
  

Sefyllfaoedd yn ymwneud â Gwrthfiotigau (10-15 munud)  
  

Yn addas i Gyfnod Allweddol 3 a grwpiau cymunedol  

Amcanion dysgu i grwpiau cymunedol:  

• Sut i hunanofalu gartref pan fyddwch yn sâl   

• Pryd i fynd at y meddyg  

 

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol a gallwch ei weld yn yr 

adran “Adnabod eich Bygiau” yn y pecyn cymunedol Trechu’r Bygiau. Bydd yn helpu’r 

cyfranogwyr i ddeall trafodaethau a allai ddigwydd cyn i ni ddefnyddio neu gael gafael ar 

wrthfiotigau a sut i wneud penderfyniadau deallus am ddefnyddio gwrthfiotigau gan 

ddefnyddio tri senario am gleifion. Mae’n atgyfnerthu negeseuon i beidio cymryd gwrthfiotigau 

ar gyfer peswch ac annwyd, i gymryd gwrthfiotigau fel y cawsent eu rhoi ar bresgripsiwn ac i 

beidio defnyddio gwrthfiotigau pobl eraill neu rai sy’n weddill.  
 

 

Cyn i chi gychwyn byddwch angen:  

• Taflenni gwaith y cyfranogwyr 1, 2 a 3 yn yr adran “Adnabod eich Bygiau” yn y pecyn 

cymunedol Trechu’r Bygiau.  

• Taflen addysgwyr 1 yn yr adran “Adnabod eich Bygiau” yn y pecyn cymunedol 

Trechu’r Bygiau. 

• Cliciwch yma i gychu’r adnoddau ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol   
  

Defnyddiwch y camau dilynol i’ch tywys wrth wneud y gweithgaredd hwn: 

• Ar gyfer pob senario, trafodwch yr atebion cywir ac anghywir posibl gyda’r grŵp 

• Defnyddiwch y daflen atebion sydd wedi ei darparu i helpu gyda’r trafodaethau 

• Trafodwch sut i hunanofalu gartref pan fyddwch yn sâl 

• Trafodwch pryd i fynd at glinigwr ynghylch y symptomau. 

 

  

https://e-bug.eu/beat-the-bugs/download/english/Know%20your%20bugs%20-%202017.pdf
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Esiampl o senario: 

Roedd gan Ash drwyn yn rhedeg a dolur gwddf drwg iawn felly aeth i weld 
y meddyg.

Meddyg: Dydy gwrthfiotigau ddim yn helpu os ydy 
dy drwyn di’n rhedeg. Cer adref a cer i dy wely, 
cymer gyffur lleddfu poen ar gyfer dy ddolur 
gwddf.

Ash: Ond rydw i’n sâl iawn. Oni 
fydd gwrthfiotigau’n helpu?

Meddyg: Dw i’n gwybod bod dolur gwddf yn gallu 
gwneud i ti deimlo’n sâl iawn a’i fod yn gallu para 
am wythnos. Bydd y fferyllydd yn gallu rhoi 
rhywbeth i ti ar gyfer dy boen.

Ash: Beth os byddaf i’n mynd 
yn ddrwg iawn?

TRAFODAETH
Trafodwch a ydych chi’n cytuno neu’n anghytno y dylai Ash fynd i’r 
fferyllfa?
Trafodwch hyn: Yn eich barn chi, am beth mae Ash yn poeni efallai?

Senario




