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“Ble, wedi’r cyfan, y mae hawliau dynol cyffredinol yn
dechrau? Mewn mannau bach, yn agos i’w cartrefi – mor
agos ac mor fach fel na ellir eu gweld ar unrhyw fapiau
o’r byd. Ac eto, dyma fyd y person unigol; y gymdogaeth y
mae’n byw ynddi; yr ysgol neu’r coleg y mae’n ei fynychu;
y ffatri, y fferm neu’r swyddfa lle mae’n gweithio. Dyma’r
mannau lle mae pob dyn, menyw a phlentyn yn ceisio
cyfiawnder cyfartal, cyfle cyfartal, urddas cyfartal heb
wahaniaethu. Oni bai bod ystyr i’r hawliau hyn yno, nid
oes ganddynt fawr o ystyr yn unman. Heb bryder am
weithredu gan ddinasyddion i’w cynnal yn agos i’w cartrefi,
byddwn yn edrych yn ofer am gynnydd yn y byd mwy.”
ELEANOR ROOSEVELT,
RYDD COMISIWN Y CENHEDLOEDD UNEDIG AR HAWLIAU DYNOL, 1958
FLY THE FLAG
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SUT I
DDEFNYDDI

Bydd y pecyn hwn yn eich cefnogi i gyflwyno
gwersi i gyflwyno’ch myfyrwyr i’r Datganiad
Cyffredinol o Hawliau Dynol (UDHR) a phrosiect
Fly The Flag. Mae’n adnodd sydd wedi’i ddylunio’n
benodol i’w defnyddio ar gyfer myfyrwyr â
chynlluniau gofal iechyd addysgol ym mhob
lleoliad. Mae’n ategu’r adnoddau addysgu am
ddim ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1-5 sydd ar gael
ar wefan Fly The Flag a gellir eu defnyddio mewn
cysylltiad ag ef i gyflwyno gwersi pwrpasol sy’n
bodloni canlyniadau EHCP eich myfyrwyr.
Yn y pecyn hwn fe welwch fwydlen o awgrymiadau
ac adnoddau y gallwch ddewis ohonynt i greu
cyfres o wersi sy’n diwallu anghenion eich
myfyrwyr a’ch ysgol. Gallwch addysgu’r holl wersi
fel dilyniant neu ddewis a dethol gweithgareddau
o wersi i gyflwyno sesiwn unigol ar hawliau dynol.
Mae awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau y
gellir eu defnyddio gyda myfyrwyr sy’n gweithio ar
lefel cyn y cwricwlwm. Mae’r pecyn hwn
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yn cael ei drefnu mewn cyfres o chwe gwers
gydag awgrymiadau o weithgareddau ar gyfer
myfyrwyr ag anghenion addysgol gwahanol.
Gellir ei addasu ar gyfer myfyrwyr mewn lleoliad
cynradd neu uwchradd os caiff ei ddefnyddio
i gyd-fynd â’r adnoddau addysgu am ddim ar
gyfer Cyfnodau Allweddol 1-5.

Nodyn cynnwys: Mae’n bwysig bod yn
ymwybodol o amgylchiadau personol eich
myfyrwyr a chynllunio eich gweithgareddau
yn unol â hynny. Efallai na fydd rhai o
hawliau dynol eich myfyrwyr yn cael eu
bodloni ar hyn o bryd, er enghraifft, o ran
tai, iechyd neu statws ffoadur. Caiff codi a
thrafod y materion hyn ei annog ond bydd
angen sensitifrwydd a chefnogaeth.

Bydd yr adran ‘Gwybodaeth Gefndir Ddefnyddiol
i Athrawon’ yn sicrhau eich bod yn deall y cyddestun hawliau dynol. Yng nghefn y pecyn, fe
welwch amrywiaeth o adnoddau y gallwch eu
defnyddio yn eich gwersi.

Nodyn iaith: Mae Fly The Flag yn
defnyddio’r term ‘dathlu’ yn ofalus. Mae
hwn yn benderfyniad ymwybodol sy’n
cydnabod nad yw hawliau dynol llawer
o bobl yn y DU a ledled y byd yn cael
eu bodloni ar hyn o bryd. Mae hefyd yn
cydnabod nad yw hawliau dynol yn fraint.
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SUT I
DDEFNYDDI

GWYBODAETH GEFNDIR
DDEFNYDDIOL I ATHRAWON
Mae Fly The Flag yn brosiect i annog pobl i ddysgu
am eu hawliau dynol, ac amddiffyn eu hawliau
dynol. Rydym yn dod at ein gilydd bob blwyddyn
ar 10 Rhagfyr ar gyfer Diwrnod Hawliau Dynol.
Mae llawer o wahanol sefydliadau celfyddydol
ledled y DU wedi cydweithio â sefydliadau hawliau
dynol i wneud i’r prosiect ddigwydd. Nid oes
llawer o bobl yn y DU yn ymwybodol o beth yw
eu hawliau dynol, neu sut mae hawliau dynol yn
effeithio’n gadarnhaol ar eu bywydau bob dydd.
Mae’r celfyddydau’n galluogi pobl i ddychmygu
ffyrdd newydd o fod, neu o wneud pethau, a
gallant chwarae rhan bwysig wrth greu newid
ystyrlon, i unigolion, cymunedau a systemau.
Gall y celfyddydau ein helpu i ddysgu, mynegi ac
amddiffyn ein hawliau dynol.
Gofynnwyd i’r artist Ai Weiwei ddylunio baner fel
symbol ar gyfer hawliau dynol.
Mae hawliau dynol Ai Weiwei wedi cael eu torri
droeon ac mae wedi creu gwaith celf a ffilmiau
mewn ymateb i dorri hawliau dynol pobl, gan
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gynnwys rhai ffoaduriaid.
Mae’r faner yn rhywbeth y gall pobl ei defnyddio
at wahanol ddibenion. Gellir ei defnyddio i
ddathlu, mewn protest neu ei chwifio i roi gwybod
i bobl fod lle penodol yn parchu hawliau dynol.
Mae pob ysgol yn y wlad wedi cael gwahoddiad
i ymuno a Fly The Flag, gan ddysgu am hawliau
dynol. Erthygl 26 o’r UDHR yw’r hawl i addysg ac i
ddysgu am hawliau dynol.
Mae hawliau dynol yn berthnasol i bawb yng
nghymuned ein hysgol. Yn fyd-eang, mae gan y
gymuned anabl hanes o bobl yn torri eu hawliau
dynol ac mae’r mudiad hawliau anabledd wedi
cael effaith aruthrol ar fywydau pobl anabl ledled
y byd. Dyna pam y mae’n bwysig bod y pecyn hwn
yn cael ei ddefnyddio gydag anghenion penodol
mewn golwg.

Gellir arfer hawliau dynol – er enghraifft, dod
i’r ysgol am addysg am ddim, mwynhau’r
celfyddydau, cael mynediad at ofal iechyd.
Gellir torri hawliau dynol – er enghraifft, pan nad
yw pobl yn cael eu trin yn gyfartal oherwydd eu
hil, eu rhyw, anabledd, ffydd neu gyfeiriadedd
rhywiol, pan nad oes tai digonol i bobl, pan nad
oes croeso i ffoaduriaid yn rhywle.
Gellir amddiffyn hawliau dynol – drwy siarad
am dorri hawliau dynol, drwy brotestio, lobïo
arweinwyr a sefydliadau a thrwy’r llysoedd.
Rhaid i ni wybod beth yw ein hawliau dynol er
mwyn eu hamddiffyn.

Mae ein hawliau dynol yn amhriodol ac yn
anweledig, sy’n golygu bod gan bawb yr un
hawliau, ni all neb eu tynnu oddi arnoch, ac mae
pob hawl yr un mor bwysig â’r lleill.

ADNODDAU ADDYSGOL: ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG | 5

RHANNU
Rydym yn falch iawn bod eich ysgol yn ymuno â’r
symudiad pwerus hwn sy’n llawn gobaith, agosatrwydd,
myfyrio a chreadigrwydd ledled y DU.
Byddem wrth ein bodd yn hyrwyddo gweithgaredd Fly
The Flag eich ysgol ar ein cyfryngau cymdeithasol, rydym
yn eich gwahodd i rannu â ni.

Twitter

@we_flytheflag

Instagram

@we_flytheflag

FACEBOOK

/Fly-The-Flag-122826161959107/

FLY THE FLAG
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GWERS 1:

BETH SY’N DEG?
Bydd angen y canlynol arnoch:
• Rhestr o reolau’r ystafell
ddosbarth/ysgol
• Symbolau teg ac annheg (Yn yr
atodiad)
• Adnoddau gosod bwrdd a/neu
fwyd ffug
• Gweithgaredd didoli symbolau
• Papur a beiros/pensiliau
• Gêm i’w chwarae

TEG/ANNHEG
10 munud
Edrychwch ar reolau’r ystafell
ddosbarth/ ysgol – pam eu bod yno?
Gweithgaredd chwarae rôl:
Chwarae rôl y senarios gwahanol hyn
ydyn nhw’n deg neu’n annheg?

GWEITHGAREDD RHANNU RHEOLAU’R GÊM
15 munud

10 munud

Rhannwch rywbeth yn anghyfartal –
a yw’n deg? Beth yw’r gwahaniaeth a
sut mae’n gwneud i bobl deimlo?
Gweithgareddau i ddewis ohonynt yn
seiliedig ar anghenion eich myfyriwr:

• Rhywun yn cipio

• Gosod y bwrdd/gweini bwyd ffug
(allwch chi weini pawb yn deg)

• Rhywun yn rhannu rhywbeth yn
gyfartal

• Beth yw ystyr tegwch? Ysgrifennu
brawddeg/paragraff

Dewiswch gêm i’w chwarae gyda’ch
gilydd – ysgrifennwch y rheolau gan
ddefnyddio symbolau. Gwnewch yn
siŵr ei bod yn deg.

• Rhywun sy’n rhoi bwyd i un person
yn unig
• Rhywun yn torri rhywbeth sy’n
perthyn i chi
Myfyrwyr i ddefnyddio symbolau teg/
annheg i bleidleisio ynghylch a yw’r
ymddygiad a welant yn deg.

FLY THE FLAG
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GWERS 2:
BYWYD

Bydd angen y canlynol arnoch:
• Dau byped aderyn
• Cawell
• Chwistrell dŵr
• Cracers neu fwyd
• Llun o ddau aderyn (Yn yr
atodiad)
• Byrddau gofyn
• Symbolau byrddau lluniau
• Papur a beiros/pensiliau
• Byrddau dewis i drafod eitemau
sydd eu hangen arnom yn ein
bywydau
• Symbolau emosiynau (Yn yr
atodiad)

STORI GYMDEITHASOL
GYDA PHYPEDAU
10 munud
Defnyddio dau aderyn tegan
(pyped) gyda gwahanol bethau’n
digwydd i’r adar:
• Maen nhw’n llwglyd - gall yr
aderyn rhydd gyrraedd y bwyd
• Mae’n bwrw glaw - mae’r aderyn
rhydd yn mynd i mewn i’w dŷ
• Maen nhw’n sychedig - gall yr
aderyn rhydd gael dŵr

CYMHARU

BETH SYDD EI ANGEN
ARNOM I OROESI?

15 munud

10 munud

Edrychwch ar luniau o ddau aderyn,
un mewn cawell heb fwyd, dŵr na
lloches ac un yn rhydd gyda thŷ adar,
bwyd, bath adar.
Trafodaeth: Pa un yw’r hapusaf, a
pham? Beth sydd angen ar yr aderyn
i oroesi?
Gweithgareddau i ddewis ohonynt yn
seiliedig ar anghenion eich myfyriwr:

Edrychwch ar yr hyn sydd ei angen
arnom i oroesi gan siarad am ble
rydym yn byw, beth rydym yn hoffi
ei fwyta ac yfed gan ddefnyddio ein
dulliau cyfathrebu – sut y byddem
yn teimlo petai rhywun yn cymryd
y pethau hyn oddi wrthym – ein
cartref, bwyd, diod sut y byddai’n
gwneud i ni deimlo.

• Gwnewch geisiadau am eitemau o’r
stori gymdeithasol (bwyd ac ati) –
defnyddiwch symbolau i siarad am
sut maen nhw’n teimlo. Oedolion i
ddefnyddio sylwebaeth ddisgrifiadol
• Cyfateb symbolau/geiriau
disgrifiadol i bob llun
• Brawddeg/paragraff am sut mae
pob aderyn yn teimlo

FLY THE FLAG
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GWERS 3:

HAWLIAU DYNOL
Bydd angen y canlynol arnoch:
• Bocs
• Rhwymynnau braich
• Cadwyn bapur o bobl
• Bwrdd du bach a sialc
• Swigod
• Drych
• Clorian

EITEMAU
SYNHWYRAIDD
10 munud

BETH SYDD EI ANGEN
ARNOM I OROESI?

15 munud

10 munud

Beth sydd yn y blwch - eitemau
synhwyraidd ar gyfer pob gair:

Gweithgareddau i ddewis ohonynt yn
seiliedig ar anghenion eich myfyriwr:

Siarad pam mae hawliau dynol
yn bwysig.

• Diogelwch - rhwymynnau braich

• Paru eitemau o’r blwch synhwyraidd
i’r symbol neu’r llun cyfatebol
(Delweddau yn yr atodiad)

Edrych yn benodol ar hawliau
pobl anabl.

• Symbolau a lluniau i gyfateb (Yn
yr atodiad)

• Cymuned - cadwyn bapur o bobl

• Fersiwn symbol y datganiad o
hawliau dynol (Yn yr atodiad)

• Bywyd da – swigod (neu
weithgaredd synhwyraidd mae
eich dosbarth yn ei hoffi)

• Gweithgareddau trefnu.

CYMHARU

• Addysg - bwrdd du bach a sialc

• Ysgrifennu pam mae hawliau dynol
yn bwysig - brawddeg/paragraff

• Dileu gwahaniaethu ar sail
anabledd
• Galluogi pobl anabl i fyw’n
annibynnol yn y gymuned

• Hunaniaeth - drych

• Sicrhau system addysg gynhwysol

• Tegwch - clorian

• Sicrhau bod pobl anabl yn cael eu
hamddiffyn rhag pob math o gamfanteisio, trais a cham-drin

Caniatáu i fyfyrwyr archwilio eitemau.
Cyflwyno’r fersiwn symlach/symbol o’r
Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.

FLY THE FLAG
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GWERS 4:

HAWLIAU DYNOL
Bydd angen y canlynol arnoch:
• Byrddau cyfathrebu ar gyfer
gwneud cais am faner lliw
• Bwrdd symbolau hawliau dynol
(yn yr atodiad)
• Deunyddiau gwneud baneri

CERDD FLY THE FLAG
10 munud
Chwarae fideo o Flying The Flag gan
Keisha Thompson (2 funud 57 eiliad)
Siarad am arwyddocâd baneri a
pha mor bwysig ydyn nhw yn ein
diwylliant. Gall baneri gael gwahanol
ystyron – a fyddai’n dda i ni chwifio
baner mewn ysgol sy’n cynrychioli
hawliau dynol.
Edrychwch ar wahanol leoedd y gallech
ddod o hyd i faneri a’r hyn y maent yn
ei olygu i’r bobl sy’n eu chwifio.

GWEITHGAREDD
SYNHWYRAIDD

GWEITHREDAETH
– CHWIFIO BANERI

15 munud

10 munud

Gweithgareddau i ddewis ohonynt yn
seiliedig ar anghenion eich myfyriwr:
• Dewiswch ddarnau lliw gwahanol
o ddeunydd (lliwiau baner fly
the flag) i’w harchwilio i Blowin
in the Wind gan Bob Dylan. Rhoi
cynnig ar wahanol weithredoedd –
ysgwyd y faner, troelli gyda’r faner,
taflu’r faner yn yr awyr. Sut mae’r
baneri yn gwneud i ni deimlo?
Dewis o’r symbolau.

Gorymdeithio gyda’r faner o amgylch
yr ystafell ddosbarth i arddangos y
baneri rydym wedi’u creu.

• Dewis un o’r hawliau dynol i wneud
eich baner eich hun.

FLY THE FLAG
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GWERS 5:
OLION TRAED

Bydd angen y canlynol arnoch:
• Blawd a gogr
• Templed o droed (yn yr atodiad)
• Lluniau o Ai Weiwei a’r faner Fly
The Flag (Yn yr atodiad)
• Tywod ac esgid
• Eitemau synhwyraidd i’w
harchwilio
• Byrddau cyfathrebu i’w
harchwilio
• Papur
• Paent
• Papur a phensiliau/beiros

OLION TRAED
10 munud
Defnyddio gogr gyda blawd i wneud
stensil o droed ar bapur glas.
Ai Wei Wei a ddyluniodd y logo Fly
the Flag – cyflwyno Ai Wei ac esbonio
pam wnaeth ddylunio logo’r fflag.
Gwneud ôl troed yn y tywod gan
ddefnyddio esgid. Yna gyda’n traed –
ydyn ni am ei wneud gyda’n traed?

EIN HOLION TRAED
15 munud

RHANNU GWAITH
10 munud

Archwilio gwahanol bethau - tywod,
mwd, rhew, dŵr, defnyddio dulliau
cyfathrebu i ddisgrifio sut mae
gwahanol eitemau’n teimlo. Ydyn ni’n
ei hoffi ai peidio, a pham?

Edrychwch ar bob ôl troed – galwch ac
ymateb pob gair wrth i ni edrych arno.

Camu ar bethau gydag esgidiau, a
fyddem yn rhoi cynnig ar ôl tynnu ein
hesgidiau – pam/pam ddim?
Gweithgareddau i ddewis ohonynt yn
seiliedig ar anghenion eich myfyriwr:
• Olion traed ar bapur – Gan
ddefnyddio lliwiau Fly The Flag dewiswch liwiau ac argraffu ein hôl
troed ein hunain ar bapur/ffabrig
• Dyrannu un o’r geiriau/symbolau
(neu Erthyglau) i bob myfyriwr –
gallech weithio fel dosbarth cyfan
neu mewn grwpiau llai gyda’r un
gair. Siarad am yr hyn y mae’r
Erthygl neu’r gair yn ei olygu. Yna
mae’r myfyriwr yn ysgrifennu’r gair
neu’r Erthygl honno y tu mewn neu
o amgylch ei ôl troed
• Ysgrifennu brawddeg/paragraff
ynghylch pam y caiff olion traed eu
defnyddio ar gyfer y Logo Fly The Flag

FLY THE FLAG
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GWERS 6:

RHANNU EIN
GWYBODAETH
Bydd angen y canlynol arnoch:
• Fideos o weithgareddau
blaenorol
• Camerâu

MYFYRIO
10 munud

GWEITHREDAETH YSGRIFENNU LLYTHYR
15 munud

GWEITHREDAETH –
PROTEST A DATHLU
10 munud

• Symbolau (yn yr atodiad)
• Papur
• Pensiliau

Atgoffa pawb o’r hyn rydym wedi’i
ddysgu am hawliau dynol mewn
ffordd sy’n ystyrlon – edrych ar
fideos o wahanol weithgareddau
rydym wedi’u gwneud wrth ddysgu
am hawliau dynol, siarad am yr hyn
rydym wedi’i ddysgu.

Ysgrifennu llythyrau/gwneud fideos
i AS yn nodi pam mae hawliau dynol
yn bwysig gan ddefnyddio:
• Symbolau

Mynd â’r baneri am dro a’u chwifio
o amgylch yr ysgol – llunio galwad
ac ymateb syml i’w hailadrodd wrth
gerdded o amgylch yr ysgol.

• Geiriau/paragraffau gan bob
myfyriwr

Sut arall y gallwn gyfleu’r neges am
fly the flag.
Fel dosbarth, ysgrifennu llythyr am
hawliau dynol a’i anfon at AS.

FLY THE FLAG
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ATODIAD
O ADNODDAU
ADNODDAU GWERSI
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Symbol annheg (Gwers 1)
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Llun o aderyn mewn cawell ac aderyn rhydd (Gwers 2)
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Symbolau emosiynau (Gwers 2)
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Symbolau ar gyfer y Datganiad Cyffredinol o
Hawliau Dynol (Gwers 3 a 4)
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Symbolau a lluniau i gyfateb (Gwers 3)
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Templed o droed (Gwers 5)
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Ai Weiwei (Gwers 5)

22

Y Faner (Gwers 5)
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fair
teg
Symbol teg (Gwers 1)
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unfair
annheg
Symbol annheg (Gwers 1)
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Llun o aderyn mewn cawell ac aderyn rhydd (Gwers 2)
FLY THE FLAG
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sad
sad
sad
trist

sick

sick
sâl

happy calm

tired bored happy calm

interested

frustrated

worried
wedi cyffroi
silly excited
pryderu gwiri

angry
blin

worried
terriﬁed

angry

happy
calm
frustrated

frustrated

angry

silly
hurt

excited

tired bored
interested

feeling good

feeling
good
Teimlo’n
dda

interested

worried

silly

excited

worried
terriﬁed
ofnus

silly excited
hurt elated
brifo
hwyli

terriﬁed

hurt

happy
calm
tired
bline
diflas hapus
feeling
good bored
interested
frustrated tawe

feeling good
rhwystredig

sick

diddordeb

elated

elated

Symbolau emosiynau (Gwers 2)
FLY THE FLAG

terriﬁed
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1. Mae
pob yn
1.
We are
all born
ohonom yn cael ei
free.
geni’n rhydd.

2.
2. Mae’r
Thesehawliau
rights hyn
yn
perthyn
belong
to i bawb.

everyone.

3.
bob un
3. Mae
We gan
all have
the
ohonom
i fyw
right to hawl
live in
mewn rhyddid a
freedom and
diogelwch.

4. Nid
oes gan
neb
5. Nid
oes gan
neb
6. Mae
ganhave
bob un
4.
Nobody
has
any 5.
Nobody
has
any 6.
We all
the
hawl i’n
yna right
hawl i’n
ohonom
hawltoi
right
togwneud
make us
to brifo
hurtna’n
us or same
right
gaethwas.
harteithio.
ddefnyddio’r gyfraith.
slave.
to torture us.
use the law.

10. Os
caiff rhywun
10.
If someone
is
ei gyhuddo o dorri’r
accused of
gyfraith mae
breaking
the ilaw
ganddo’r hawl
gael
treial
teg.
they have the right
to a fair trial.

safety.

7. Mae’r
gyfraith
7.
The law
is theyr
un fath i bawb. Rhaid
same for everyone.
iddi ein trin ni i gyd
It
ynmust
deg. treat us all
fairly

8.
8. Gall
We bob
canun
all ask
ohonom ofyn i’r
for the law to help
gyfraith ein helpu pan
us fyddwn
when we
are ein
na
yn cael
trin
deg. fairly.
not yn
treated

9.
oes gan
neb
9. Nid
Nobody
has
the
yr hawl i’n rhoi yn y
right to put us in
carchar heb reswm
prison without a
da.

13. Mae
13.
We gennym
have the
yr hawl i deithio’n
right to travel
rhydd.
freely.

14.
yr
14.Mae
We gennym
have the
hawl i symud i wlad
right to move to
arall er diogelwch.

15.
bob the 16.
16. Mae
gan
bob up
15.Mae
We gan
all have
Every
grown
un ohonom hawl i
oedolyn yr hawl i
right to belong to a has
the right to
berthyn i wlad.
briodi a chael teulu
country.
marry
os ydyntand
am have
wneuda
hynny. if they want
family

another country
for safety.

good reason

to.

11. Ni
ddylech
gael
12. Ni
ddylai neb
11.
You
shouldn't
12.
Nobody
should
eich beio am wneud
aflonyddu arnom.
blamed for doing harass us.
rhywbeth nes ei fod
something
untilmai
it
wedi cael ei brofi
chi wnaeth
hynny.
has
been proved
that they did it.

17. Mae
gan bawb
17.
Everyone
hasyr
hawl i fod yn berchen
the
right to own
ar bethau neu eu
things
rhannu.or share
them.

18. Mae
bob un
18.
We gan
all have
the
ohonom yr hawl i
right to believe in
gredu yn yr hyn yr
what
weeiwant
to
ydym am
gredu.
believe

Symbolau ar gyfer y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (Gwers 3 a 4)
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19. Mae
bob the 20.
bob un
19.
We gan
all have
20.Mae
We gan
all have
the
un ohonom
yr up
ohonom
right
to make
right to hawl i
hawl i wneud ein
gwrdd â’n ffrindiau ac
our
own mindsein imeet
our friends
penderfyniadau
gydweithio
hunain.
mewn
and toheddwch.
work
together
in peace.

21.
bob the
21.Mae
We gan
all have
un
ohonom
hawl
right
to take
part in
i gymryd rhan yn
the government
of
llywodraeth
ein
gwlad.
our country.

22. Mae
bob the
22.
We gan
all have
un ohonom
hawl i
right
to a home,
gael cartref, arian a
money
and
chymorth
meddygol
os ydym yn
sâl.if we
medical
help
are ill.

23. Mae
gan
bob up 24.
24. Mae
bob the
23.
Every
grown
We gan
all have
oedolyn
hawltoi a
un ohonom
hawl
i
has
the yr
right
right
to rest
from
swydd, cyflog teg ac i orffwys o’r gwaith ac
job,
fairagwage
and work
and relax
ymuno
undeb.
ymlacio.
to join a union.

25. Mae
bob un
bob the 27.
bob un
28. Mae
hawl 29.
29. Mae
25.
We gan
all have
the 26.
26.Mae
We gan
all have
27.Mae
We gan
all have
the 28.
We gennym
have a right
We gennym
have a duty
ohonom
hawl
i
fywyd
un
ohonom
hawl
i
ohonom
hawl
i’n
i
heddwch
a
threfn.
ddyletswydd
i bobl
right to a good life right to an
right to our own
to peace and order. to other people,
da.
addysg.
ffordd ein hunain o
eraill, a dylem
education
way of life.
and
we should
fyw.
ddiogelu
eu hawliau.
protect their
rights.

30. Ni
all neb ddileu’r
30.
Nobody
can
hawliau
a’r
rhyddid
take away these
hwn oddi wrthym.
rights and
freedoms from us.

Symbolau ar gyfer y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (Gwers 3 a 4)
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safety

a good

community educa

life

community
fairness
iden
safety
diogelwch cymuned education
tegwch

a good

life

Bywyd da

education
addysg hunaniaeth
fairness
identity

Symbolau a lluniau i gyfateb (Gwers 3)
FLY THE FLAG
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Templed o droed (Gwers 5)
FLY THE FLAG
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Ai Weiwei (Gwers 5)
Llun gan Camilla Greenwell

FLY THE FLAG
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Y Faner (Gwers 5)
FLY THE FLAG
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ADNODDAU
YCHWANEGOL

Gallwch brynu baner yma Rydym hefyd • Mae gan Amnesty International UK adnoddau
addysgu cynhwysfawr am hawliau dynol ar gael
yn eich annog i wneud un gyda’ch
am ddim. Yn ogystal ag adnoddau creadigol
myfyrwyr.
• Gallwch ddod o hyd i’r holl gerddi Fly The Flag
2020 a www.FlyTheFlag.org.uk o 10 Rhagfyr
2020 ymlaen.
• Gallwch lawrlwytho testun gwreiddiol Y
Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yma.
• Mae’r fideo TED Ed byr hwn yn gyflwyniad
defnyddiol i’r pwnc hawliau dynol.
• Gallwch lawrlwytho testun gwreiddiol Y
Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yma.

FLY THE FLAG

manwl ar gyfer pob oedran, gallwch; drefnu
siaradwr Amnesty International i ddod i’ch
ysgol, cael gwybod am sefydlu grŵp ieuenctid
Amnesty International yn yr ysgol neu gofrestru
ar gyfer post Amnesty International – Teach
Rights – sy’n cynnwys manylion prosiectau y
gall eich ysgol gymryd rhan ynddynt, cyfleoedd
hyfforddi a manylion adnoddau newydd wrth
iddynt ddod ar gael.

• Y Groes Goch – cysylltiad â’r cwricwlwm
adnoddau addysguar gyfer CA1 – 5, am
amrywiaeth o bynciau gan gynnwys gwrthdaro a
thrais, dyneiddiaeth, mudo a ffoaduriaid.
• UNICEF adnoddau addysgu ar gyfer CA2 – 5,
am yr argyfwng ffoaduriaid gyda hawliau dynol/
hawliau’r plentyn.
• Save the Children Achub y Plant: Canllaw
cyflawn i ymgyrchu ar gyfer pobl ifanc.

• Gallwch archebu My Rights Passports gan
Amnesty International. Llyfryn lliwgar o holl
erthyglau’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau
Dynol i fyfyrwyr 11+ oed. I archebu: Ffoniwch
01788 545 553 a nodi’r cod ED112.
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Pecyn Fly The Flag ar gyfer Lleoliadau AAA
Lluniwyd gan Fuel, ar ran Fly The Flag
gan Ellis Branson
Golygwyd gan Fuel
Mae Fly The Flag yn cael ei gyflwyno gan gasgliad unigryw o sefydliadau celfyddydol
ac elusennau hawliau dynol. Gallwch weld rhestr lawn o’n partneriai yma

