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Bwletin GwE 

Rhannwch ein bwletin â thîm staff yr ysgol i gyd ac anogwch eich holl gyd-weithwyr i  ymuno â’n rhestr bostio. 

 Cysylltu â GwE 

Rydym yma i helpu! Rydym ar-lein ac wrth law i gefnogi ysgolion a llywodraethwyr. 
Cysylltwch â ni ar post@gwegogledd.cymru ac fe atebwn cyn gynted ag y bo modd. 

Neges gan GwE ac Awdurdodau Lleol y Gogledd 
Gobeithio bod pawb ohonoch yn cadw cystal â phosibl dan yr amgylchiadau.  
 

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn bydd y mwyafrif o ddysgwyr yn dysgu gartref yn hytrach nag yn yr ysgol. 
Rydym i gyd yn ymwybodol bod darparu cynnig o safon uchel i bob dysgwr yn dod â'i heriau gwahanol i chi 
yn y rhanbarth. Gwyddom eich bod yn delio'n ddyddiol efo cwestiynau heriol am ansawdd darpariaeth 
dysgu o bell, gyda llawer o gamsyniadau a rhagdybiaethau o du'r cyhoedd. Ar ben hynny, mae rhai rhieni 
yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i rannu barn bersonol sydd, mewn rhai achosion, yn digalonni 
ysgolion a staff ar hyn o bryd.  
 

Er mwyn eich helpu chi i ymateb i gwestiynau ac ymholiadau ynghylch dysgu o bell, rydym wedi cyd-lunio 
dwy ddogfen a fydd yn ddefnyddiol gobeithio. 
  

Mae'r ddogfen gyntaf at ddibenion llywio polisi neu ddatganiad ysgol am sut yr ydych yn darparu dysgu o 
bell. Gellir ei defnyddio i gynnig rhagor o fanylion ynghylch dysgu o bell i lywodraethwyr neu rieni.   

Mae'r ail ddogfen i chi ei defnyddio pan fyddwch chi'n egluro i rieni y gellir darparu dysgu o bell mewn 
gwahanol ffyrdd.   
 

Braf yw clywed Penaethiaid yn dweud eu bod nhw'n cael rhai negeseuon calonogol gan eu rhieni am y 
ddarpariaeth a wneir. Mae llawer o arferion creadigol ac effeithiol yn ein hysgolion, a gobeithio bod y 
dogfennau hyn yn cyfleu rhai o’r ffyrdd llwyddiannus y mae ysgolion yn parhau i ddarparu dysgu yn ystod y 
cyfnod heriol hwn.  
 

Diolch am eich gwaith caled parhaus.  Cadwch yn ddiogel. 
 

 

 

 

Dogfennau: 

Canllawiau Dysgu o Bell ar gyfer rhieni Ysgolion Gogledd Cymru 

Canllaw Dysgu o Bell 

https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/
mailto:post@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/canllawiau-dysgu-o-bell-ar-gyfer-rhieni-ysgolion-gogledd-cymru/
https://www.gwegogledd.cymru/canllaw-dysgu-o-bell/


Cynnig Proffesiynol GwE 

Dilynwch y ddolen hon at Gynnig GwE ar gyfer y flwyddyn 2020-2021.  

Mae Cynnig GwE, sy’n cynnwys holl fanylion yr hyfforddiant datblygiad proffesiynol y mae GwE yn ei gynnig ar gyfer y 
flwyddyn nesaf, bellach yn fyw ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru]. 

Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant sydd wedi’i restru, bydd angen i holl staff yr ysgol greu cyfrif personol yn 
G6. Mae modd gwneud hynny drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar y botwm ‘Cofrestrwch Nawr’. Gweler y 
cyfarwyddiadau yma.   

Sicrhewch eich bod yn cofrestru  ar G6 o leiaf 48 awr cyn y dyddiad cychwyn. 

28/01/2021 PM - 12/02/2021 Dyddiad Cyfrwng 

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm CA3/4  i ANG 28/01/2021 Cymraeg 

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm CA3/4  i ANG 28/01/2021 Saesneg 

Rheoli Newid CiG. Sesiwn 1 (Brynhyfryd, Dinas Bran, Ceiriog) 28/01/2021 Cymraeg 

Rheoli Newid CiG, Sesiwn 1 (Castell Alun, Cei Connah, Elfed / Argoed) 28/01/2021 Saesneg 

Rheoli Newid CiG, Sesiwn 1 (Ruabon, Grango, Darland) 28/01/2021 Saesneg 

Cyfarfodydd rhwydwaith tymhorol llythrennedd a rhifedd (Saesneg) 28/01/2021 Saesneg 

Cefnogi Addysg ar gyfer Plant sydd Mewn Gofal ar draws y rhanbarth  02/02/2021 Saesneg 

Cyfathrebu Cadarnhaol 03/02/2021 Saesneg 

Rhwydwaith Tymhorol y Cyfnod Sylfaen 03/02/2021 Saesneg 

Rhifedd CA2 ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) (cyfrwng Cymraeg) 03/02/2021 Cymraeg 

Cyfarfodydd rhwydwaith tymhorol llythrennedd a rhifedd (Cymraeg) 04/02/2021 Cymraeg 

Rhwydwaith Tymhorol y Cyfnod Sylfaen 04/02/2021 Cymraeg 

Delio gyda sefyllfaoedd anodd yn effeithiol (Carfan 3 - Sesiwn 1) 05/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (David Hughes, Llangefni, Y Bont) 08/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Maelor, St Joseph's, St Christopher's) 08/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Morgan Llwyd, Clwstwr Maes Garmon) 08/02/2021 Cymraeg 

Llythrennedd CA2 ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) 08/02/2021 Cymraeg 

Datblygu Deiliannau Effeithiol a Defnyddio’r Dilyniant Cymorth (Cohort 5 - Sesiwn 1) 09/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Creuddyn, D. Conwy, Glan Clwyd) 09/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Eirias, Aberconwy, Bryn Elian) 09/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Alun,  Penarlâg, Fflint, Pen Coch, Maes Hyfryd) 09/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 2 (Friars / Tryfan, Brynrefail, Dyffryn Ogwen) 09/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Rhyl, Prestatyn, Tir Morfa) 10/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Caergybi, Bodedern, Syr Thomas Jones) 10/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Bryn Alun, Clywedog, Rhosnesni) 10/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Emrys, John Bright, Denbigh, Plas Brondyffryn) 10/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Syr Hugh Owen, Dyffryn Nantlle) 10/02/2021 Cymraeg 

Y Ffordd Iawn – Dull o weithredu Iawnderau plant yng Nghymru (Cyfrwng Saesneg) Grwp 1 10/02/2021 Saesneg 

Y Ffordd Iawn – Dull o weithredu Iawnderau plant yng Nghymru (dwyieithog) 10/02/2021 Dwyieithog 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Tywyn, Bro Idris, Moelwyn, Berwyn, Ardudwy) 11/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Glan y Môr, Botwnnog, Eifionydd, Hafod Lon) 11/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (St David's, Treffynnon St Richard Gwyn) 11/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Brynhyfryd, Dinas Bran, Ceiriog) 11/02/2021 Cymraeg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Castell Alun, Cei Connah, Elfed / Argoed 11/02/2021 Saesneg 

Datblygu gweledigaeth a rennir CiG, Sesiwn 1 (Rhiwabon, Grango, Darland) 11/02/2021 Saesneg 

Rhwydweithiau Arweinwyr Llythrennedd  11/02/2021 Saesneg 

https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/11/Cynnig-Proffesiynol-GwE-2020-21.pdf
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Newyddion a Gwybodaeth GwE  

Gweithdy Digidol Iaith Gymraeg (Uwchradd) 

Dyma wahoddiad i gyfres o weithdai wythnosol y tymor hwn sy'n cynnig hyfforddiant penodol ar gyfres o apiau i'ch 

cynorthwyo wrth addysgu ar-lein.  Bydd y gweithdai yn canolbwyntio ar un ap ar y tro gan ddechrau gydag ap Jamboard, 

sy'n un o apiau Google for Education,  ond fe fyddwn yn ystod y gweithdy yn cyfeirio at nifer o apiau rhyngweithiol eraill 

y gellid eu defnyddio ar lwyfan Microsoft Teams yn ogystal. 

01/02/21 - Google Sites a chasglu tystiolaeth  

08/02/21 - Google / Microsoft Forms ac asesu  

22/02/21 - Google Slides - mwy na chyflwyno!  

01/03/21 - Google Docs - mwy na geiriau!  

Hyd pob gweithdy fydd 45 munud gyda 15 munud i drafod a holi cwestiynau. 

Cofrestrwch yma: https://bit.ly/2KqRo6K  

Cyfarfod ar-lein Rhwydwaith Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd CA2, Tymor y Gwanwyn  

Dydd Iau 28 Ionawr, 15.30-17.00 (Cyfrwng Saesneg) | Dydd Iau, 4 Chwefror, 15:30 – 17:00 (Cyfrwng Cymraeg) 

Mae’r cyfarfod ar-lein hwn yn addas i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd cynradd, ond canolbwyntir ar CA2 yn bennaf.  

Bwriedir rhannu arferion effeithiol yn ymwneud â dysgu ac addysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar-lein, a bydd cyflwyniad 
gan ein siaradwyr gwadd o Ysgol Gynradd Brychdyn, Sir y Fflint.  

Ewch ar G6 i gofrestru. 

Cyfarfod Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen – Gwanwyn 2021 

Ffocws – Darparu Profiadau Dysgu Cyfoethog i Ddatblygu Sgiliau Llafaredd Disgyblion, yn yr Ysgol a Gartref. 

Dydd Iau, Chwefror 4ydd 2021 3:45yp – 4:45yp (Cyfrwng Cymraeg) 

Hoffem eich hysbysu bod cyfarfod rhwydwaith y cyfnod sylfaen yn cael ei gynnal brynhawn Iau nesaf, y 4ydd o Chwefror, 

2021. Cofrestrwch drwy G6 i dderbyn y ddolen i fynychu’r cyfarfod. 

Gweithdy ar-lein: Dysgu o bell yn Mathemateg   

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021          16:00 – 17:00 

Mae'r gweithdy ar-lein yma AM DDIM ac yn addas i athrawon Mathemateg Uwchradd. 

Dr Gareth Evans, Pennaeth Mathemateg Ysgol Y Creuddyn, a chrëwr y wefan mathemateg.com, fydd yn arwain y 

sesiwn. Ffocws y gweithdy yw rhannu awgrymiadau ymarferol ar gyflwyno gwersi rhithiol, yn ogystal â rhannu 

ffynonellau defnyddiol i ddod o hyd i ragor o awgrymiadau ac arferion llwyddiannus. Bydd y gweithdy hefyd yn cynnwys 

arweiniad ac arddangosiad ar sut i ddefnyddio’r wefan whiteboard.fi, a’r defnydd o gwestiynau diagnostig i asesu lefel 

dealltwriaeth dosbarth. 

I gofrestru ar y gweithdy, cwblhewch ffurflen gofrestru erbyn 5/2/21 ar y ddolen hon: Ffurflen Gofrestru. Mi fydd dolen 
Zoom yn cael ei gyrru at bawb sydd wedi cofrestru. 

   

https://bit.ly/2KqRo6K
https://www.mathemateg.com/
https://whiteboard.fi/
https://diagnosticquestions.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k6_cAYw2WUlDnZTuApyBWEFUQURZTkVHMEdGQTVVNUJUODYwMDIxUlkwWC4u


Diweddariad SAFMEDS  
 

Mae adnoddau newydd i gefnogi defnyddio strategaeth rifedd SAFMEDS yn yr ysgol ac yn y cartref bellach ar gael i'w 

lawr lwytho o Ganolfan Cefnogaeth GwE.   
 

Mae cymorth gweithredu ar gael drwy gyswllt fideo i bob ysgol yn rhanbarth GwE.  

Bydd Kaydee Owen (Swyddog Cefnogi Ymchwil) yn cynnal sesiynau galw heibio (rhwng 9yb a 5yp) ar y dyddiadau hyn:  

Trefnwch amser un i un ar-lein: https://calendly.com/safmeds/drop-in.  

 

9 Chwefror    11 Mawrth    

Er mwyn cael unrhyw gymorth ychwanegol tu allan i'r dyddiadau neilltuol hyn, anfonwch e-bost at 
kaydee.owen@bangor.ac.uk.  

Ar gyfer unrhyw athrawon neu staff cymorth sydd eisiau hyfforddiant SAFMEDS llawn ar-lein, gwyliwch y fideo sydd yn 
cyflwyno addysgu manwl a strategaeth SAFMEDS.  
 

   

GwE Global Futures - MFL 
  

 

Ysgolion Cynradd - Gweminar: PowerLanguage: Adnoddau ymarferol i wreiddio ieithoedd yn y Cwricwlwm 

Dyma’r ail weminar gan Powerlanguage ar gyfer ysgolion yng Nghymru – bydd croeso i ymarferwyr fynychu, 
hyd yn oed os na welwyd y weminar gyntaf. Bydd y tîm Powerlanguage yn cyflwyno adnoddau a fydd yn gallu 
cael eu defnyddio yn uniongyrchol yn y dosbarth neu ar-lein gan athrawon yng Nghymru. Themâu dan sylw: 
Iechyd a Lles a’r Hen Aifft. Rhennir yr adnoddau dan sylw gyda chyfranogwyr yn ystod y weminar. Sesiwn 
hwyliog a rhyngweithiol! 

Bydd hwn yn gyfarfod Zoom a fydd yn digwydd ddydd Llun, 8 Chwefror am 4 o’r gloch. 

Eventbrite Weminar Cymru: http://pwlg.link/3c0tACm 

 

Ysgolion Uwchradd - Cyfarfod Hwb - Ar Teams 

Wrecsam/Sir y Fflint: Dydd Iau 4/2/21 3.30pm  

Conwy/Sir Ddinbych: Dydd Iau 4/2/21 3.30pm  

Môn/Gwynedd: Dydd Mawrth 9/2/21 3.30pm  

Gall bob PA ac athro ITM fynychu'r cyfarfod hwn.  

Dyfodol Byd-eang GwE – ITM  

Adnoddau Dysgu Cyfunol 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: 

Saesneg - School Guide  |  Cymraeg – Gwybodaeth i ysgolion  

Mae tudalen wybodaeth i'ch Llywodraethwyr hefyd, cliciwch yma am fwy o wybodaeth: 

Saesneg – Governors Guidance  |  Cymraeg – Canllawiau Llywodraethwyr  

https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd
https://calendly.com/safmeds/drop-in
mailto:kaydee.owen@bangor.ac.uk
https://www.youtube.com/watch?v=6o-4CqJJ3Jo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6o-4CqJJ3Jo&feature=emb_logo
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpwlg.link%2F3c0tACm&data=04%7C01%7CSioned.Harold%40sewaleseas.org.uk%7C8935b79773114294d1a608d8be0bf007%7Cad066e2b5ae540a69d88a36717787094%7C0%7C0%7C637468305777214332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
https://spark.adobe.com/page/uwxQwHARRsJxy/
https://spark.adobe.com/page/Yl5ZYJx93VUox/
https://spark.adobe.com/page/ihxIFYSKkn0kJ/
https://spark.adobe.com/page/ms8vayNnsNuo1/


Rhaglen Dysgu Carlam  
Peidiwch ag anghofio bod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad i'r adnoddau yn adran Sgiliau 

Carlam Canolfan Cefnogaeth GwE ar gael ar y dudalen gweminarau.  Dilynwch y ddolen hon i weld recordiadau 

am SAFMEDS, Headsprout, Cyflymu Llythrennedd a sgiliau Rhifedd,  yn ogystal â'r adolygiadau o becynnau cymorth 

llythrennedd a rhifedd ar-lein . 

Anfonwch unrhyw ymholiadau ar e-bost i  literacyandnumeracy@gwegogledd.cymru 

Allwch chi sbario deng munud i gwblhau arolwg byr am y ddarpariaeth les yn ysgolion 

GwE?  

Mae GwE wrthi'n cydweithio â Phrifysgol Warwick i ymchwilio i'r ddarpariaeth ysgol gyfan ar gyfer lles meddyliol yn 

ysgolion Gogledd Cymru. Byddem yn ddiolchgar iawn cael cydweithrediad pob ysgol i'n helpu ni i gael darlun 

cynhwysfawr o'r ddarpariaeth ysgol gyfan ar gyfer lles meddyliol yn y rhanbarth. Bwriadwn ddefnyddio'r canfyddiadau 

hyn fel sail dystiolaeth i wella'r cymorth a roddir gan GwE i wella llesiant disgyblion. Mae'r fenter bwysig hon wedi 

magu mwy o arwyddocâd wrth i ysgolion a disgyblion addasu i'r heriau oherwydd pandemig y coronafirws.  

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma. 

I weld yr arolwg cliciwch yma. 

Trawsnewid ADY—Newyddlen 
Dilynwch y ddolen hon i weld newyddlen ddiweddaraf Trawsnewid ADY. 

 

Gwybodaeth ac arweiniad Llywodraeth Cymru 

Cymorth gyda chynllunio darllen a rhifedd  

Oeddech chi’n gwybod? 

• Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth sydd eisoes ar system yr adroddiadau personol i helpu cynllunio dysgu ac addysgu mewn 
darllen a rhifedd. 

• Gallwch gael gafael ar adborth a chynnydd asesiadau blynyddoedd blaenorol, a fydd yn llywio eich gwaith cynllunio ar gyfer 
eleni.   

• Mae adroddiadau ar gyfer dosbarthiadau a grwpiau blwyddyn yn dangos proffil y grŵp o ran cyrhaeddiad mewn rhifedd neu 
ddarllen ichi, a hefyd yn dangos cryfderau cymharol y grŵp mewn gwahanol feysydd sgiliau. 

• Ceir adnoddau hyfforddi, gan gynnwys fideos cam wrth gam ar ddefnyddio'r system, a gweminarau ar sut i fanteisio i’r eithaf ar 
adroddiadau, ar y wefan asesu.  

• Rhaid i'ch pennaeth dderbyn y cytundeb data ac adolygu swyddogaethau staff yn gyntaf, cyn y gallwch gael gafael ar 

adroddiadau i lywio eich gwaith cynllunio  

• Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut i gael gafael ar adroddiadau, gallwch gysylltu â'r ddesg gymorth ar gyfer 
asesiadau ar 029 2026 5099 neu cymorth@asesiadaupersonol.cymru. 

mailto:literacyandnumeracy@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2021/01/XX-12023-Appendix_4_-_Recruitment_Letter_for_Schoolsrw-CY-FINAL.pdf
https://warwick.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3V1D9Uxqq1sOKfb
https://drive.google.com/file/d/1xJCJ7S4aIMCqzC8cOCldVrqsJuB9oZxA/view
mailto:cymorth@asesiadaupersonol.cymru


post@gwegogledd.cymru 

Gwybodaeth a Chanllawiau gan Eraill 

Mewn Cymeriad / In Character 

Hoffem rannu newyddion am y nesaf yn y gyfres o ffilmiau byrion rydym wedi eu creu mewn partneriaeth â Cadw, i ddathlu Diwrnod 
Santes Dwynwen. Yn yr un modd â’n ffilm Nadoligaidd ac am y Fari Lwyd, mae hon ar gael i chi ei rhannu â’ch disgyblion wrth iddynt 
ddysgu o gartref, ac mae'n gyfle i ddysgu am stori nawdd sant cariadon Cymru. 

Bydd y ffilm ar gael cyn diwedd yr wythnos ar wefan Cadw, sef https://cadw.llyw.cymru/dysgu tra bydd fersiynau Saesneg a BSL hefyd 
ar gael ar sianel YouTube Cadw, sydd ar gael yma. 

Newyddion a Gwybodaeth Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol 

Rhifyn 18 Y Cliciadur yn fyw ar HWB! 

Gellir defnyddio’r adnodd yma yn yr Ysgol neu ei osod fel tasgau annibynnol i’w gwneud gartref 
Cliciwch yma. 

Cynllunio Dysgu Anghydamserol o Bell 

Fyddech chi’n hoffi cael gwybod rhagor am ddamcaniaeth ac ymarfer cynllunio dysgu i gefnogi 

dysgu o bell? Yma mae tair rhestr chwarae (Cliciwch yma) a gomisiynwyd gan  Lywodraeth Cym-

ru a'u cynllunio gan CDSM Interactive Solutions Ltd. Maen nhw ar gael i bawb ar HWB, ac yn 

darparu rhaglen hyfforddi helaeth a chynhwysfawr ar gyfer ymarferwyr sydd â diddordeb mewn 

dod yn arbenigwyr mewn cynllunio dysgu.  

Bydd yr adnoddau'n ddefnyddiol wrth i chi gynllunio a chyflwyno dysgu o bell. Gwyddom pa mor brysur y mae pawb ar hyn o bryd 

wrth symud i addysgu ar-lein, felly mae'r fideo blasu byr hwn  (Cliciwch yma) yn rhoi trosolwg o'r adnodd cyntaf, gan dynnu sylw at rai 

o'r agweddau mwyaf defnyddiol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd sydd wedi'u hariannu i ddyfnhau eich gwybodaeth am 

gynllunio dysgu trwy ddefnyddio'r adnoddau hyn, yna cysylltwch â'ch Arweinydd Dysgu Proffesiynol 

rhanbarthol: 

Bocs Profedigaeth am ddim i bob ysgol  

Mae’r Bocs Profedigaeth yn disgrifio’n llawn y gwahanol gyfnodau mewn galar, ac hefyd yn trafod yr amrywiol ffyrdd y mae unigolion yn 

gallu ymateb i alar. Mae’r bocs wedi’i gyflwyno’n gelfydd ar ffurf cardiau unigol a llyfryn sy’n egluro’r rheswm tu cefn i’r rhaglen gyda 

chyngor defnyddiol ar sut i’w gyflwyno.                                     https://bit.ly/3on31JY  

Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2021 : Mynegwch eich Hun  

Adnoddau am ddim i ysgolion a grwpiau ieuenctid.  

O 1-7 Chwefror 2021 bydd ysgolion, grwpiau ieuenctid, sefydliadau ac unigolion ar draws y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn Wythnos 

Iechyd Meddwl Plant. 

Dysgu mwy am Wythnos Iechyd Meddwl Plant >>      |     Lawrlwytho adnoddau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid >>                     

http://www.mewncymeriad.cymru/
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fcadw.llyw.cymru%2Fdysgu&e=c56e375b&h=e2e05f79&f=y&p=n
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fcadwwales%2Fvideos&e=c56e375b&h=1a8a69d3&f=y&p=n
https://hwb.gov.wales/search?query=y%20cliciadur&strict=true&popupUri=%2FResource%2Fff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54
https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/0078d8f2-f161-4867-b373-229ed63f2a47/en?sort=recent&strict=1
https://drive.google.com/file/d/1VN3odwJRRGR45g1apzWmtxG_Y_e18dp2/view?usp=sharing
https://bit.ly/3on31JY
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.childrensmentalhealthweek.org.uk%2Fabout-the-week%2F&e=c56e375b&h=5731cadf&f=y&p=n
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.childrensmentalhealthweek.org.uk%2Fschools-and-youth-groups%2F&e=c56e375b&h=64c3234e&f=y&p=n

