
Cynllun Sesiwn 
 

Tiwtor Dyddiad Lleoliad/Ystafell            

Cwrs/Pwnc - Diogelwch Tân yn y 
Cartref  

Amser Hyd: 1 awr – 1 awr 30 munud   

Nod 
Cydnabod pwysigrwydd cadw cartrefi ac aelodau’r teulu yn ddiogel rhag tân. 
    

Amser  Amcanion/Canlyniadau Dysgu 
Bydd y dysgwr yn gwneud y 

canlynol: 

Adnoddau Gweithgaredd y 
Tiwtor 

Gweithgaredd y 
Dysgwyr    

Asesiad 

 

10 
munud 
 

 
 
 

 

Enwi’r prif beryglon tân yn y 
cartref 

 

Bwrdd Gwyn/Fflipsiart 
Padiau nodiadau gludiog 
Pinnau ffelt 

 

Holi a oes unrhyw un 
wedi cael ei effeithio 
gan dân yn y 

gorffennol h.y. 
aelodau’r teulu / 
ffrindiau  

 
Esbonio pwrpas y  
sesiwn i’r grŵp.  

 
Gofyn i’r grŵp restru 

enghreifftiau o 
beryglon tân yn y 
cartref 

� Canhwyllau 
� Matsys a 

Leitars 

 

Fel grŵp/yn unigol, 
rhestru a rhoi  
enghreifftiau o 

beryglon tân yn y 
cartref: 
 

Llenwi’r adran ‘dod o 
hyd i’r perygl’ yn y 
llyfr gwaith 

 

 
 
     

Holi ac 
Ateb  
 

  
 
Llyfr 

Gwaith 



Cynllun Sesiwn 
� Sosban 

Sglodion a  
� Coginio 
� Ysmygu 

� Tanau a 
Gwresogyddion 

� Cyfarpar 
Trydan e.e. 
Peiriannau 

Sychu / Sythu 
Gwallt 

� Caniau aerosol 

� Gorlwytho  
 

 
15 
munud 

 
Meddwl am ganlyniadau tân 
mewn tŷ a manteision larymau 

mwg sy’n gweithio’n iawn 
 
 

 
DVD 
Offer TG 

Fflipsiart/Bwrdd gwyn 
Pinnau ffelt 

 
Chwarae Adran Tân 
Mewn Tŷ y DVD  

 
Ar ôl y DVD: Gofyn 
i'r grŵp faint 

ohonynt sydd â 
larymau mwg sy’n 
gweithio’n iawn.  

 
Rhestru’r manteision 
o gael larwm mwg sy’n 

gweithio’n iawn ar y 
bwrdd gwyn/ 

 
Gwylio’r DVD 
 

Trafod y canlyniadau 
pan fydd tân yn 
digwydd yn eu 

cartref. 
 
 

 
Pa mor aml ddylech 
chi brofi’r larwm? 

Pa mor aml ddylech 
chi lanhau llwch oddi 

 
Arsylwi 
trafodaeth 

grŵp 
 
Holi ac 

Ateb  
 
Llyfr 

Gwaith 
      



Cynllun Sesiwn 
trafodaeth. 

 
Hwyluso’r ymateb gan 
y myfyrwyr: 

Tynnu sylw at y 
ffaith ‘Rydych chi 

ddwywaith yn fwy 
tebygol o farw mewn 
tân mewn tŷ heb 

larwm mwg sy’n 
gweithio’n iawn’. 
 

‘Bob 3 diwrnod mae 
rhywun yn marw o 
dân sydd wedi’i 

achosi gan sigarét’. 
 
Faint o larymau mwg 

sydd yn eich 
cartref? Ateb: o 
leiaf ddau larwm mwg 

sy’n gweithio’n iawn (1 
i bob llawr). 

  
Cyfeirio’r myfyrwyr 
sydd heb larymau at 

y Gwasanaeth Tân ac 
Achub am Archwiliad 

ar y larwm? 

 
 



Cynllun Sesiwn 
Diogelwch Tân am 

ddim yn eu cartrefi. 
 
Pa mor aml ddylech 

chi eu profi? 
Bob wythnos 

 
Pa mor aml ddylid eu 
glanhau (sugnwr llwch 

o amgylch y larwm) 
Bob mis 
 

Pam ddylech chi gau 
pob drws yn eich 
eiddo dros nos? 

 
Pam ddylech chi 
ddiffodd pob eitem 

trydanol dros nos? 
 
Pa eitemau trydan 

nad oes angen eu 
diffodd? 



Cynllun Sesiwn 
 

20 
munud 

 

Enwi’r peryglon a’r risgiau 
cysylltiedig â thanau 
coginio/sosban sglodion 

 

DVD 
Offer TG 

 

Chwarae’r adran 
Tanau Coginio ar y 
DVD. 

 
Ailadrodd Ewch 

Allan, Arhoswch 

Allan a Ffoniwch 999                                

 

Trafod canlyniadau 
cymryd risg er mwyn 
diffodd tân coginio. 

 

Holi ac Ateb 

 
Trafodaeth 

Grŵp 

 
20 

munud 
 

 
Enwi llwybrau dianc rhag tân 

yn y cartref.  
 
 

Cynllunio a dylunio Cynllun 
Dianc Rhag Tân.   

 
 

 
Fflipsiart/Bwrdd Gwyn   

Pinnau Ffelt 
Pensiliau  
Pren Mesur 

 

 
Tynnu sylw at 

bwysigrwydd ‘ewch 
allan, arhoswch allan 
a ffoniwch 999' 

 
Esbonio’r angen am 

gynllun dianc drwy 
hwyluso trafodaeth 
grŵp ar ‘beth 

fyddech chi’n ei 
wneud pe bai eich 
larwm mwg yn canu 

yn ystod y nos?' 
 
Esbonio pwrpas 

cynllun dianc. 
 

 
 

Ystyried y dull gorau 
o ddianc os bydd tân. 
 

Tynnu llun cynllun o’u 
cartref yn y llyfr 

gwaith. 
 
 

 
 

 
Arsylwi 

trafodaeth 
grŵp 
 

Holi ac 
Ateb  

 
Llyfr 
Gwaith 

      
 
 

 Llyfr 
Gwaith 



Cynllun Sesiwn 
� Pawb yn 

gwybod sut 
mae dianc 

� Yr allanfeydd 

yn glir 
� Ail lwybr rhag 

ofn bod 
rhwystr ar y 
llall          

� Ymarfer y 
cynllun 

� Adolygu’r 

cynllun os yw 
cynllun y 
cartref yn 

newid 
 
Gofyn i’r dysgwyr 

gynllunio eu cynllun 
dianc eu hunain yn y 
llyfr gwaith 

 
Defnyddio’r llyfr 

gwaith i gofnodi 
atebion y dysgwyr 
 



Cynllun Sesiwn 
 

20 
munud 

 

Edrych yn ôl a chrynhoi:  
• y prif beryglon tân yn y 

cartref,  

• manteision larymau mwg 
sy’n gweithio’n iawn a  

• sut mae eich gwarchod 
eich hun os bydd tân 

 

Cwis (yn y llyfr gwaith) 
Beiros 

 

Hwyluso’r cwis. 
 
Rhoi’r atebion cywir 

ar ddiwedd y cwis. 
 

 

 

Llenwi’r cwis 
Diogelwch Tân yn y 
Cartref yn y llyfr 

gwaith 

 

Cwis Aml 
Ddewis yn y 
llyfryn 

      

 


