
Cynllun Sesiwn 
 

Tiwtor Dyddiad Lleoliad/Ystafell            

Cwrs/Pwnc - Diogelwch ffordd               Amser Hyd: Un awr 

Nod 

 
Galluogi Pobl Ifanc i feddwl am eu hymddygiad wrth yrru a chanlyniadau gwrthdrawiadau ar y ffyrdd.  
Deall cyfrifoldebau allweddol y gwasanaethau brys yn ystod ac ar ôl gwrthdrawiad.   

 

Amser  Amcanion/Canlyniadau Dysgu 

Bydd y dysgwr yn gwneud y 
canlynol: 

Adnoddau Gweithgaredd y 

Tiwtor 

Gweithgaredd y 

Dysgwyr    

Asesiad 

 
 
 

   10 
munud 

 
 
Ystyried canlyniadau gyrru diofal 

a / neu bod yn rhan o 
Wrthdrawiad ar y Ffordd 

 
 
              DVD 

          Offer TG 

Holi a oes unrhyw 
un wedi cael ei 
effeithio gan 

wrthdrawiad ar y 
ffordd h.y. 
aelodau’r teulu / 

ffrindiau 
 
Esbonio pwrpas y  

sesiwn i’r grŵp  
 

Stopio’r DVD ar ôl y 
ffilm Gwrthdrawiad 
ar y Ffordd a’r 

lluniau llonydd o 
gerbydau, ac 
arsylwi eu hymateb 

 
 
Gwylio’r rhan 

gyntaf o’r DVD gan 
gynnwys y 
cyflwyniad gan 

Hillside. 
 
Trafod eu 

hemosiynau ar ôl 
gwylio’r DVD 

 
Holi ac 
Ateb  

 
Sut mae’r 
myfyrwyr 

yn teimlo ar 
ôl gwylio’r 
ffilm? 



Cynllun Sesiwn 
i'r DVD 

 
20 
munud 

 
Enwi'r meysydd targed allweddol 
mewn perthynas â 

gwrthdrawiadau ar y ffordd a 
rhestru'r camau gweithredu i'w 

hatal. 
 
 

 
Fflipsiart/Bwrdd Gwyn 
Pinnau Ffelt 

 
Chwarae gweddill y 
darn ar 

Wrthdrawiad ar y 
Ffordd: 

Dioddefwyr 
Parafeddyg 
Yr Heddlu 

Y Gwasanaeth Tân 
ac Achub 
 

 
Hwyluso’r 
drafodaeth a 

chofnodi’r 
canlyniadau ar y 
bwrdd gwyn 

 
Defnyddio’r llyfr 
gwaith i gofnodi’r 

atebion. 

 
Trafod fel grŵp 
brif achosion a 

chanlyniadau 
allweddol 

Gwrthdrawiad ar y 
Ffordd a phwy sy’n 
cael eu heffeithio 

e.e. unigolion, 
ffrindiau, aelodau’r 
teulu, personél y 

gwasanaeth brys. 
 
Ar ôl y drafodaeth, 

nodi’r atebion yn y 
llyfr gwaith. 

 
Arsylwi 
trafodaeth 

grŵp 
 

Holi ac 
Ateb  
 

Llyfr 
Gwaith 
      



Cynllun Sesiwn 
 

20 
munud 
 

 

Enwi’r anafiadau posib o 
ganlyniad i wrthdrawiad ar y 
ffordd. 

 
Deall yr effeithiau ‘tymor byr’ a 

‘thymor hir’ o fod yn rhan o 
wrthdrawiad ar y ffordd 
 

 
 

 

Fflipsiart/Bwrdd Gwyn   
Pinnau Ffelt 
 

 

Hwyluso’r 
drafodaeth a 
chofnodi’r 

canlyniadau ar y 
bwrdd gwyn/ 

fflipsiart 
 
Defnyddio’r llyfr 

gwaith i gofnodi’r 
atebion 
 

 
 

 

Trafod fel grŵp ac 
yna rhestru’r 
anafiadau a allai 

ddigwydd o 
ganlyniad i 

wrthdrawiad ar y 
ffordd. 
 

Ar ôl y drafodaeth, 
nodi’r atebion yn y 
llyfr gwaith. 

 
Trafod yr 
effeithiau fel grŵp 

a’u rhestru. 
 

 

Arsylwi 
trafodaeth 
grŵp 

 
Holi ac 

Ateb  
 
Llyfr 

Gwaith 
      
 

 
  

 
5-10 
munud 

 
Crynhoi prif achosion a 
chanlyniadau bod yn rhan o 

wrthdrawiad ar y ffordd.  
 
Adlewyrchu ar eu hymddygiad 

gyrru eu hunain ac ymddygiad 
gyrru eraill.   
 

 

  
Hwyluso’r 
drafodaeth. 

 
Pa newidiadau ellid 
eu gwneud i sicrhau 

bod ffyrdd y DU 
(ardal leol) yn fwy 
diogel?  
 

Pa newidiadau 

 
Trafod emosiynau 
naill ai fel grŵp neu 

ar lefel un i un 
gyda’r tiwtor. 
 

 

 
Arsylwi’r 
grŵp  

 
Holi ac 
Ateb 



Cynllun Sesiwn 
fyddai’r grŵp yn eu 

gwneud?  
 
Gellid hyrwyddo 

Pass Plus Cymru  
 

Brake Addewid i 
yrru’n ofalus            
 

Dadfriffio’r grŵp 
gyda nodiadau 
gludiog.  Un neu 

ddau air sy’n 
disgrifio’r 
meddyliau 

presennol.  Yr 
hwylusydd i gasglu 
a thrafod yr 

ymatebion i gyd yn 
wrthrychol ac yn 
sensitif.   

 


