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Gwahanol Deuluoedd - Uwchradd 

Gall rhieni neu ofalwyr ddefnyddio pecynnau dysgu gartref Stonewall i helpu eu plentyn i 

ddysgu, neu gall staff addysg eu defnyddio i anfon gwaith adref i'w disgyblion. Mae 

fersiwn cynradd, uwchradd ac Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd o bob pecyn 

ar gael, gyda rhestr o weithgareddau a deunyddiau ategol i chi ddewis o'u plith. 

 

Gair am ddiogelwch ar-lein: Gwnewch yn siŵr eich bod yn goruchwylio eich plentyn pan 

fyddan nhw'n defnyddio YouTube neu'n defnyddio'r rhyngrwyd i ymchwilio. Siaradwch 

gyda nhw ynghylch beth ddylen nhw ei wneud os byddan nhw'n gweld rhywbeth sy'n 

gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus neu rywbeth maen nhw'n meddwl na ddylen 

nhw fod yn ei weld. Defnyddiwch ein hadnodd Cadw'n Ddiogel Ar-lein neu wefan 

Childnet i'ch helpu chi. 

 

Stonewall 

Mae’r adnodd yma wedi ei gynhyrchu gan Stonewall, elusen sydd wedi ei leoli yn y DU 

ac sy’n sefyll dros rhyddid, ecwiti, a potensial pob person lesbiaidd, hoyw, deurhywiol, 

traws, cwîar, cwestiynu ac ace (LHDT+). 

 

Yn Stonewall, dychmygwn byd ble all pobl LHDTC+ ym mhobman byw bywydau llawn. 

Cawsom ein sefydlu yn Llundain yn 1989, ac yn awr rydym yn gweithio ym mhob wlad y 

DU a rydym wedi sefydlu partneriaethau ar draws y byd. Dros y tair degawd diwethaf, 

rydym wedi creu newidiadau trawsffurfiedig ym mywydau pobl LHDTC+ yn y DU, gan 

helpu ennill hawliau hafal o ran priodas, cael plant, ac addysg cynwysiedig. 

 

Mae ein ymgyrchoedd yn creu newidiadau positif i’n cymunedau, ac mae ein rhaglenni 

newid cynaliadwy a grymusrwydd yn sicrhau bod pobl LHDTC+ yn gallu ffynnu trwy 

gydol ein bywydau. Rydym ni’n sicrhau bod y byd yn clywed ac yn dysgu o’n 

cymunedau, ac bod ein gwaith ni wedi ei seilio yn tystiolaeth ac arbenigedd. 

 

https://www.stonewall.org.uk/system/files/staying_safe_online_-_stonewall_childnet.pdf
https://www.childnet.com/
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Mae Stonewall yn falch i ddarparu wybodaeth, cefnogaeth a cyngor ar cynwysedd 

LHDTC+; gweithio tuag at byd ble yr ydym i gyd yn rhydd i fyw. Nid yw hyn yn gyfystirio 

cyngor gyfreithiol, ac nid ydy’n bwriadu cymryd lle cyngor gyfreithiol ar unrhyw pwnc. I 

ddarganfod mwy amdano ein gwaith ni, ewch i www.stonewallcymru.org.uk. 

 

Wedi mwynhau'r adnodd yma? Ymunwch â ni heddiw! Mae ein tîm arbennig o athrawon 

a hyfforddwyr wedi cefnogi cannoedd o leoliadau ar eu teithiau cynhwysedd i sicrhau 

bod pob plentyn a pherson ifanc yn rhydd i fod ei hun. Mae gan ein rhaglen aelodaeth i 

ysgolion a cholegau ac ein rhaglen aelodaeth i wasanaethau plant a phobl ifanc 

rhywbeth i gynnig i bob lleoliad. Ymunwch heddiw a manteisiwch o: 

• Cyrsiau e-ddysgu achrededig 

• Mynediad at ein gwobr gwasanaethau plant a phobl ifanc 

• Cefnogaeth unigryw oddi wrth ein tîm 
 

Mae’r manteision yma, a mwy, wedi cynnwys yn y pris aelodaeth. 

 

Edrych am hyfforddiant arbennig? Mae ein hyfforddwyr profiadol yn gallu darparu 

sesiynau ar gyfer darparwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITT), ysgolion dysgu, 

rhwydweithiau datblygiad proffesiynol, a nifer fawr o leoliadau eraill, yn Saesneg ac yn 

Gymraeg. Cysylltwch â ni addysg@stonewall.cymru i darganfod mwy ac i drafod eich 

anghenion. 

 

 

 

 

  

http://www.stonewallcymru.org.uk/
mailto:addysg@stonewall.cymru
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Cyfnod Allweddol 3 
• Tynnwch lun neu paentiwch bortread o'ch teulu. 

• Gwnewch lyfr stori sy'n LHDT-gynhwysol ar gyfer plant ysgol gynradd. Gallech 

greu e-lyfr gyda PowerPoint neu Scratch, neu gall fod yn llyfr papur. Gwyliwch rai 

o fideos Pop’n’Olly i gael ysbrydoliaeth: 

https://www.youtube.com/channel/UCpjrpLd11TqcVXag6sPSU3A 

• Gwnewch goeden deulu o'ch teulu chi – gallech ddefnyddio'r goeden deulu 

enghreifftiol neu goeden deulu Frida Kahlo i'ch helpu, ond efallai y gallwch feddwl 

am ffordd arall. Allwch chi ddefnyddio Scratch neu PowerPoint i greu coeden 

deulu ryngweithiol? Byddwch yn greadigol! Ffoniwch aelodau o'ch teulu i'ch 

helpu i ddysgu mwy am hanes eich teulu. 

• Ysgrifennwch sgript ar gyfer podlediad am deuluoedd. Meddyliwch am eich teulu 

chi, ond teuluoedd pobl eraill hefyd. Gallech ddefnyddio'r lluniau o'r teuluoedd 

gwahanol i'ch helpu chi. Beth sydd gan bob teulu yn gyffredin? Beth yw rhai o'r 

pethau sy'n gwneud teuluoedd eraill yn wahanol i'w gilydd? 

• Crëwch stori fer mewn arddull llyfr comic am ddigwyddiad a ddigwyddodd i'ch 

teulu chi neu sefyllfa mae eich teulu wedi ei hwynebu. 

• Gan ddefnyddio poster Gwahanol Deuluoedd, Yr Un Cariad Stonewall fel 

ysbrydoliaeth, dyluniwch boster i ddangos gwahanol fathau o deuluoedd i blant 

ysgol gynradd 

 

Cyfnod Allweddol 4 
• Tynnwch lun neu paentiwch bortread o'ch teulu. 

• Gwnewch lyfr stori sy'n LHDT-gynhwysol ar gyfer plant ysgol gynradd. Gallech 

greu e-lyfr gyda PowerPoint neu Scratch, neu gall fod yn llyfr papur. Gwyliwch rai 

o fideos Pop’n’Olly i gael ysbrydoliaeth: 

https://www.youtube.com/channel/UCpjrpLd11TqcVXag6sPSU3A 

• Gwnewch goeden deulu o'ch teulu chi – gallech ddefnyddio'r goeden deulu 

enghreifftiol neu goeden deulu Frida Kahlo i'ch helpu, ond efallai y gallwch feddwl 

am ffordd arall. Allwch chi ddefnyddio Scratch neu PowerPoint i greu coeden 

deulu ryngweithiol? Byddwch yn greadigol! Ffoniwch aelodau o'ch teulu i'ch 

helpu i ddysgu mwy am hanes eich teulu. 

• Ysgrifennwch sgript ar gyfer podlediad am deuluoedd. Meddyliwch am eich teulu 

chi, ond teuluoedd pobl eraill hefyd. Gallech ddefnyddio'r lluniau o'r teuluoedd 

gwahanol i'ch helpu chi. Beth sydd gan bob teulu yn gyffredin? Beth yw rhai o'r 

pethau sy'n gwneud teuluoedd eraill yn wahanol i'w gilydd? Oes rhai materion y 

https://www.youtube.com/channel/UCpjrpLd11TqcVXag6sPSU3A
https://www.youtube.com/channel/UCpjrpLd11TqcVXag6sPSU3A
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mae teuluoedd sydd â rhieni neu ofalwyr LHDT yn eu hwynebu y mae teuluoedd 

eraill yn eu hwynebu hefyd? 

• Ysgrifennwch bennod o'ch hunangofiant yn disgrifio digwyddiad a ddigwyddodd 

i'ch teulu chi neu sefyllfa y mae eich teulu chi wedi ei hwynebu. 

• Ysgrifennwch draethawd byr yn egluro sut mae hawliau pobl LHDT yng 

ngwledydd Prydain wedi newid mewn ffordd sydd wedi gwella bywyd i deuluoedd 

sydd â rhieni, gofalwyr neu blant LHDT. Defnyddiwch dudalen 30 Cam ar y ffordd 

at gydraddoldeb LHDT Stonewall i ymchwilio. 

 

  

https://www.stonewallcymru.org.uk/cy/30-foment-ar-y-ffordd-i-gydraddoldeb-lhdt
https://www.stonewallcymru.org.uk/cy/30-foment-ar-y-ffordd-i-gydraddoldeb-lhdt
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Adnoddau  
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Enghraifft o goeden deulu 

Teulu Elijah 

Sheila  Stanley  Jack  Gladys 
 
 

    
 

  

 

Elton  David 
 
 

  

 

 

Elijah  Zachary 
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Coeden deulu Frida Kahlo 
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Fy nheulu comic 
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 Poster teuluoedd gwahanol 

 

 

 


