
Cefndir 
 

Un o’r saith thema iechyd sy’n ffurfio 
Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith 
Cymru yw Datblygiad Personol a 
Pherthnasoedd.  
 
Mae’n cynnwys argymhellion 2010 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg 
Rhyw a Pherthnasoedd (ARhaPH) 
mewn ysgolion.  
 

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell 
fod pob ysgol gynradd yn cael rhaglen 
Addysg Rhyw a Pherthnasoedd 
raddoledig sy’n briodol i oedran y 
disgyblion ac sy’n rhoi pwyslais ar 
elfennau cymdeithasol ac emosiynol 
perthnasoedd.  
 
Mae addysg am Ddatblygiad Personol 
a Pherthnasoedd yn helpu disgyblion i 
symud yn hyderus o blentyndod trwy 
eu harddegau i fod yn oedolion.  

 
Beth sy’n cael ei addysgu? 

 
Mae ysgol Glanrafon wedi mabwysiadu 
rhaglen sy’n briodol i oedran y 
disgyblion yn seiliedig ar ganllawiau 
cenedlaethol a lleol.  Mae’r Polisi Rhyw 
a Pherthnasoedd yn sicrhau fod 
trefniadau effeithiol mewn lle i ddiogelu 
a hyrwyddo lles pob disgybl.  
 
 
 

Bydd addysg am berthnasoedd i 
ddisgyblion ym mlwyddyn 1, 2, 3 a 4 
yn canolbwyntio ar feithrin hunan-
barch trwy annog disgyblion i: 
 

 Werthfawrogi eu hunain 

 Cydnabod a chyfleu eu teimladau 

 Ffurfio cyfeillgarwch a 
pherthnasoedd. 

 
Bydd disgyblion ym mlwyddyn 1, 2, 
3 a 4 hefyd yn dysgu: 
 
 Gwahaniaethu rhwng cyffwrdd priodol 

ac amhriodol. 
 Defnyddio’r geiriau cywir i enwi 

rhannau o’r corff er mwyn 
gwahaniaethu rhwng gwryw a benyw.  
Defnyddir termau gwyddonol yn y 
gweithgaredd hwn, gan gynnwys: 
pidyn a cheilliau i wrywod a bronau a 
fagina i fenywod. 

 
Bydd disgyblion ym mlwyddyn 5 a 6 
yn dysgu: 
 

 Y rhesymau dros newidiadau 
corfforol ac emosiynol sy’n 
digwydd yn ystod oed 
aeddfedrwydd, gan gynnwys 
cenhedlu, beichiogrwydd a 
genedigaeth. 

 Ystod eu teimladau a’u 
hemosiynau eu hunain a phobl 
eraill. 

 Pwysigrwydd diogelwch personol 
a beth i’w wneud neu at bwy i fynd 
pan ydych yn teimlo’n anniogel. 

Sut?  
 

Cyflwynir Datblygiad Personol a 
Pherthnasoedd i ddisgyblion fel 
rhan o:  
 
 Y Cyfnod Sylfaen 
 Fframwaith Addysg Bersonol a 

Chymdeithasol (ABCh) 
 Cwricwlwm Cenedlaethol 

Gwyddoniaeth 
 Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg 

Grefyddol  
 
A thrwy ddefnyddio cyfuniad o’r 
canlynol: 
 
 Adnodd ‘Growing Up – Tyfu i Fyny’  -

datblygu gan Cynllun Ysgolion Iach 
Gwynedd © 

 CD Sense  ‘Growing Up and Keeping 
Safe’  

 Amrywiaeth o lyfrau 
 Social and Emotional Aspects of 

Learning (SEAL)   
 Gweithgareddau Amser Cylch 
 Yn anffurfiol wrth i gyfleoedd godi yn 

yr ystafell ddosbarth.  
 
Caiff Cytundeb Dosbarth ei greu cyn i 
unrhyw wers ac mae hwn yn ffurfio rheolau 
sylfaenol ar gyfer y gwersi I gyd. Bydd 
Blwch Cwestiynau hefyd ar gael i 
ddisgyblion ym mhob ystafell ddosbarth os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



oes ganddynt unrhyw gwestiynau eraill 
neu os oes angen cymorth arnynt. 

 
Polisi Drws Agored 

 
Mae gan ysgol Glanrafon bolisi drws 
agored a bydd cyfleoedd i weld a 
thrafod adnoddau a ddefnyddir i 
ddarparu rhaglen Datblygiad Personol 
a Pherthnasoedd yn ystod y flwyddyn 
ysgol.  
 
Mae’r Polisi Addysg Rhyw a 
Pherthnasoedd a’r Polisi Amddiffyn 
Plant ar gael i’w gweld ar gais yn 
nerbynfa yr ysgol.  
 
Os hoffai unrhyw rieni drafod 
agweddau ar y rhaglen ag aelod o 
staff, cysylltwch â’r ysgol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cynllun Ysgolion Iach  
Sir y Fflint 

 

Lansiwyd Cynllun Ysgolion Iach Sir y 
Fflint ym mis Hydref 2000 ac mae’n 
aelod o Gynlluniau Ysgolion Iach – 
Rhwydwaith Cymru a ariennir gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
 
Nod y cynllun yw sefydlu hinsawdd 
ysgolion iach lle adlewyrchir gwell 
iechyd a lles mewn gwell safonau 
addysgol a lle mae pob aelod o 
gymuned yr ysgol yn cael ei 
werthfawrogi a’i gynorthwyo i 
ddatblygu. 
 
Mae’r cynllun yn ymroddedig i 
weithrediad y Fframwaith Addysg 
Bersonol a Chymdeithasol (ABCh), yn 
ogystal â sicrhau fod blaenoriaethau 
iechyd cenedlaethol yn cael eu 
hystyried ym mywyd bob dydd yr ysgol 
i ddisgyblion, staff a’r gymuned 
ehangach. 
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Gwybodaeth i Rieni 
Pwrpas y daflen hon yw amlinellu 
rhaglen Ysgol Glanrafon ar gyfer 
darparu Addysg Datblygiad Personol a 
Pherthnasoedd i ddisgyblion blwyddyn 
2 - 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


