
Cadw’n Ddiogel
dros gyfnod Calan Gaeaf

Mae’n bosib cael hwyl dros gyfnod Calan Gaeaf.

Bydd plant yn gwisgo dillad sy’n codi ofn ar bobl ac yn mynd o

ddrws i ddrws.

Bydd y plant yn gweiddi ‘Cast neu geiniog!’ yn y gobaith o gael

arian

neu bethau da.

Mae hi’n bwysig cadw’n ddiogel adeg Calan Gaeaf.

Oeddech chi’n gwybod bod plant yn llawer mwy tebygol o gael

eu taro gan gar adeg yma o’r flwyddyn.

Dillad llachar

Gwisgwch ddillad llachar. Mae goleuadau ceir yn goleuo dillad

llachar yn well na dillad tywyll. Mae’n gwneud yn haws i’r

gyrrwr eich gweld. 

Gwisgwch yn addas

Rhaid sicrhau bod eich gwisg ddim yn rhy hir. Os ydi’r wisg yn

rhy hir mi fedrwch faglu wrth groesi’r lôn. Mae paent wyneb yn

well na mwgwd. Fedrwch chi ddim gweld yn dda iawn drwy

fwgwd i groesi’r lôn yn ddiogel.

Croesi’r ffordd yn gall

Cofiwch edrych lle rydych chi’n cerdded.

Croeswch y lôn lle mae digon o olau, yng

nghwmni oedolyn. 



Dywedwch lle rydach chi’n mynd.

Gwnewch yn siŵr bod eich rhieni, neu pwy bynnag sy’n gofalu

amdanoch, yn gwybod lle rydach chi’n bwriadu mynd ac efo

pwy. 

Peidiwch byth â mynd i mewn i dai pobl dydych chi ddim yn

eu ’nabod 

Os yw pobl yn gofyn i chi fynd i mewn i’w tŷ, dywedwch ‘NA’.

Does dim rheswm iddyn nhw wneud hyn. Dywedwch ‘NA’ bob

tro, a cherddwch i ffwrdd, hyd yn oed os ydyn nhw’n cynnig

mwy o bethau da i chi. Efallai nad ydy nhw’n bobl glên wedi’r

cyfan.

Byddwch yn ofalus o ba driciau rydych chi’n eu gwneud

Mae chwrae triciau direidus yn rhan o hwyl Calan gaeaf. Ond

peidiwch â mynd dros ben llestri a malu eiddo pobl eraill. Mae

hynny’n beth difrifol i’w wneud ac yn erbyn y gyfraith. Os

wnewch hynny, bydd yr Heddlu’n dod i’ch gweld. Meddyliwch

yn ofalus cyn gwneud unrhyw dric neu gast ar neb.



Cadw’n Ddiogel
dros gyfnod Calan Gaeaf

Beth sydd yn fwy tebygol o ddigwydd adeg Calan Gaeaf?

Pam ddylech chi wisgo dillad llachar adeg Calan Gaeaf?

Pam bod gwisg rhy hir yn beryglus?

Beth yw’r gorau, paent wyneb ynteu mwgwd, a pham?

Cwestiynau



Sut a ble yw’r ffordd orau i groesi’r ffordd?

Be ddylech chi ddweud wrth eich rhieni neu ofalwyr

cyn cychwyn allan?

Beth ddylech chi ei wneud os gewch chi gynnig fynd i

mewn i dŷ rhywun dieithr?

Pam ei bod yn bwysig dewis pa driciau i’w gwneud ar

bobl?


