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Cyfnod Allweddol 3 

5-4-3-2-1 Siwrneiau 
Meddylgar

Amser
20-30 munud

Adnoddau
Dim

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Unigol

Amcanion
Yr amcan yw i’r disgyblion fynd ar siwrne 
ymwybyddiaeth ofalgar drwy archwilio a sylwi 
ar eu hardal leol gan ddefnyddio eu synhwyrau.

Cynllun sesiwn
Archwiliwch eich ardal leol, gallai fod yn barc neu ar dir eich ysgol. 
Anogwch y disgyblion i ddod o hyd i rywle maen nhw’n teimlo 
rhyw gysylltiad ag ef, oddi wrth eu ffrindiau ac eraill. Gallai fod 
yng nghysgod coeden, yn pwyso yn erbyn wal, yn gorwedd yn 
y glaswellt, neu’n eistedd rhwng y pyst gôl.
Gofynnwch iddyn nhw wneud eu hunain yn gyfforddus: cânt ddewis 
eistedd, sefyll neu orwedd i lawr. Yna, mae eisiau iddyn nhw gymryd 
eu hamser a chysylltu â’r man hudol hwn drwy wneud y 5 dasg isod 
i archwilio drwy eu synhwyrau.
5 peth y gallwch eu gweld, edrychwch ym mhobman o’ch cwmpas, 
edrychwch i fyny ar yr awyr, i lawr ar y llawr, ac i bob cyfeiriad o’ch 
cwmpas.
Caewch eich llygaid a chymryd ambell anadl ddofn.
4 peth y gallwch eu cyffwrdd o’ch cwmpas heb godi.
3 peth y gallwch eu clywed.
2 beth y gallwch eu harogli.
1 Canolbwyntiwch ar un peth rydych chi’n ei deimlo/yn meddwl amdano.
Agorwch eich llygaid a dod yn ôl i’r foment bresennol, cymerwch ambell anadl 
ddofn i mewn ac allan drachefn. Codwch, trowch rownd a diolchwch i’ch man 
hudolus am y siwrne ymwybyddiaeth ofalgar rydych chi newydd ei chael.

Ffynhonnell
Siwrne ymwybyddiaeth ofalgar wedi’i haddasu sy’n canolbwyntio 
ar y synhwyrau o weithgaredd Magic Spot a gynhaliwyd gan un o’n 
Swyddogion Ysgolion yn ystod sesiynau ysgol y goedwig.



Cyfnod Allweddol 3 

5-4-3-2-1 Siwrneiau 
Meddylgar Taflen waith

Cyfarwyddiadau
Archwiliwch eich ardal leol, gallai fod yn barc neu ar dir eich ysgol. Ar 
eich taith gerdded cymerwch sylw o’ch amgylchedd a dewch o hyd i rywle 
rydych chi’n teimlo rhyw gysylltiad ag ef. Gallai hyn fod yng nghysgod 
coeden, yn pwyso yn erbyn wal, yn gorwedd yn y glaswellt, yn eistedd 
rhwng y pyst gôl.
Pan fyddwch chi wedi cyrraedd eich lleoliad, gwnewch eich hunain yn 
gyfforddus; gallwch eistedd, sefyll neu orwedd i lawr. Yna, cymerwch 
eich amser i ymlacio a chysylltu â’ch man hudol. Er mwyn eich helpu i 
gymryd sylw, meddyliwch am setlo yno gan ddefnyddio’r 5 tasg darganfod 
synhwyraidd hyn.
5 peth y gallwch eu gweld, edrychwch ym mhobman o’ch cwmpas, 
edrychwch i fyny ar yr awyr, i lawr ar y llawr, ac i bob cyfeiriad o’ch 
cwmpas.
Caewch eich llygaid a chymryd ambell anadl ddofn.
4 peth y gallwch eu cyffwrdd o’ch cwmpas heb godi.
3 peth y gallwch eu clywed.
2 beth y gallwch eu harogli.
1 Canolbwyntiwch ar un peth rydych chi’n ei deimlo/yn meddwl amdano.
Agorwch eich llygaid a dod yn ôl i’r foment bresennol, cymerwch ambell 
anadl ddofn i mewn ac allan drachefn. Codwch, trowch rownd a diolchwch 
i’ch man hudolus am y siwrne ymwybyddiaeth ofalgar rydych chi newydd 
ei chael. Myfyriwch ar bwysigrwydd cymryd yr amser i sylwi ar yr 
hyn sydd o’ch cwmpas ac ymlacio. Gall hwn fod yn ymarfer da 
i’w wneud ar eich taith i’r ysgol ar ddechrau’r diwrnod neu 
ar eich taith o’r ysgol i fyfyrio ac ymlacio.


