




Mae COS yn elusen Byddar yma yn Fae 
Colwyn Gogledd Cymru ac rydym yma i wella 
ansawdd bywyd a mynediad cyfartal i 
oedolion a phlant Byddar. 
Gwnawn hyn trwy ddarparu gwasanaeth cymorth 
uniongyrchol, addysg a chymorth cyfathrebu i
oedolion a phlant Byddar, yn ogystal â hyfforddiant 
mewn meysydd fel Iaith Arwyddion Prydain, llyth-
rennedd ac Ymwybyddiaeth Byddar. Rydym hefyd 
yn addysgu ac yn cefnogi disgyblion ag agweddau 
ar Astudiaethau Byddar ar gyfer Bagloriaeth Cymru.

Cosmo yw enw ein logo, ac ar achlysuron arbennig 
mae Cosmo yn dod yn fyw ac yn ein cynorthwyo i ddathlu 
diwrnodau arbennig trwy gydol y flwyddyn. O’r Flwyddyn 
Newydd Tsieineaidd i Hanukah a diwrnod crempogau i Santes 
Dwynwen, mae Cosmo bob amser yn fodlon gwisgo i fyny.

Rhdym yn chwilio am ddarluniau 
diddorol, hwyliog, lliwgar neu ddyfeisgar 
o Cosmo. Gallai fod yn hoff gymeriad 
ffuglennog plentyn, seren chwaraeon 
neu rywbeth hollol newydd. Mae hyn 
i fyny i y  disgybl unigol i benderfynu.

O’r 6ed tan y 12fed o Fai 2019, rydym am gefnogi ysgolion
ac annog plant ledled Gogledd Cymru i ddysgu a dod 
yn fwy ymwybodol o Fyddardod. Felly rydyn ni’n cynnal

cystadleuaeth hwyliog a fydd yn cychwyn pawb ar y daith honno.

Felly rydyn ni’n gofyn i bob ysgol gynradd yng 
Ngogledd Cymru ac eu disgyblion I ail-ddylunio 
ac ail-ddychmygu cosmo ermwyn Wythnos 
Ymwybyddiaeth y Byddar. Mae yna ganllawiau sylfaen y 

gellir eu hargraffu i ddisgyblion dynnu, lliwio a gwneud 
ar .



Dewisir un enillydd o bob un o’r chwe sir yng Ngogledd Cymru 
yn ein logo, gyda enillydd pob sir yn cymryd ei dro yn troi a dod yn
logo swyddogol ar gyfer un o’r chwe diwrnod cyntaf trwy gydol 
wythnos ymwybyddiaeth y byddar. Ar y seithfed a’r diwrnod olaf, b

Bydd pob plentyn buddugol yn derbyn eu dyluniad 
ar fag cynfas. Gyda enillydd yr Enillydd yn ennill Gwobr 

Ymwybyddiaeth Byddar am ddim i eu ysgol.

Mae’r gystadleuaeth hon ar agor i blant 4 i 11 oed ac ar hyn o bryd  wedi cofrestru 
gydag ysgol gynradd yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a 
Wrecsam.

Yn ddelfrydol, bydd y dyluniadau yn eu holl waith eu hunain 
gyda’r deunyddiau y maent am eu defnyddio. Felly, anogwch 
y disgyblion i fod yn greadigol ac yn meddwl y tu allan i’r 
bocs! Mae amrywiaeth yn allweddol ac yn creu rhywbeth sy’n 

dal y llygad.

bydd enillydd yr enillwyr yn cael ei ddadorchu 
dio’n swyddogol ac yn cymryd ei le fel ein logo 
ar gyfer y diwrnod olaf.





Bydd dyluniadau ennillydd yn cael eu hail-greu yn ddigidol, felly 
gall disgyblion ddefnyddio pensil, creonau, paent. Os dymunwch ddefnyddio 

tecstilau neu’r deunyddiau, yna mae hyn i fyny i’r ysgol.

Yr unig awgrymiad yw gadael iddynt wneud beth bynnag mae’nt  eisiau ei wneud Nid 
oes ffordd gywir neu anghywir.

Dyddiad Cau, Dylai’r holl gynlluniau fod gyda ni i ddechrau 
beirniadu dim hwyrach na dydd Llun, Ebrill 22, 2019

Ganolfan Sain Golwg Arwyddion
77 Ffordd Conwy

Bae Colwyn
LL29 7LN, UK.

Am reswm diogelwch, peidiwch a anfon unrhyw arian yn y post. 
Gallwch gysylltu â ni ar 01492 530013 neu anfonwch e-bost at 

finance@signsightsound.org.uk a sefydlu trosglwyddiad banc. 
 

Gallwch hefyd dalu unrhyw ffioedd/
rhoddion a gesglir mewn arian parod i’ch 
cyfrif banc a gwneud taliad trwy siec neu 
archeb bost i’r Ganolfan Sain Golwg 

Arwyddion.



Bydd Catrin ac Abi yn ein helpu yn ystod wythnos Ymwybyddiaeth 
y Byddar. Byddant yn gwneud fideos a deunydd i’ch helpu i ddod yn 
fwy ymwybodol o fyddardod a chael hwyl yn ei wneud.

Gwyliwch fideo Catrin ac Abi ar 
yr hyn mae’n ei olygu i fod yn Fyddar.

Mae Abi yn 4 a byddar. Roedd hi’n sâl iawn 
cyn iddi droi’n 2 a chollodd ei chlyw. Mae 

hi’n gryf ac yn hoff iawn o fod y pennaeth.

Mae wrth ei bodd yn nofio a rhedeg. 
Yn fwy na hyn mae’n hoffi rasio. Mae hi 

wrth ei bodd yn arlynio a lliwio. 

Mae’n hoffi arlynio’r llefydd yr hoffai fynd iddynt, 
neu ymweld â’r bobl a’r anifeiliaid yr hoffai eu 
cyfarfod. Weithiau mae hi’n hoffi chwarae 
triciau a bod yn ddireidus iawn ar brydiau. 

Mae hi wrth ei bodd â’i chwaer fawr Catrin.

Mae Catrin yn 9. Mae’n hoffi darllen 
a dweud straeon. Mae Catrin yn aml 
yn dweud wrth Abi am straeon am 
anturiaethau sy’n helpu i greu’r bydoedd 
a’r ffordd y maent yn chwarae. 

Mae Catrin yn credu bod Abi yn ddoniol 
iawn, ond nid yw bob amser yn hoffi pan
fydd hi’n chwarae triciau arni. 

Mae hi wrth ei bodd yn canu ac yn 
arwyddo gyda’i chwaer. 

https://www.centreofsignsightsound.org.uk/catrin-and-abi/deaf-awareness-with-catrin-and-abi


Dyma ddolen i’n gwefan pan fydd Catrin ac Abi yn gwneud 
llawer mwy fel addysgu disgyblion ac athrawon arwyddo’r 
wyddor. 

Byddwch hefyd yn dod o hyd i lawer o
bethau i’w gwneud yn ystod wythnos
Ymwybyddiaeth y Byddar i
ddisgyblion.



https://www.centreofsignsightsound.org.uk/catrin-and-abi/deaf-awareness-with-catrin-and-abi
https://www.centreofsignsightsound.org.uk/colour-in-cosmo-campaign
https://www.centreofsignsightsound.org.uk/deaf-awareness-resources
https://www.centreofsignsightsound.org.uk



