SUT?

Iechyd a lles emosiynol


Deallt y rhesymau dros y newidiadau
corfforol ac emosiynol sy’n digwydd yn
ystod y glasoed gan gynnwys cenhedliad a
genedigaeth



Deallt ystod eu teimladau a’u hemosiynau
eu hunain ac eraill



Cymeryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw’r
meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach

Cyflwynir Addysg Rhyw i ddisgyblion
trwy:


Gyfnodau Amser Cylch



Bynciau penodol y
Cwricwlwm Cenedlaethol e.e.



Deallt pwysigrwydd diogelwch personol

Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol



Deallt be ddylid ei wneud neu at bwy y
dylid mynd pan na fyddant yn teimlo’n



â phlant am anghenion babanod

ddiogel
Datblygiad moesol ac ysbrydol


Deallt sut mae gwerthoedd diwylliannol a
chredoau crefyddol yn lliwio’r ffordd y mae
pobl yn byw



Gwerthfawrogi amrywiaeth a chydnabod
pwysigrwydd cyfle cyfartal.

Groesawu mamau i ddod i siarad



Gyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol



Sesiynau ‘Jiwsi’

Mae croeso i chi gysylltu â’r
ysgol os y dymunwch i gael mwy
o wybodaeth

Carys Bird 2015

Llyfryn
Gwybodaeth i Rieni
Hafod Lon

PAM?
Mae Ysgol Hafod Lon wedi ymuno â chynllun Ysgolion
Iach Gwynedd. Fel rhan o’r gwaith i ddatblygu Addysg
Bersonol a Chymdeithasol yn yr ysgol mae’n ofynnol
cyflwyno gwersi ar Addysg Rhyw a pherthnasoedd
drwy’r ysgol. Pwrpas y llyfryn hwn ydi rhannu
gwybodaeth i chi am yr hyn fydd yn cael ei gyflwyno i’r
plant.
PWRPAS AC AMCANION ADDYSG RHYW YN YR
YSGOL YW:


Dysgu am gylch bywyd



I gadw’r plant yn ddiogel trwy eu helpu i
adnabod ac ymateb i ymddygiad annerbyniol gan oedolion a phlant eraill.







I helpu’r plant ddod yn ymwybodol o wahanol sefyllfaoedd bywyd gan bwysleisio
pwysigrwydd moesol
I helpu’r plant siarad am faterion sy’n
ymwneud â’r corff a pherthnasoedd heb
embaras
I ddarparu gwybodaeth am:

Berthynas gariadus
Enwau rhannau’r corff
Cyffyrddiad priodol ac amrhiodol
y broses atgenhedlu
newidiadau’r glasoed
tyfiant y baban yn y groth a genedigaeth
anghenion babanod a chyfrifoldebau rhieni



Cychwyn paratoi’r plant am y penderfyniadau y byddant yn eu gwneud yn y dyfodol
a’r profiadau maent yn debygol o wynebu.



I helpu’r plant addasu i newidiadau yn y
teulu

Iechyd a lles emosiynol


Deallt pwysigrwydd diogelwch personol



I helpu’r plant ddeall eu teimladau nhw eu
hunain a theimladau pobl eraill.





Dysgu’r plant i barchu eu hunain ac eraill.

Deallt beth y dylid ei wneud neu at bwy y
dylid mynd pan na fyddant yn teimlo’n
ddiogel



Cymeryd cyfrifoldeb cynyddol dros
gadw’r meddwl a’r corﬀ yn ddiogel ac
iach

Beth a phryd?
Y Cyfnod sylfaen/ CA 2
Enw rhannau o’r corﬀ er mwyn gwahaniaethu rhwng
gwryw a benyw. Y termau y byddwn yn eu defnyddio ar
gyfer gwryw yw pidyn a cheilliau a’r eirfa ar gyfer
benyw yw bronnau a fagina.
Cyﬀwrdd priodol ac amrhiodol.

CA 3 a 4
Erbyn blwyddyn 8 mi fydd yr ysgol yn sicrhau bod y
disgyblion yn ymwybodol o’r rhesymau dros newidi‐
adiau corﬀorol ac emosiynol sy’n digwydd yn ystod
glasoed gan gynnwys cenhedliad, beichiogrwydd a
genedigaeth

Dinasyddiaeth weithgar


Gwerthfawrogi teulu a ﬀrindiau fel
ﬀynhonell o gymorth i’w gilydd



Deall manteision cael teulu a ﬀrindiau,
a’r problemau sy’n gallu codi



Deall sefyllfaoedd sy’n esgor ar wrthdaro
a natur bwlio



Datblygu parch atynt hwy eu hunain ac
at bobl eraill



Deall eu hawliau



Deall y manteision o gael teulu a
ﬀrindiau

