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COFIWCH mai’r cartref yw’r lle mwyaf peryglus i blant! 
Allwch chi fod yn Geidwad Iau a dod o hyd i’r peryglon yn ein lolfa ni cyn llenwi’r bocsys isod?

Diogelwch yn y Cartref–Eich cartref

PERYGL ADNABOD Y PERYGL? Beth allai ddigwydd? Sut allwch chi ei wneud 
yn fwy diogel?

Socedi wedi eu gorlwytho

Larwm mwg wedi torri

Dillad ar y gwresogydd

Paned o de

Sgrialfwrdd

Haearn Smwddio

Gwifrau ar hyd y llawr

Matsys/taniwr

Arian

LLiwiwch 
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Diogelwch yn y Cartref–Yr ystafell wely

Allwch chi weld rhywbeth peryglus ar y gwely/yn yr ystafell wely a all gynnau tân? 
(Rhowch gylch o amgylch be allwch chi weld).

Meddyliwch am y fideo a welsoch ym MhentrePeryglon. 
Allwch chi gofio faint o amser a fu cyn i’r tân gynnau? (Rhowch gylch o amgylch be allwch chi weld)

................................. munud ............................ eiliad

Beth ddylech chi wneud i atal hyn?
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LLiwiwch 
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Yn ystod eich amser ym MhentrePeryglon, rydych wedi dysgu am bwysigrwydd profi’ch 
larymau mwg – cofiwch, mae larwm yn achub bywydau.

Mae PentrePeryglon yn gofyn i bawb brofi eu larymau mwg i wneud yn siwr eu bod mewn 
cyflwr gweithredol da. Y ffordd orau i amddiffyn eich hun rhag tân ydi sicrhau bod gennych 
larymau mwg gweithredol.

Cynnal Calendr Profi Wythnosol:
Gallwch defnyddio’r ‘Cynnal Calendr Profi Wythnosol’ yma i gofnodi pan 
fyddwch wedi profi’ch larwm mwg bob wythnos ac wedyn byddwch yn gwybod yn syth os oes 
unrhyw broblemau.

Diogelwch yn y Cartref-Tân
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Diogelwch yn y Cartref-Tân

Gallwch fod yn barod ar gyfer tân drwy greu cynllun dianc. 
LLUNIWCH gynllun dianc rhag tân ar gyfer eich cartref 
chi, a chofiwch ddangos ble mae’r larymau mwg. Cofiwch 
lunio mwy nag un ffordd o ddianc rhag ofn i’r tân eich 
rhwystro rhag defnyddio’r brif ddihangfa

Cofiwch:

EWCH ALLAN, ARHOSWCH ALLAN, 

A FFONIWCH 999
9
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mewn argyfwng

ffoniwch 999

Cofiwch i:

Diogelwch yn y Cartref  - Mewn Argyfwng

TÂN HEDDLU AMBIWLANS 

1. 2. 3. 4.

Dywedwch wrthynt pa 
wasanaeth brys sydd 

ei angen arnoch

Dywedwch wrthynt 
eich cyfeiriad a’ch rhif 

ffôn

Peidiwch â chynhyrfu 
ac arhoswch ar y ffôn 
oherwydd efallai y bydd 

rhai cwestiynau

Peidiwch â bod ofn. 
Mae’r person sy’n 

siarad â chi yno i helpu

Fy nghyfeiriad yw:

Fy rhif ffôn yw:

Allwch chi gofio’r wybodaeth a ddysgoch ar eich ymweliad am wneud galwad 999?

EMERGENCY AMBULANCE

Trafodwch gyda’ch rhieni/gofalwyr a chwblhewch eich gwybodaeth isod:

noddwyd gan



Diogelwch yn y Cartref – Y Cegin
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Atebion: C1: Offer nwy yn llosgi gyda fflam felen neu oren sydd fel arfer yn fwy glas; lefelau uwch o anwedd tu fewn i’r 
ffenestri; goleuadau peilot mewn boeleri yn chwythu’n aml; huddygl neu staenio melyn/brown o gwmpas neu ar offer. C2: 
Tapio o amgylch ffenestri i atal drafftiau; Tapio fentiau aer i atal drafftiau. 

Allwch chi......

1. Allwch chi weld y pedwar arwydd gweladwy a allai olygu fod problem gyda charbon monocsid? 

2. Allwch chi weld y ddau beth all gynyddu lefelau carbon monocsid?

1)

2)

3)

4)

  

1)

2)

  

Os ydych yn 
arogli nwy, ffoniwch
0800 111 999

noddwyd gan



Cymorth Cyntaf

SUT I HELPU RHYWUN SYDD WEDI LLOSGI?
‘Rydych yn mynd i wneud tudalen ar gyfer llyfr am gymorth cyntaf. 
Mae’r llyfryn yn dangos sut i helpu rhywun sydd wed llosgi. 
Tynnwch lun ym mhob blwch, gan ddangos yr hyn i’w wneud. 

Cofiwch yr hyn rydych wedi’i ddysgu ym MhentrePeryglon

1. Cadwch yn ddiogel - chwiliwch am y peth poeth.                  2. Rhowch y llosg dan lif o ddwr oer.   
 

3. Cadwch y llosg o dan ddwr oer am o leiaf ddeng munud.                              4. Dywedwch wrth oedolyn neu ffoniwch 999

^

^
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Diogelwch ar y safle adeiladu

1=A 2=B 3=C 4=CH 5=D 6=DD 7=E 8=F 9=FF 10=G

11=NG 12=H 13=I 14=L 15=LL 16=M 17=N 18=O 19=P 20=PH

21=R 22=RH 23=S 24=T 25=TH 26=U 27=W 28=Y

12 7 24 10 1 14 7 5

23 2 7 3 24 18 14

5 13 18 10 7 14 27 4

23 10 13 5 13 1 26

3 21 28 8 13 18 17

2 14 1 7 17 5 26 21

16 7 17 28 10

10 27 7 14 - 26 4 7 14

Allwch chi fod yn Geidwad Iau a defnyddio’r cod isod i 
ddarganfod beth mae Rosie’r Ceidwad yn wisgo i’w gwneud 
hi’n fwy diogel ar safle adeiladu?

noddwyd gan
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Dyfodol Cynaliadwy

Allwch chi gofio beth ddysgoch chi ym MhentrePeryglon am fod yn fwy cynaliadwy 
a meddwl am y sbwriel rydyn ni’n ei gynhyrchu?

 Allwch chi sortio drwy’r sbwriel uchod a gweld 
os oes unrhyw beth sy’n gallu cael eu ailgylchu?

Pl
as

tic

Ca
rd

bo
ar

d

M
et

al
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A allwch chi greu cynllun gweithredu a fydd yn eich helpu i wneud newidiadau a all ddylanwadu’n gadarnhaol ar effeithiau
newid yn yr hinsawdd?

Meddyliwch am yr hyn y gallwch chi ei wneud yn eich bywyd bob dydd i LEIHAU, AILDDEFNYDDIO AC AILGYLCHU!

Dyfodol Cynaliadwy

LLEIHAU AILDDEFNYDDIO AILGYLCHU

Enghraifft: 
Trowch y dwr i ffwrdd
pan fyddwch yn brwsio 
eich dannedd!

Enghraifft:  
Newidiwch i botel ddwr y gellir ei 
hail-lenwi yn lle poteli dwr plastig

Enghraifft: 
Ailgylchwch eich caniau alwminiwm 
(peidiwch ag anghofio, gallai 1 can 
alwminiwm wedi’i ailgylchu arbed 
digon o ynni i bweru teledu am 
3 awr

Gwnewch yn siwr eich bod yn rhannu hwn gyda’ch 
rhieni/gofalwyr fel y gall pawb gymryd rhan!

^
^

^
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Dathlu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Wyt ti’n cofio beth wnes di ddysgu ar dy ymweliad am ddathlu ein gwahaniaethau a bod yn barchus efo’n gilydd?

Rydym ni’n debyg mewn sawl ffordd, ond gennym ni lawer o wahaniaethau hefyd - alli di wneud llun yn y blychau isod 
ohono chdi a ffrind / cymydog neu rywun enwog a meddwl beth sy’n dy wneud di’n DEBYG i rywun arall, ond hefyd, 
beth sy’n dy wneud di’n WAHANOL?

Dyma fi… 

Rydym ni’n debyg oherwydd… Rydym ni’n wahanol oherwydd…

Dyma… 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Dylem bob amser gofio dathlu gwahaniaethau ein gilydd!!!!

Pan fydd gan bobl gwahaniaethau, sut gall hyn wneud grwp yn gryfach?^
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Ymddygiad gwrthgymdeithasol -Bwlio

UNIG

OFN

TRIST

BLIN

MAE 1 O BOB 2 O BOBL IFANC WEDI DIODDEF BWLIO RYW BRYD NEU’I 
GILYDD

Fe all bwlio ddigwydd mewn salw ffordd:

• Corfforol – hitio, cicio, dyrnu, gwthio a tharo

• Gyda geiriau – galw enwau, gwneud hwyl am ben rhywun, chwerthin ar rywun, lledaenu straeon, sylwadau hiliol a  

  bygwth rhywun

• Emosiynol – lledaenu straeon, gadael pobl allan, hel straeon, gwneud drwg i enw rhywun ac anwybyddu rhywun.

• Seiber fwlio – defnyddio’r fewnrwyd i: anfon negeseuon cas, lledaenu straeon ar gyfryngau cymdeithasol, postio  

   lluniau anweddus ac anfon manylion personol rhywun.  

Edrychwch ar emosiynau John – ydych chi’n gwybod pam ei fod o’n teimlo fel hyn?

Sut allwch chi helpu John? Cofiwch am ‘Help Llaw’ Pentre Peryglon a’r gwahanol grwpiau o bobl y gallwn ni alw 

arnyn nhw am help:

Os ydych chi’n cael eich bwlio, a’ch bod chi’n
meddwl rhedeg i ffordd oherwydd hynny, cofiwch
fod y llinell gymorth Runaway Helpline yna i’ch
helpu. Mae nhw yna i wrando ac ni fydden yn
eich barnu am fod eisiau rhedeg i ffwrdd.

Ffoniwch nhw neu anfonwch decst iddynt ar  
116 000 yn rhad ac am ddim, ddydd neu nos.

H E L P  L L A W :  G Y D A  P H W Y  Y  G A L L A  I  S I A R A D. . .

Atebion: 1. Ffrindiau, 2. Yn yr ysgol, 3. Fi fy hun, 4. Yn y cartref, 5. Teulu

1.

2.
3. 4.

5.

noddwyd gan

^
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Cyngor Cyffredinol
• Pan yn dywyll, arhoswch mewn mannau 

wedi’u goleuo’n dda
• Cadwch bethau gwerthfawr, fel eich ffôn 

allan o’r golwg
• Peidiwch â chario gormod, fel y gallwch 

symud yn gyflym i osgoi trafferth
• Ceiswich deithio gyda rhywun arall neu 

mewn grŵp
• Gwnewch yn siwr eich bod chi bob  

amser yn gallu clywed beth sy’n digwydd 
o’ch cwmpas

• Cyn i chi deithio, trafodwch â’ch rhieni/ 
gofalwyr beth fyddwch chi’n ei wneud os:

 ○ Na fydd eich bws yn troi fyny 
 ○ Os byddwch yn mynd ar y bws 

anghywir yn ddamweiniol
• Cadwch eich ffôn symudol gyda chi, 

os oes gennych un, rhag ofn y bydd 
argyfwng

Teithio ar fysiau 
• Arhoswch ar y palmant, lle gall pobl  

eich gweld
• Cofiwch ymddwyn yn synhwyrol a 

pheidiwch â chwarae’n wirion na gwthio’ch 
gilydd i’r ffordd

• Pan welwch eich bws yn agosau, gadewch 
i’r gyrrwr wybod gan ddâl eich braich allan

• Arhoswch nes bydd y bws wedi stopio a’r 
drysau wedi agor yn llawn cyn camu ymlaen

• Ar ôl dangos/ prynu’ch tocyn, eisteddwch 
mewn sedd gyn gynted â phosibl

• Parchwch gyrrwyr bysiau bob amser. 
Peidiwch â thynnu eu sylw pan fyddant  
yn gyrru

• Pan fydd angen i chi fynd oddi ar y bws, 
pwyswch y botwm STOP ac arhoswch 
yn eich sedd nes bod y bws wedi stopio’n 
gyfangwbl

• Safwch yn glir o’r drysau nes eu bod wedi 
agor yn llawn

• Cymerwch bwyll wrth i chi ymadael â’r bws
• Os oes rhaid i chi groesi’r ffordd ar ôl 

ymadael â’r bws, arhoswch nes bod y bws 
wedi symud i ffwrdd cyn ceisio croesi

Awgrymiadau ar gyfer Awgrymiadau ar gyfer 
TEITHIO’N DDIOGELTEITHIO’N DDIOGEL



Trafnidiaeth–diogelwch gyda threnau

Allwch chi gofio beth rydych wedi’i ddysgu ym 
MhentrePeryglon am ddiogelwch ar y rheilffordd? 

Allwch chi fod yn Geidwad Iau a chwblhau’r cwis isod, gan 
gofio’r negeseuon rydych chi wedi’u dysgu yn ystod eich 
ymweliad:

1. Sawl cae pêl droed fyddai trên sy’n teithio ar gyflymder o 125mya yn ei gymryd i stopio?
a. 1    b. 5    c. 20

2. Enwch dri o bobl a allai gael eu niweidio gan rywun yn taflu rhywbeth at drên?

3. Ble sy’n le diogel i sefyll wrth aros am drên mewn gorsaf?

4. Rhowch gylch o gwmpas y dair ffordd diogel i groesi’r traciau

Rhedeg yn gyflym ar draws y traciau  Dros bont droed  Heb edrych
Dan danffordd   Dros groesfan wastad

5. Mae trenau yn cael eu pweru gan _ _ _ _ _ _ sydd byth yn cael ei ddiffodd a gall arcio fel mellt 
neu ‘neidio’ hyd at dri metr. Gallwch gael sioc drydanol drwy gyffwrdd pethau mewn cysylltiad â llinellau 
uwchben.

MEDDYLIWCH!
Peidiwch byth â chymryd llwybr byr ar draws y traciau

Cynlluniwch eich poster diogelwch rheilffordd eich hunain. 

Dewiswch y neges diogelwch neu‘r ffaith bwysicaf ydych am atgoffa eraill ohoni.

Atebion: C1: C; C2: teithwyr, gyrrwr trên, eich hunain; C3: Tu ôl i’r llinell felen; C4:Dros bont droed, dan danffordd, dros 
groesfan wastad. C5: drydan 19

noddwyd gan

Cyngor Cyffredinol
• Pan yn dywyll, arhoswch mewn mannau 

wedi’u goleuo’n dda
• Cadwch bethau gwerthfawr, fel eich ffôn 

allan o’r golwg
• Peidiwch â chario gormod, fel y gallwch 

symud yn gyflym i osgoi trafferth
• Ceiswich deithio gyda rhywun arall neu 

mewn grŵp
• Gwnewch yn siwr eich bod chi bob  

amser yn gallu clywed beth sy’n digwydd 
o’ch cwmpas

• Cyn i chi deithio, trafodwch â’ch rhieni/ 
gofalwyr beth fyddwch chi’n ei wneud os:

 ○ Na fydd eich bws yn troi fyny 
 ○ Os byddwch yn mynd ar y bws 

anghywir yn ddamweiniol
• Cadwch eich ffôn symudol gyda chi, 

os oes gennych un, rhag ofn y bydd 
argyfwng

Teithio ar fysiau 
• Arhoswch ar y palmant, lle gall pobl  

eich gweld
• Cofiwch ymddwyn yn synhwyrol a 

pheidiwch â chwarae’n wirion na gwthio’ch 
gilydd i’r ffordd

• Pan welwch eich bws yn agosau, gadewch 
i’r gyrrwr wybod gan ddâl eich braich allan

• Arhoswch nes bydd y bws wedi stopio a’r 
drysau wedi agor yn llawn cyn camu ymlaen

• Ar ôl dangos/ prynu’ch tocyn, eisteddwch 
mewn sedd gyn gynted â phosibl

• Parchwch gyrrwyr bysiau bob amser. 
Peidiwch â thynnu eu sylw pan fyddant  
yn gyrru

• Pan fydd angen i chi fynd oddi ar y bws, 
pwyswch y botwm STOP ac arhoswch 
yn eich sedd nes bod y bws wedi stopio’n 
gyfangwbl

• Safwch yn glir o’r drysau nes eu bod wedi 
agor yn llawn

• Cymerwch bwyll wrth i chi ymadael â’r bws
• Os oes rhaid i chi groesi’r ffordd ar ôl 

ymadael â’r bws, arhoswch nes bod y bws 
wedi symud i ffwrdd cyn ceisio croesi

Awgrymiadau ar gyfer Awgrymiadau ar gyfer 
TEITHIO’N DDIOGELTEITHIO’N DDIOGEL



 

Byddwch yn ymwybodol o lifogydd

20

^ ^
^

^

^

^

Gyda’ch  rhieni neu’ch gofalwr, gallwch weld os ydych yn byw mewn ardal lle mae perygl o lifogydd 
drwy fynd i’r wefan a cyflwyno’ch cod post:
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/llifogydd

Pe byddech yn dioddef llifogydd, dilynwch y rhestr isod o bethau i’w gwneud ac i beidio eu gwneud:

Gwneud:

• Ceisiwch osgoi cyffwrdd  llifddwr -
gall fod wedi’i halogi â charthion neu gemegau.
Golchwch eich dwylo gyda dwr glân os ydych
yn cyffwrdd dwr llifddwr.

• Gwrandewch ar y radio am fwy o wybodaeth 
am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal.

• Cadwch yn glir o geblau trydan - gall cerrynt
 trydan deithio drwy ddwr.

Peidio Gwneud:

• Peidiwch â cherdded drwy llifddwr - 
gall y cerrynt fod yn dywyllodrys o gryf. 
COFIWCH, mae 15cm o ddwr sy’n llifo’n
gyflym yn ddigon i ‘ch ‘sgubo oddi ar eich traed.

• Peidiwch â gwneud argae ar afonydd 
na blocio pibellau - gallai hyn wneud y 
sefyllfa’n waeth.

• Peidiwch â chroesi pont neu chwarae ar 
lannau afonydd - gallai’r rhain gwympo
ar unrhyw adeg!

^

noddwyd gan

Os hoffech wybod mwy, rhowch gynnig 
ar y cwis ar-lein i weld faint rydych yn ei 
wybod am lifogydd:
https://bit.ly/cwisllifogydd

Os ydych chi’n byw neu’n mynd i ysgol mewn ardal lle mae perygl llifogydd, mae 
yna bethau y gallwch chi eu gwneud i fod yn barod. Gallwch gael cynllun llifogydd 
ar gyfer eich cartref neu ysgol fel eich bod yn gwybod yn union beth i’w wneud 
mewn argyfwng.

Gofynnwch i’ch rhieni neu ofalwyr a allwch chi wneud eich cynllun llifogydd eich 
hun ar gyfer eich cartref. Gallwch hefyd ofyn i’ch athro a oes gan eich ysgol 
gynllun llifogydd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a thempledi cynlluniau llifogydd ar 
wefan Cyfoeth Naturiol Cymru www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/llifogydd 
neu cysylltwch â Floodline ar 0345 988 1188

--------------

SGANIWCH YMA



CYNLLUN ARGYFWNG CARTREF

Mae cartref sydd yn barod/ wedi paratoi yn gartref mwy diogel 

EWCH I MEWN
Ewch i mewn, caewch ddrysau a ffenestri ac arhoswch i oedolyn roi cyngor i chi am yr hyn i’w wneud 
nesaf.

ARHOSWCH TU FEWN
Arhoswch tu fewn nes i chi wybod mwy am yr hyn sy’n digwydd. Cynlluniwch gydag oedolyn beth 
fyddai’r peth mwyaf diogel i’w wneud. Cofiwch, y peth pwysicaf yw cadw’ch hun yn ddiogel. Meddyliwch 
am yr holl risgiau y gallai fodoli yn dibynnu ar y perygl. Weithiau, y peth mwyaf diogel i’w wneud yw aros 
am gyfarwyddiadau. 

Y CYFRYNGAU
Gwrandewch ar y radio a’r teledu lleol i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd. Bydd gorsafoedd 
radio lleol yn rhoi negeseuon sy’n cynghori pobl am y perygl presennol a pha gamau y dylid eu cymryd. 
Gallech hefyd wirio tudalennau cyfryngau cymdeithasol eich asiantaethau brys lleol.

EWCH ALLAN PAN DDYWEDIR WRTHYCH
Cadwch yn ddiogel, gwrandewch ar gyngor y gwasanaethau brys bob amser a pheidiwch â mynd allan 
oni bai bod oedolyn dibynadwy wedi dweud bod hynny’n iawn.

PARATOWCH FAG ARGYFWNG
Bydd bag argyfwng yn eich helpu i fod yn barod rhag argyfwng. Dylech ei lenwi gydag eitemau 
a fydd yn eich helpu i gadw’n ddiogel. Dyma rai awgrymiadau o’r hyn y gallech ei gynnwys yn 
eich bag argyfwng. 

noddwyd gan
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Pad ysgrifennu
ac ysgrifbin/
pensil

Blanced

Torch

Dillad cynnes
sbâr

Pecyn cymorth 
cyntaf

Gwefrydd

Siaced
Hi-vis

Potel o ddwr^

Tynnwch lun o rai eitemau yr hoffech eu cynnwys 
yn eich bag cydio hefyd?

Banc pwer^



Os cewch doriad pwer, 
105 YW’R RHIF NEWYDD I ALW.
Mae’n rhad ac am ddim ac yn rhoi chi mewn cysylltiad 
â’ch gweithredwr rhwydwaith lleol a all roi help a chyngor i chi. 
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Peidiwch â chwarae gyda Thrydan

Ydych chi’n COFIO  yr hyn rydych wedi’i ddysgu ym MhentrePeryglon am drydan?

Mae trydan bob amser yn ceisio dod o hyd i lwybr i gyrraedd y ddaear a bydd yn teithio trwy unrhyw 

ddeunydd sy’n dargludo trydan i gyrraedd yno, gan gymryd unrhyw lwybrau byr y gall deithio arnynt. Nid yw rhai 

deunyddiau yn caniatáu i drydan lifo drwyddynt yn hawdd a gelwir y rhain yn __________. Mae ein corff 

yn ___________,da iawn, mae’n caniatáu i drydan lifo drwyddo yn hawdd oherwydd ei fod wedi ei wneud 

yn bennaf o ____. 

Yn y llun uchod, mae K-os yn cyffwrdd â gwifren noeth ac mae’r ______yn llifo trwyddo i geisio cyrraedd 

y ddaear. Os byddwch yn cyffwrdd gwifren drydan noeth pan mae trydan yn llifo drwyddi, gall y trydan deithio 

drwy eich corff i gyrraedd y ddaear a gall eich anafu neu eich lladd. Dylai _______ trydan gael eu diogelu 

mewn plastig ac ni ddylid eu difrodi fel nad yw’r trydan yn achosi niwed i chi.

COFIWCH, peidiwch byth â defnyddio 
eitem drydanol os bydd y wifren wedi 
cael ei difrodi – dangoswch y difrod i 
oedolyn.

Defnyddiwch y geiriau isod i gwblhau’r negeseuon diogelwch trydanol.

ddargludydd   ddwr   ynysyddion   trydan   gwifrau^

noddwyd gan

TORIAD PWER?
GALWCH 105



Peidiwch â chwarae gyda THRYDAN

Copïwch yr 
arwydd ‘Perygl o 
Farwolaeth’ gan 
ddefnyddio’r grid 
i’ch helpu chi.  

Dyma arwydd ‘Perygl o Farwolaeth’ sy’n cael ei ddefnyddio ar offer sy’n ffurfio rhan o’r rwydwaith drydan. 
Byddwch yn gweld yr arwyddion hyn ar is-orsafoedd, polion pren a pheilonau sy’n cario llinellau pwer. 
Byddwch hefyd yn gweld yr arwyddion hyn ar bileri yn y stryd, sy’n cludo trydan i oleuadau stryd a 
goleuadau traffig.

^

COFIWCH  mae offer ac adeiladau sydd yn 
arddangos yr arwydd hwn yn beryglus. 
Edrychwch bob amser am yr arwydd hwn. Nid oes 
rhaid i chi gyffwrdd llinellau pwer gyda rhywbeth 
i fod mewn perygl oherwydd mae trydan foltedd 
uchel yn gallu neidio ar draws bylchau!

^
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noddwyd gan

Gallwch ddod o hyd i lawer mwy o wybodaeth am sut i gadw’n ddiogel,
byddwch yn gyfrifol neu dysgwch am drydan ar wefan POWERWISE



Ffermio

PAID BYTH Â SEFYLL GER TRACTOR SY’N SYMUD!

Dydy ffermwr sy’n eistedd yn uchel yn ei dractor neu gombein ddim yn gallu gweld popeth o’i gwmpas – 
a fydd e neu hi ddim yn gallu dy weld di’n dod yn agos.

Edrycha ar y
llun uchod a
nodi lle mae’r
mannau dall.

MANNAU DALL - Cofia, does dim modd dy weld di bob amser! 

Chwilair

Diogelwch Fferm - Mae geiriau i’w gweld ymlaen, yn ôl, yn groes-gongl, 
i fyny neu i lawr ac mae rhai yn gorgyffwrdd.

Helmed

Car

Cwad

Arad

Tractor

Diger

Peiriant

JîpGwregys

Eich canllaw ar gyfer mwynhau parciau, dyfrffyrdd, arfordir a chefn gwlad.

Parchwch bawb Diogelwch yr amgylchedd Mwynhewch yr awyr agored
• byddwch yn ystyriol o’r rhai sy’n byw yng  
  nghefn gwlad, yn gweithio ynddo ac yn ei  
  fwynhau

• gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent

• peidiwch â rhwystro mynediad i giatiau neu  
  dramwyfeydd wrth barcio

• byddwch yn gyfeillgar, dywedwch helo,  
  rhannwch y gofod 

• dilynwch arwyddion lleol a chadwch at  
   lwybrau wedi’u marcio oni bai bod mynediad
  ehangach ar gael 

• cadarnhewch eich llwybr a’r amodau lleol

• cynlluniwch eich antur – dylech wybod beth     
  i’w ddisgwyl a beth allwch chi ei wneud

• mwynhewch eich ymweliad, gan gael hwyl a  
  chreu atgofion

Cadwch yn ddiogel ar eich fferm

Farm Safety Wales @farmsafetywales https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/business/health-and-safety
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• ewch â’ch sbwriel adref – peidiwch â gadael  
  unrhyw ôl o’ch ymweliad

• peidiwch â chynnau tân – na barbeciws oni        
   bai bod arwyddion sy’n rhoi caniatâd i chi
   wneud hynny

• cadwch gwn dan reolaeth ac yn y golwg      
   bob ams

• baw cwn – bagiwch a biniwch mewn unrhyw   
  fin gwastra cyhoeddus neu ewch ag ef      
  adref

• gofalwch am natur – peidiwch ag achosi      
  difrod nac a onyddwch

^

^



Diogelwch FfYrdd a thwnneli

Allwch chi fod yn Geidwad Iau a dewis yr eitemau y dylech chi eu cadw yn y car i’ch cadw’n ddiogel a pham – 
waeth pa mor fyr fo’r siwrne. 

Wrth deithio yn  y car mae pethau y dylech chi eu gwneud i gadw’n ddiogel – gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn...

Gwisgwch gwregys

diogelwch          

  

Pan fyddwch yn mynd ar siwrne hir, mae’n bwysig iawn eich bod yn barod.
Gallwch helpu’ch rhieni/gofalwyr trwy wirio i wneud yn siwr bod eich car yn barod cyn cychwyn:

   Gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio’ch lefelau tanwydd a batri. 

  Dylid gwirio hyn pan fydd yr injan yn oer a bod y cerbyd wedi parcio ar arwynebedd gwastad.

  Gwiriwch lefelau dwr a chadwch boteli wasieri yn llawn. 

  Gwiriwch waith corff a gosodiadau’r cerbyd gan gynnwys drychau a ffenestri. 

  Gwiriwch fod y golau, cyfeirwyr a goleuadau rhybuddio yn lân ac mewn cyflwr gweithredol da.  

  Profwch y corn yn ogystal.

  Gwiriwch bwysedd a dyfnder rhigolau’ch teiars ac edrychwch i weld rhag ofn bod difrod i’r teiars a’r olwynion.   

  Gwiriwch nad oes difrod i lafnau’ch weipars.

Peidiwch tynnu sylw’r 

gyrrwr

Defnyddio clustog hybu 

(os ydych yn llai na 135cm)

Diogelu eitemau rhydd  

(eu storio o dan eich sedd pan nad ydych yn eu defnyddio)

Pwer

Olew: 

Dwr

Difrod:

Trydan: 

Rwber: 

1. BOCS CYMORTH CYNTAF 4.TORTSH 

5.DILLAD LLACHAR

6.PÊL-DROED

2. POTEL O DDŴR 

3. FFÔN SYMUDOL 

A - I’w ddefnyddio ar gyfer mân anafiadau 

B -I gadw pethau ynddo

C - Dydych chi ddim angen yr eitem hon

A - Rhag ofn i chi fod yn sychedig ar eich siwrne 

B -I roi i’r adar ar ôl cyrraedd

C - Dydych chi ddim angen yr eitem hon

A -I chwarae gemau neu wrando ar gerddoriaeth

B - I gyfathrebu gydag eraill mewn argyfwng 

C - Dydych chi ddim angen yr eitem hon

A - I ddarllen llyfr yn y tywyllwch

B -I weld yn y tywyllwch 

C - Dydych chi ddim angen yr eitem hon

A - Fel bod eraill yn gallu’ch gweld

B - I chwarae ‘gwisgo fyny’ ar eich siwrne

C - Dydych chi ddim angen yr eitem hon

A -I chwarae gêm os byddwch yn torri i lawr

B -I chwarae gemau yn y car

C - Dydych chi ddim angen yr eitem hon

^ ^

^ ^

1. I’w ddefnyddio ar gyfer mân anafiadau 2. Rhag ofn i chi fod yn sychedig ar eich siwrne 3. I gyfathrebu gydag eraill mewn argyfwng

 4. I weld yn y tywyllwch  5. Fel bod eraill yn gallu’ch gweld 6. Dydych chi ddim angen yr eitem hon

^

NODDWYD GAN
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Diogelwch FfYrdd a thwnneli

Os ydych chi’n teithio trwy dwnnel, mae’n bwysig gwneud yn siwr  eich bod yn barod ar gyfer y siwrne 
ac yn deall pa systemau diogelwch sydd ar waith rhag argyfwng. 

^

CAMERÂU TELEDU 
CYLCH CYFYNG
Mae’r camerâu yn monitro traffig ac 
yn cadw llygaid rhag digwyddiadau.

SYSTEM OLEUO’R TWNNEL

SYSTEM SAIN
Dilynwch y cyfarwyddiadau gan y system 
sain bob amser. Mae’r system sain yno i 
gynghori pobl os oes digwyddiad.

PANELI ARGYFWNG
Mae Paneli Argyfwng wedi eu lleoli ar un ochr i’r twnnel 
ac mae arwyddion arnynt.  Maent yno rhag ofn i gerbyd 
dorri i lawr a rhag argyfyngau ac maent yn cynnwys 
offer diffodd tân a ffôn argyfwng SOS am ddim i alw am 
help.

SIGNALAU RHEOLI LÔN
LÔN AR AGOR = 

LÔN AR GAU=
Peidiwch byth â defnyddio lôn gyda x goch

FFANIAU 
O oes tân, bydd y ffaniau yn helpu 
i’ch cadw’n ddiogel drwy chwythu 
gwres a mwg allan o’r twnnel. Bydd 
hyn yr helpu i’w gadw mor glir â 
phosibl hyd nes y bydd yn cael ei 
wagio.

Mae’r arwyddion yma yn dangos y 
pellter at allanfeydd y twnnel

TROEDFFORDD  
ARGYFWNG

50 

Os ydych chi’n bwriadu mynd ar siwrne gyda’ch rhieni neu ofalwyr, fe all Traffig 
Cymru eich helpu i baratoi. Mae Traffig Cymru yn wasanaeth gan Lywodraeth 

Cymru sy’n rhoi gwybodaeth am draffig ac sydd yn delio gyda rhwydwaith 
thraffyrdd a phriffyrdd  Llywodraeth Cymru yn unig.  

Dewch o hyd i ni yn: www.traffic-wales.com
Dilynwch ni ar @TrafficWalesN

1150 llath
yards50 llath

yards

NODDWYD GAN
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YDYCH CHI’N GWYBOD PWY YDY’R SWYDDOGION TRAFFIG A SUT 
MAENT YN HELPU I GADW’N FFYRDD YN DDIOGEL? 

Mae Swyddogion Traffig yn patrolio rhai o’r ffyrdd prysuraf yng Ngogledd Cymru i 
weld rhag ofn bod unrhyw broblemau ac i gadw’r traffig yn symud. Mae ganddynt 
y pwer i stopio a chyfarwyddo traffig a cherddwyr mewn argyfwng, neu ddelio 
gyda sefyllfa a all achosi perygl i’r cyhoedd.

• Helpu gyda cheir sydd wedi torri i lawr ac adfer cerbydau trwy eu tynnu i fan diogel
• Trefnu i adfer cerbydau sydd yn achosi perygl neu’n rhwystro
• Cael gwared ar unrhyw beth ar y ffordd a all achosi perygl o ddefnyddwyr y ffordd 
• Helpu cerddwyr sydd yn rhoi eu hunain mewn perygl neu ddefnyddwyr ffyrdd eraill sydd  
   mewn perygl – cerdded trwy dwnnel ydi un o’r rhai mwyaf cyffredin.
• Delio gydag anifeiliaid sy’n crwydro ar y ffordd
• Helpu gyda gwaith ffordd
• Helpu’r gwasanaethau brys gyda gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd, trwy reoli a 

  chyfarwyddo traffig

Diogelwch FfYrdd a thwnneli

FFYRDD ERAILL Y GALL SWYDDOGION TRAFFIG HELPU: 

Allwedd
Os byddwch yn glanio ar waelod ysgol, cewch ei dringo
Os byddwch yn glanio ar rwystr, rhaid i chi lithro i lawr y neidr
Os byddwch yn glanio ar ddafad, rhaid i chi gymryd 2 gan yn ôl gan fod rhwystr ar y ffordd

EWCH I NÔL DIS A BYDDWCH YN GEIDWAD IAU A CHWBLHAU’R SIWRNE ISOD

NODDWYD GAN
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Diogelwch ar y Ffordd

Rheolau’r ffordd:
Mae’n bwysig bod yn synhwyrol ar yr ffordd. Rhestrwch reolau’r 
ffordd mewn trefn, gan roi rhifau o flaen pob un. Cofiwch sut y dylech 
chi groesi’r ffordd a pheidiwch â gwrando ar rywun fel K-os.

 Meddyliwch gyntaf

 Stopiwch

 Gwrandewch

 Edrychwch i’r dde, chwith, ac i’r dde eto

 Arhoswch nes y bydd yn ddiogel i groesi

 Siwrne Saff

1

TRAFODWCH  gyda’ch rhieni/gofalwyr am 
daith yr ydych yn ymgymryd â hi yn rheolaidd, gan 
siarad am lefydd diogel i groesi a.y.b.

Atebion – 1) Meddyliwch gyntaf, 2) Stopiwch, 3) Edrychwch i’r dde, chwith, ac i’r dde eto, 4) 
Gwrandewch, 5) Arhoswch nes y bydd yn ddiogel i groesi, 6) Siwrne Saff
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Diogelwch Beic

2) BARIAU LLYWIO’R BEIC:
Yn syth ac nid yn simsan wrth i’r
olwyn ffrynt aros yn llonydd (hefyd
nid yn rhy uchel/isel i’r seiclwr).
Medru cyrraedd y brêc/lifer y
gerau. Y ddau frêc yn gweithio –
h.y. eu bod yn stopio’r beic rhag symud. 

4) SEDD: Sicrhewch nad yw’r sedd wedi 
ei chodi 
yn uwch na’r marc terfyn (hefyd nad 
yw’n rhy uchel/isel i’r seiclwr) 

1) OLWYN FLAEN:
Gwnewch yn siwr nad yw’r ffyrch
a’r adain olwynion wedi plygu neu
ddifrodi. Fod y teiar yn llawn aer,
ac nad oes difrod i’r ymyl. Fod y
breciau ar yr ymyl ac nid ar y teiar
ac nad yw’r padiau brêc wedi
gwisgo neu ar goll. Nad yw cebl
y brêc wedi torri, gwisgo neu ei ddifrodi.

3) PEDALAU/GERAU FFRYNT:
Pedalau ddim yn llac. Gerau heb
ddifrod amlwg. Y gadwyn mewn
cyflwr da/dim difrod.

Rhestrwch bethau y dylai seiclwr ei
wneud er mwyn cadw’n ddiogel:
e.e.GWISGO HELMED

Er mwyn gwneud yn siwr fod eich beic yn ddiogel i’w reidio, dylech gwblhau 
ARCHWILIAD-M pob ychydig fisoedd. Dilynwch yr M a’r archwiliadau sydd wedi eu rhifo isod:

^

5) OLWYN GEFN:

Fel yr olwyn flaen. Bollt neu ryddhäwr 
sydd yn cysylltu’r olwyn i’r beic yn dynn.
Y gerau a’r gadwyn wedi eu gosod yn iawn,
dim difrod amlwg, heb eu rhwystro gan
rywbeth arall, a.y.b. 

^
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Allwch chi fod yn GEIDWAD IAU a hacio’r cod isod i’ch helpu chi i gofio’r negeseuon yr ydych chi 
wedi eu dysgu i K-os ynghylch sut i gadw’n ddiogel ar y we?

CADW’N DDIOGEL AR Y WE
NODDWYD GAN

1=A 2=B 3=C 4=D 5=E 6=F 7=G 8=H 9=I 10=J

11=K 12=L 13=M 14=N 15=O 16=P 17=Q 18=R 19=S 20=T

21=U 22=V 23=W 24=X 25=Y 26=Z

2 18 5 9 6 1 20

13 1 14 25 12 9 15 4

16 5 18 19 15 14 15 12

7 25 6 18 9 14 1 9 18

6 25 20 8

2 25 4 7 15 9 1 24 14

13 15 4 4 3 25 6 25 14 7 5 4 9 7

1. FE DDYLAI’CH PROFFILIAU AR-LEIN BOB AMSER FOD YN BREIFAT  

2. NI DDYLECH CHI FYTH ROI’CH

3.DEFNYDDIWCH 

4. NI DDYLECH 

5.DYLECH RANNU EICH PROFFIL AR-LEIN DIM OND GYDA PHOBL YR YDYCH CHI’N EU NABOD AC YN YMDDIRIED 
YNDDYNT YN Y 

SYDD YN CYNNWYS CYMYSGEDD O RIFAU, LLYTHRENNAU A SYMBOLAU

RANNU’CH CYFRINAIR – CADWCH EICH CYFRINAIR YN BREIFAT

WEDI EI DROI YMLAEN FEL NAD YDYCH CHI’N GWELD DIM BYD ANADDAS

PAN FYDDWCH CHI AR-LEIN – YN ENWEDIG WRTH CHWARAE GEMAU

Atebion:  1. BREIFAT   2.  MANYLION PERSONOL  3. GYFRINAIR  4.  FYTH 5.  BYD GO IAWN   6.  MODD CYFYNGEDIG

32

ALLWCH CHI GWBLHAU’R HER?

Dylun iwch boster yng lyn â chadw’n dd ioge l  ar y we gan 
ddefnydd io ’r  wybodaeth yr ydych ch i  wed i  e i  ddysgu ym 
MhentrePeryglon!

^

6.WRTH WYLIO FIDEOS AR-LEIN, GWNEWCH YN SIWR BOD Y ^



Diogelwch arian

YDYCH CHI’N DDOETH GYDAG ARIAN?
1. Cyfrifwch faint o arian sydd gennych 
o’r symiau isod.

2. Faint ydych chi wedi ei wario os ydych 
yn prynu’r canlynol:

  Comig @____________

  Ffer ins @___________

  Ysgr ifb in  @__________  +

       Cyfanswm __________

3. Faint sydd ar ôl? 

  1_______________

  2______________

             Cyfanswm _______________

-

£ 1 . 5 0

£ 0 . 7 5

£ 0 . 8 0

£   .   

Triwch beidio gwario eich holl arian ar unwaith.
Gallwch arbed ychydig o arian bob wythnos ac fe 
synnwch beth allech chi brynu. Edrychwch allan 
am gynigion arbennig mewn siopiau ac arbed arian 
felly hefyd. 

33

Atebion: C1: £5.26 C2: £3.05 C3. £2.21

Cofiwch y canlynol pan fyddwch yn mynd i siop:

» Edrychwch ar y ‘dyddiad gwerthu olaf’.

» Gwnewch yn siwr eich bod wedi talu’r pris 
     oedd yn cael ei arddangos.

» Gwnewch yn siwr eich bod wedi cael y newid 
    cywir cyn gadael y siop.

» Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed i brynu alcohol
    neu dybaco.

» Dylai gwybodaeth ‘addas i oed’ fod ar gemau DVD.

» Cadwch dderbyneb yr hyn ydych wedi ei brynu.

^

^

x 2 =__________________

x 3 =__________________

x 4 =__________________

x 5 =__________________

x 5 =__________________

x 6 =__________________

x 9 =__________________

Total __________________
5.DYLECH RANNU EICH PROFFIL AR-LEIN DIM OND GYDA PHOBL YR YDYCH CHI’N EU NABOD AC YN YMDDIRIED 
YNDDYNT YN Y 

6.WRTH WYLIO FIDEOS AR-LEIN, GWNEWCH YN SIWR BOD Y 



Da iawn chi am gwblhau’r llyfryn gweithgareddAU!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau. Byddem yn falch iawn
petaech yn anfon eich gwaith yn ôl atom ym MhentrePeryglon.
Y mae croeso i chi roi gwybod i ni os oes gennych unrhyw
straeon neu os ydych wedi gwneud neu newid unrhyw beth ers i
chi ymweld â ni ym MhentrePeryglon. Cewch anfon eich gwaith
a’ch llythyrau atom i’r cyfeiriad isod:

PentrePeryglon
Parc Busnes Granary
Ffordd yr Orsaf
Talacre
Sir y Fflint
CH8 9RL
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Cysylltiadau a gwybodaeth defnyddiol

Cyswllt DDefnyddiol
Dyma rifau cyswllt defnyddiol os bydd arnoch angen cymorth mewn gwahanol sefyllfaoedd:

35

CHILDLINE NSPCC
Llinell gymorth rhad ac am ddim 
24awr sydd yn cynnig cymorth a 
chefnogaeth i blant a phobl ifanc.

Am Blant: 0800 11 11
Am Rhieni: 0808 800 500
www.childline.org.uk

GWASANAETHAU 
ARGYFWNG
Mewn argyfwng gallwch cysyl-
ltu â’r Heddlu, Gwasanaeth Tân 
ac Achub, Ambiwlans, Achub ar 
y Mynydd a Gwylwyr y Glannau, 
wrth alw 999 neu 112 a gofyn am 
y gwasanaeth yr ydych ei angen.

Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru: 
www.gwastan-gogcymru.org.uk

Heddlu Gogledd Cymru: 
www.northwales.police.uk

Ymddirieddolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru:
www.ambulance.wales.nhs.uk

Achub ar y Mynydd:
www.mountain.rescue.org.uk

Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig:
www.btp.police.uk
Tecstiwch 61016

CADW’N DDIOGEL AR 
Y WE
Mae thinkuknow yn wefan 
ddefnyddiol iawn i blant a fyddai’n 
hoffi dysgu mwy am sut i gadw’n 
ddiogel ar y we ac adrodd am 
unrhyw beth os byddant poeni. 

Gwefan: www.thinkyouknow.co.uk

COMISIYNYDD PLANT
Gwasanaeth cyngor a chefnogaeth 
fel bod gan blant a phobl ifanc, a’r 
bobl sydd yn gofalu amdanynt, rywun 
i droi ato pan fyddant wedi cyrraedd 
peneu tennyn wrth ddelio 
gyda phroblem. 

Cewch gysylltu am ddim ar 0808
801 1000 neu anfon neges
destun i 80800 
(gan roi COM ar dechrau’r neges)

neu cewch e-bostio
post@complantcymru.org.uk

Gwefan: www.complantcymru.org.uk

Young Minds
Elusen genedlaethol sydd yn 
ymwneud ag iechyd meddwl plant a 
phobl ifanc Llinell Gymorth Rhieni: 

Tecstiwch YM: to 85258
Am Rhieni: 0808 802 5544 
www.youngminds.org.uk

RUNAWAY HELPLINE
Mae Runaway Helpline yma os ydych 
yn meddwl am redeg i ffwrdd, os 
ydych eisoes wedi rhedeg i ffwrdd 
neu os ydych wedi bod i ffwrdd ac 
wedi dod yn ôl. 

Galw neu tecstiwch: 116 000
www.runawayhelpline.org.uk

Fearless 
Mae Fearless yn wefan lle gallwch 
gael mynediad at wybodaeth 
anfeirniadol a chyngor am droseddu 
a throseddoldeb.
Yr hyn sy’n gwneud y wefan hon 
yn wahanol yw ein bod hefyd 
yn darparu lle diogel i chi roi 
gwybodaeth i ni am drosedd - 100% 
yn ddienw. 

Galwch 0800 555 111
www.crimestoppers-uk.org/fearless 



Diolch!
Hoffai PentrePeryglon ddiolch i bawb sydd wedi helpu a chyfrannu er mwyn cynhyrchu’r 
llyfryn gweithgareddau hwn. 

Diolch yn arbennig i: Bysus Arriva Cymru, CGI, Cyfoeth Naturiol Cymru, Diogelwch Fferm 
Cymru, Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru, 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Kingspan Ltd, Llywodraeth 
Cymru, Network Rail, RNLI, SP Energy Networks, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru, Wales & West Utilities

Gallwch cysylltu â PhentrePeryglon ar 01745 850414 
neu anfon ebost i gwybodaeth@pentreperyglon.org.uk neu 
gallwch ymweld â’n gwefan www.pentreperyglon.org.uk  
Elusen Gofrestredig: 1110156 - Os rydych yn teimlo gallwch gefnogi’r eluseni, cysylltwch â ni.


