangoswch DVD Pennod 8 (hyd 12’41”).
Rhowch gwis sgiliau arsylwi Magu babi i
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5.

Gweithgareddau

bob myfyriwr a gofynnwch iddynt ateb y
cwestiynau wrth wylio’r DVD.
Trafodwch gynnwys ac archwiliwch y
materion canlynol:
• Beth ydych chi’n feddwl o’r ffaith bod
mam Chloe yn cymryd yr awenau yn
y nos? Pa effaith mae hyn yn ei chael
ar olwg Chloe ar fod yn fam? Ydy
Gary’n cael gwir gyfle i fod ynghlwm
wrth bethau?
• Beth ydych chi’n meddwl o’r dyfyniadau
canlynol gan y ddau dad ifanc: “Dydw
i ddim yn gwybod beth rwy’n ei wneud
hanner yr amser.” (Chris) a “Dydw
i ddim yn gwybod popeth am fabis...
Os oes rhywbeth yn mynd o’i le
dydych chi ddim yn gwybod beth i’w
wneud.” (Caine).
• Roedd Jasmine wirioneddol yn edrych
ymlaen at fod yn feichiog a dod yn
rhiant – sut mae ei golwg hi wedi
newid?
4. Gweithgareddau Datblygu
Perthynas
• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau
bach, a rhowch set o gardiau ffoto i
^
bob grwp
^
Anogwch y grwp
i drafod beth maent
^
yn feddwl ynglyn â’r rhieni yn eu
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harddegau a’u grwpiau teulu ehangach:
Ydych chi’n meddwl bod y bobl ifanc yn
ymdopi â bod yn rhieni?
Pa unigolyn ifanc ydych chi’n meddwl
sy’n ymdopi orau? Pam?
Pa unigolyn ifanc sy’n darparu’r
amgylchedd mwyaf diogel/cadarnhaol
ar gyfer eu plentyn? Pam?
Sut mae swyddogaethau o fewn yr uned
deuluol yn gwahaniaethu ar gyfer y bobl
ifanc gwahanol?
Beth yw’r rhinweddau mwyaf pwysig ar
gyfer magu plentyn?
Pa mor bwysig yw perthynas iach
rhwng rhieni’r plentyn?
5. Gwaith cartref / gweithgareddau
estyn:
Cynnydd cadarnhaol: Ysgrifennwch
lythyr oddi wrth Kim i’w mam neu oddi
wrth Lewis i’w ‘dad-yng-nghyfraith’ yn
cydnabod/disgrifio’r hyn y maen nhw’n
ei wneud iddynt yn eu bywyd newydd
gyda’i babi.
6. Crynhoi
• Mae angen llawer o ofal ar fabis a
phlant
• Mae ymddygiad rhiant yn effeithio’n
uniongyrchol ar ymddygiad eu plentyn

mwy o wybodaeth
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Gwybodaeth Bellach
Isod ceir rhai ffynonellau allweddol o wybodaeth ar gyfer pobl ifanc ar y testunau amrywiol
sy’n cael eu codi yn y pecyn hwn. Mae gan y rhan fwyaf o’r gwefannau hyn ddolenni at nifer
fawr o gysylltiadau a gwefannau defnyddiol eraill.
Gwefannau Iechyd Rhywiol Cyffredinol
www.brook.org.uk/content/M1_thefacts.asp
www.ruthinking.co.uk
www.condomessentialwear.co.uk/?WT.id=search
www.likeitis.org.uk/indexuk.html
www.Youthhealthtalk.org/Sexual_Health_of_Young_People/
www.lcdisability.org/?lid=9439

Llinellau Cymorth
• Ask Brook 0808 802 1234 (rhad ac am ddim o unrhyw ffôn,
9am–5pm, dydd Llun – dydd Gwener)
• Llinell wybodaeth Brook 020 7950 7700 (24 awr)
Llinell gymorth fpa 0845 122 8690 (9am–6pm, dydd Llun–dydd Gwener)
Llinell gymorth fpa yng Ngogledd Iwerddon 0845 122 8687 (9am–5pm, dydd Llun–dydd
Iau a 9am–4:30pm dydd Gwener)
• Galw Iechyd Cymru 0845 4647 (llinell ffôn 24 awr)
• Sexwise 0800 28 29 30 (o 7am tan ganol nos, 7 diwrnod yr
wythnos)
• Canolfan Gyfreithiol Plant – Llinell Gyngor Cyfraith Plant
08088 020008 (9am–5pm, dydd Llun – dydd Gwener)
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[Gwybodaeth a Ffeithlenni]

Cyfrinachedd:
• Brook – cyfrinachedd a chyngor wedi ei anelu at athrawon a phobl broffesiynol: www.brook.org.uk/content/M5_5_teachers.asp
ˆ â chyfrinachedd: www.brook.org.uk/content/M1_sexandthelaw.asp
Dolenni pellach ynglyn

Atal Cenhedlu:
• BBC - Gwybodaeth ar yr holl ddulliau o atal cenhedlu: bbc.co.uk/health/sexual_health/contr_index.shtml
BBC Slink - bbc.co.uk/switch/slink/sexlovelife/index.shtml?page=az
Brook –Ffeithlen ar atal cenhedlu, gyda dolenni i ddulliau unigol: www.brook.org.uk/content/M2_1_Contraception.asp
Addysg Atal Cenhedlu – Taflenni gwybodaeth ar ddulliau atal cenhedlu a materion amrywiol: www.contraceptioneducation.co.uk/study.asp
fpa - Llyfrynnau gwybodaeth ar yr holl ddulliau o atal cenhedlu: www.fpa.org.uk/Information/Readourinformationbooklets <http://www.
fpa.org.uk/Information/Readourinformationbooklets>
ˆ ag atal cenhedlu: ‘Like it is’: www.likeitis.org.uk/contraception.html <http://www.likeitis.org.uk/
Marie Stopes - Gwybodaeth ynglyn

contraception.html>
The Site.org – Atal cenhedlu www.thesite.org/sexandrelationships/safersex/contraception
R U thinking (Sexwise) - Wedi ei anelu at bobl ifanc gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol: <http://www.ruthinking.co.uk/>

AGWEDDAU CYFREITHIOL:
• Brook – Cydsynio i berthynas rywiol: www.brook.org.uk/content/M5_1_consent.asp
• fpa – Ffeithlenni ar gyfreithiau amrywiol: www.fpa.org.uk/Information/Factsheets/lawonsex
• R U Thinking (Sexwise) – Tudalen ar agweddau cyfreithiol rhyw: www.ruthinking.co.uk/the-facts/search/articles/sex-and-the-law.aspx

Bod yn rhiant:
• Association for Post-Natal Depression – Gwybodaeth a chefnogaeth ar iselder ar ôl geni: http://apni.org/
• BBC – Safle cymorth ar gyfer rhieni: bbc.co.uk/parenting
• Fatherhood Institute – Gwybodaeth a chymorth ar gyfer tadau, gan gynnwys tadau ifanc: www.fatherhoodinstitute.org/
<http://www.fatherhoodinstitute.org/>
• Gingerbread – Cymorth a gwybodaeth ar gyfer rhieni sengl: www.gingerbread.org.uk/portal/page/portal/Website
• Home-Start – Cymorth rhad ac am ddim ar gyfer teuluoedd: www.home-start.org.uk/
• Parentline Plus: Cymorth ar gyfer holl rieni: www.parentlineplus.org.uk/

Llinell gymorth: 0808 800 2222

• Cyngor Ffoaduriaid - Pecyn adnoddau i gynnal rhieni ffoadur (yn Saesneg a Somali)
www.refugeecouncil.org.uk/practice/multilingual/parentspack.htm
<http://www.refugeecouncil.org.uk/practice/multilingual/parentspack.htm>
• Straight Talking – Addysgwyr cyfoed rhieni ifanc sy’n gweithio mewn ysgolion (elusen genedlaethol): hwww.straighttalking.org/index.html
• Young Fathers – www.young-fathers.org.uk
• Families Need Fathers – www.fnf.org.uk/help-and-support
• The Site.org – Bod yn rhiant www.thesite.org/sexandrelationships/familyandfriends/beingaparent
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[Gwybodaeth a Ffeithlenni]

Beichiogrwydd a genedigaeth:
• BBC – bbc.co.uk/parenting/video
• Birth Choice – Gwybodaeth ar ddewis lle a sut gall genedigaethau fod: www.birthchoiceuk.com/
• Dewisiadau Bwydo ar y fron: Gwybodaeth ar fanteision rhoi o’r fron: www.breastfeedingmanifesto.org.uk/
• The Site.org – beichiogrwydd anfwriadol www.thesite.org/sexandrelationships/safersex/unplannedpregnancy
• Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant – Gwybodaeth a chymorth ar gyfer beichiogrwydd, genedigaeth a phlentyndod cynnar:
www.nct.org.uk/info-centre/getting-help/helplines
Perthynas:
• The Site.org – Bywyd fel Pâr www.thesite.org/sexandrelationships/couples/lifeasacouple
• Ask the Site – www.askthesite.org.uk/sexandrelationships
• Queer Youth Network – www.queeryouth.org.uk/community/
• Stonewall – www.stonewall.org.uk/at_school/

Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs):
• Stonewall – www.stonewall.org.uk/at_school/
• Teenage Health Freak – www.teenagehealthfreak.org/homepage/index.asp
• BBC Cymru – Gwybodaeth ar STIs yn Saesneg a Chymraeg: bbc.co.uk/wales/comeclean/
• Brook – Ffeithlen ar STIs gyda dolenni i ffeithlenni ar heintiau penodol: www.brook.org.uk/content/M2_4_sti.asp
• fpa – Ffeithlen ar STIs amrywiol: www.fpa.org.uk/Information/Factsheets/infections
• R U Thinking (Sexwise) – www.ruthinking.co.uk/the-facts/search/articles/stis.aspx
• The Site.org – Iechyd Rhywiol www.thesite.org/sexandrelationships/safersex/sexualhealth

Ystadegau Beichiogrwydd yn yr Arddegau:
• Teen Health Talk – www.youthhealthtalk.org/Sexual_Health_of_Young_People/Topic/1963
• Avert – Rhyw ac STIs – www.avert.org/sex.htm
• Brook – Ffeithlen ar feichiogi yn eich arddegau: www.brook.org.uk/content/Fact2_TeenageConceptions.pdf
• fpa – Gwybodaeth a ffeithlen ar fod yn feichiug yn eich arddegau: www.fpa.org.uk/Information/Factsheets/teenagepregnancy

Terfynu Beichiogrwydd (Erthylu):
• Teenage Pregnancy Unit – Gwybodaeth ar strategaeth ac ystadegau beichiogrwydd yn yr arddegau:
www.everychildmatters.gov.uk/teenagepregnancy/
• Brook – Ffeithlen ar y gyfraith yn y DU: www.brook.org.uk/content/M2_5_abortion.asp
• BPAS – Gwybodaeth ar ddewisiadau beichiogrwydd: www.bpas.org/
• Education for Choice – Sefydliad sy’n darparu gwybodaeth fanwl ar erthylu: www.efc.org.uk/Home
• fpa – Ffeithlen ar erthylu: www.fpa.org.uk/Information/Factsheets/
• Voice for Choice – sefydliad sy’n ymgyrchu ar gyfer hawliau erthylu: http://www.vfc.org.uk/
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