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Cenhadaeth EmpathyLab yw grymuso pobl ifanc i ysgogi ymgyrch empathi newydd, a chreu
byd mwy gofalgar. Mae ein strategaeth yn seiliedig ar ymchwil wyddonol sy’n dangos bod 
empathi yn sgìl y gellir ei dysgu, a bod llyfrau’n adnodd grymus. Wrth ddarllen, mae ein
hymennydd yn profi teimladau cymeriadau fel pe baent yn rhai go iawn, a thrwy’r broses hon, 
rydym yn meithrin dealltwriaeth ehangach o bobl eraill. 

Ni yw sylfaenwyr Diwrnod Empathi, sy’n cael ei ddathlu eleni ar 10 Mehefin. Diolch am ymuno â
ni, yn arbennig ar yr adeg ddigynsail hon pan fo angen empathi arnom yn fwy nag erioed. Mae'r
pecyn cymorth hwn yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i baratoi ar gyfer diwrnod
ysbrydoledig ac ystyrlon. 

Cynnwys
Beth yw empathi a pham y mae'n
bwysig? 

t2 Syniadau ar gyfer gweithgareddau
amser stori
• Cerdded yn esgidiau rhywun arall
• Creu cysylltiadau

t9-t10

Ynglŷn â Diwrnod Empathi t3 Hyrwyddo'r Pecyn Gweithgareddau i'r
Teulu

t10

Diwrnod Empathi a Llyfrgelloedd
Cyhoeddus

t4 Ymuno â'r ymgyrch
#DarllenwchAmEmpathi genedlaethol

t12

Paratoi ar gyfer Diwrnod Empathi t5 Gweithgareddau Diwrnod Empathi ar
gyfer timau o staff 

t13

#Casgliadau Llyfrau 
#DarllenwchAmEmpathi2021  

t6 Gwerthuso – Lawrlwytho'r Canllawiau
#DarllenwchAmEmpathi

t14

Llyfrgelloedd a Theithiau Empathi t7 – t8 Manylion terfynol t15

Atodiadau – adnoddau y gellir eu lawrlwytho. Drwy'r pecyn cymorth, mae'r symbol * yn dangos lle mae
adnodd ar gael i'w lawrlwytho t16-t17 

Rydym yn ymgyrch empathi
flaenllaw ledled y DU gyfan, 
sy’n defnyddio straeon fel
adnodd. Rydym yn cynnig
ffyrdd arloesol ac ymarferol i
deuluoedd, ysgolion a 
llyfrgelloedd feithrin empathi. 
Mae ein rhaglenni'n creu
‘budd triphlyg’ i ysgolion. 

Fframwaith Budd Triphlyg:
Datblygu llythrennedd, empathi ac actifiaeth
gymdeithasol ar yr un pryd

Effaith
ar

Llythrennedd
a darllen er 
pleser

Sgiliau
empathi a 
lles

Agweddau rhag-
gymdeithasol ac 
actifiaeth
gymdeithasol



Beth yw empathi a pham y 
mae'n bwysig? 

Y gallu i deimlo a deall emosiynau a safbwyntiau pobl eraill 

Sgìl bywyd graidd, sy'n hanfodol ar gyfer meithrin cydberthnasau, 
cydweithio a dysgu'n llwyddiannus 

Grym sy'n ysgogi newid cymdeithasol wrth i empathi gael ei roi ar waith

Tair prif elfen: affeithiol; gwybyddol; pryder empathetig 

Beth yw empathi? 

“Dylai empathi fod yn flaenoriaeth allweddol mewn ysgolion. Mae ymchwil
yn dangos ei fod yn berthnasol i ymddygiad, iechyd meddwl, cyflawniad a 

gwytnwch. 

Mae angen i ni roi'r gorau i ystyried bod meithrin sgiliau emosiynol-
gymdeithasol plant yn waith ychwanegol. Felly, mae integreiddio gwaith
ar empathi mewn gwaith ar lythrennedd a darllen er pleser yn effeithlon, 

ac yn bwerus iawn. 

Yr Athro Robin Banerjee, Canolfan Sgiliau Cymdeithasol, Emosiynol
a Chydberthnasau Plant Prifysgol Sussex 

Mae empathi yn
bwysig ar gyfer

dysgu

Agweddau rhag-
gymdeithasol mwy 

datblygedig sy'n troi 
empathi yn 

weithredoedd moesol

Sgiliau cyfathrebu 
empathetig cryfach: 
gwrando'n astud a 

siarad

Geirfa ehangach i 
gydnabod a rhannu 

eich teimladau eich hun 
a theimladau pobl eraill

Mwy o allu i 
ddychmygu, deall a 

myfyrio ar safbwyntiau a 
theimladau pobl eraill

Sgiliau a 
gaiff eu 
meithrin

Mae EmpathyLab yn helpu i
feithrin pedair sgìl

Gwneud
Pan fyddwn yn 

cael ein 
hysbrydoli i 

helpu eraill ar ôl 
profi'r hyn y 
maent yn ei 

deimlo. 

Teimlo
Pan fyddwn yn uniaethu 

ag emosiynau pobl eraill. 

Meddwl
Pan fyddwn yn 

defnyddio 
rhesymeg a 
dychymyg i 

weithio allan sut 
mae rhywun arall 

yn teimlo.

Mae tair elfen i empathi
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Ynglŷn â Diwrnod Empathi 

Diwrnod Empathi

Sefydlwyd Diwrnod Empathi gan EmpathyLab yn 2017. Ei nod yw ein helpu i ddeall ein
gilydd yn well, ac ysgogi sgwrs genedlaethol newydd am sut i greu cymdeithas fwy
empathetig. 

Mae'n cynnwys gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar lyfrau er mwyn helpu pobl ifanc i
ddysgu am sgiliau empathi a'u hymarfer, drwy deimlo empathi tuag at gymeriadau.  

Diwrnod Empathi 2021 

Rydym yn gofyn i bawb roi eu hunain yn esgidiau rhywun arall. 

Mae'r gallu i ganolbwyntio ar deimladau a safbwyntiau pobl eraill yn bwerus. Mae'n
ein helpu i ragweld eu hanghenion a deall eu hymddygiad. Mae'n meithrin
cydberthnasau gwell ac yn hybu llesiant, gan helpu plant i ymlacio, setlo a theimlo'n
barod i ddysgu. 

Galwadau i weithredu

Drwy gymryd rhan, bydd plant yn: 

• Deall mwy am empathi a'i fod yn sgìl y gellir ei dysgu; 

• Cael profiadau empathi newydd drwy lenyddiaeth ac awduron/darlunwyr sy'n
fodelau rôl; 

• Cael eu hysbrydoli i roi empathi ar waith. 

Ewch i empathylab.uk/empathyday-2021 i ddysgu mwy.

“Mae empathi yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd yn ystod y pandemig. Mae 
helpu plant i feithrin empathi yn creu dyfodol gwell i'n cymuned a'r byd.” 

Llyfrgelloedd Birmingham 

Darllenwch Cysylltwch Gwnewch
Defnyddiwch lyfrau llawn

empathi i feithrin
dealltwriaeth ddyfnach o 

bobl eraill. 

Ewch ar Daith Empathi a 
chysylltwch â realiti eich

cymuned leol. 

Defnyddiwch eich
dealltwriaeth well i helpu i
newid pethau. Gwnewch

Adduned Empathi. 
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Diwrnod Empathi a 
Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Yn 2020, cymerodd mwy na 120 o Wasanaethau Llyfrgelloedd Cyhoeddus ran yn Niwrnod
Empathi. Dywedodd llyfrgelloedd eu bod wedi cymryd rhan oherwydd: 

• Mae Diwrnod Empathi yn cefnogi llyfrgelloedd i gysylltu â chymunedau; 
• Mae gan lyfrgelloedd rôl bwysig i'w chwarae i feithrin empathi; 
• Mae ffocws ar empathi yn cyfrannu at flaenoriaethau strategol llyfrgelloedd

“Rydym yn cymryd rhan bob blwyddyn ac yn deall bod llyfrgelloedd yn chwarae rôl hanfodol wrth
addysgu plant am empathi. Daw Diwrnod Empathi eleni ar adeg ansicr iawn, ac mae digwyddiadau
diweddar yn ei gwneud hi'n bwysicach nag erioed i ni siarad am roi ein hunain yn esgidiau pobl eraill”. 
Llyfrgelloedd Oldham 

“Mae Diwrnod Empathi yn rhaglen arloesol sy'n ein helpu i gyflawni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol, 
ac mae wrth wraidd y gwerthoedd y dylai llyfrgelloedd fod yn eu cyflwyno a'u hyrwyddo.” Llyfrgelloedd
Swydd Stafford 

Diwrnod Empathi YN FYW!, 10 
Mehefin
Ein rhaglen ar-lein o weithgareddau
creadigol gydag awduron, darlunwyr a 
beirdd i ennyn diddordeb plant a 
phawb sy'n byw ac yn gweithio gyda
nhw. Gall llyfrgelloedd ffrydio
digwyddiadau Diwrnod Empathi o'n
gwefan ac annog pawb i gymryd rhan
drwy wneud Addunedau Empathi*. 

Ewch i empathylab.uk/empathy-day-live- 2021. 

Wythnos Cyfri'r Diwrnodau, 3-9 Mehefin
• Straeon Byrion Empathi – straeon gwreiddiol 500 o eiriau o hyd wedi'u comisiynu'n arbennig ar

thema deall safbwyntiau empathylab.uk/empathy-shorts 
• Darllen Straeon Empathi yn Uchel – awduron a beirdd yn darllen eu straeon llawn empathi eu

hunain empathylab.uk/read-alouds
• Oriel Darlunwyr – lluniau #DarllenwchAmEmpathi newydd sbon empathylab.uk/RfE-illustrators-

gallery
• Pecyn Gweithgareddau i'r Teulu – 10 gweithgaredd empathi creadigol i rieni a gofalwyr (gweler

t15) – ar gael 11 Mai ar empathylab.uk/family-activities-pack
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@EmpathyLabUK empathylab.uk



Paratoi ar gyfer Diwrnod
Empathi

Sut i gymryd rhan
• Hyrwyddo'r Pecyn Gweithgareddau i'r Teulu, ar gael 11 Mai 
• Dosbarthu nodau llyfr cyfeiriadol* i rieni
• Cynnal gweithgareddau yn y cnawd neu'n ddigidol yn ystod Wythnos Cyfri'r Diwrnodau –

defnyddio'r syniadau yn y pecyn hwn neu creu eich syniadau eich hun
• Hyrwyddo Teithiau Empathi yn ystod Wythnos Cyfri'r Diwrnodau
• Archebu'r casgliad Darllenwch am Empathi a chreu arddangosiadau, hyrwyddo Straeon

Empathi.  Gallwch ddefnyddio ein logos Diwrnod Empathi* a'n baneri Wal Empathi* 
• Ffrydio Diwrnod Empathi yn Fyw! 
• Cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol
• Gwneud Sbectol Empathi* gyda phlant ifanc
• Cwblhau'r cardiau post gwerthuso i oedolion a phlant

Awgrymiadau ar gyfer cynllunio
• Pam rydych yn cymryd rhan yn Niwrnod Empathi? 
• Pa effaith rydych yn gobeithio ei chael, a beth y mae angen i chi ei wneud cyn y diwrnod? 
• Sut y byddwch yn cysylltu galwadau i weithredu'r Diwrnod â'r ymgyrch cyfryngau

cymdeithasol? 
• A oes angen i chi recriwtio tîm, a phwy rydych yn eu targedu? 
• Sut y gallwch ei wneud yn ddigwyddiad creadigol? 
• Gwerthuso – cynlluniwch i fesur cyfranogiad ac effaith

Adnoddau sydd ar gael i lyfrgelloedd
• Pecyn Cymorth i'r Blynyddoedd Cynnar a Phecyn Cymorth

i Lyfrgelloedd Cyhoeddus
• Pecyn Gweithgareddau i'r Teulu – yn helpu llyfrgelloedd ac 

ysgolion i ymgysylltu â theuluoedd yn rhithwir
• Rhaglen Diwrnod Empathi yn Fyw! 
• Straeon Byrion Empathi – straeon byrion gwreiddiol gan

awduron plant gwych
• Darllen Straeon Empathi yn Uchel – awduron yn darllen ein

casgliad Darllenwch am Empathi
• Oriel Darlunwyr – darlunwyr yn dehongli thema deall

safbwyntiau empathi
• Adnoddau pwrpasol ar y cyfryngau cymdeithasol

Cyfleoedd i ymuno â'r Sgwrs Empathi
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Casgliad Llyfrau 
#DarllenAmEmpathi
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Gall llyfrgelloedd brynu casgliadau llyfrau #DarllenwchAmEmpathi2021 EmpathyLab – 30 o lyfrau i
blant oedran ysgol gynradd ac 20 o lyfrau i bobl ifanc. Mae beirniaid profiadol o feysydd addysg, 
llyfrgelloedd cyhoeddus a llyfrgelloedd ysgolion, llyfrau plant ac iechyd meddwl wedi defnyddio cyfres
o feini prawf yn ymwneud ag empathi i greu dwy restr o lyfrau pwerus. Lawrlwythwch y Canllawiau yn
empathylab.uk/2021-read-for-empathy-collections a phrynwch y casgliadau gan Peters, sy'n cynnig
gostyngiad o 26%, yn peters.co.uk/empathy2021. Edrychwch ar ein poster llyfrau bol gwag* a'n
poster casgliad llyfrau*.

Ar gyfer oed 4 - 11

Ar gyfer oed 11 - 16

empathylab.uk/2021-read-for-empathy-collections
empathylab.uk/2021-read-for-empathy-collections
peters.co.uk/empathy2021
peters.co.uk/empathy2021


Llyfrgelloedd a Theithiau 
Empathi 
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Bydd mynd ar Daith Empathi yn rhoi'r cyfle i deuluoedd neu grwpiau 
feddwl am eu cymuned mewn ffordd wahanol iawn. 

Dyma gyfarwyddiadau i deuluoedd neu grwpiau sy'n mynd ar daith empathi. 
• Ewch am dro o amgylch eich ardal leol gyda'ch gilydd. Wrth i chi 

gerdded, defnyddiwch eich empathi i ddychmygu eich bod yn esgidiau'r
bobl a'r sefyllfaoedd a welwch. Person digartref, dadl, neu deulu'n cael
hwyl efallai. Sylwch ar eich teimladau – dryslyd, balch, blin, pryderus?

• Nodwch yr hyn rydych yn ei weld ac yn ei deimlo, gan siarad â'ch gilydd
wrth i chi fynd. 

• Ar ôl i chi gyrraedd adref, defnyddiwch eich myfyrdodau i lunio map neu 
ddarluniau o'r hyn rydych wedi ei weld/teimlo. Neu recordiwch ffilm fer 
am eich taith. 

• Defnyddiwch eich taith a'ch trafodaeth fel ysbrydoliaeth i wneud
Adduned Empathi*, fel bod pob diwrnod yn ddiwrnod empathi. 

• Rhannwch eich mapiau, eich darluniau 
neu'ch ffilmiau ag @EmpathyLabUK gan 
ddefnyddio'r hashnod #DiwrnodEmpathi 
a #TaithEmpathi ar Twitter, Facebook ac 
Instagram. 
• Mae straeon yn ffordd wych o'n helpu i 

ddeall mwy am y byd, a thrwy ddod i 
adnabod cymeriadau, dangos mwy o 
empathi tuag at bobl mewn bywyd go 
iawn. Mae EmpathyLab wedi awgrymu 
llyfrau i chi eu darllen ar ôl eich taith. Er 
mwyn gweld y rhestr lyfrau, a Theithiau 
Empathi ar waith, ewch i
empathylab.uk/empathy-walk.

Nodiadau Diogelwch
• Peidiwch â thynnu lluniau o bobl na thynnu lluniau ar dir preifat oni bai eich bod 
wedi cael caniatâd penodol i wneud hynny. 
• Gan mai hanfod y cyfan yw trafod empathi gyda'n gilydd, ac am resymau 
diogelwch, rydym yn awgrymu na ddylai plant fynd ar y Daith ar eu pen eu hunain. 
• Gwnewch eich mapiau'n ddienw drwy beidio â nodi enwau strydoedd.

empathylab.uk/empathy-walk


Llyfrgelloedd a Theithiau 
Empathi 
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• Arweiniwch daith grŵp o'r llyfrgell (os yw cyfyngiadau / 
diogelwch yn caniatáu); 

• Rhowch fapiau wedi'u hargraffu o'r ardal leol i deuluoedd 
unigol, neu eu hyrwyddo ar eich gwefan; 

• Cynlluniwch lwybrau lleol ar gyfer Taith Empathi y gall 
pobl eu dilyn; 

• Cynigiwch daflenni Taith Empathi* – er mwyn i bobl 
gofnodi'r hyn y maent wedi ei weld a'i deimlo; 

• Gallai teulu hyd oed fynd am Daith Empathi o amgylch y 
llyfrgell; 

• Mae darllen yn ffordd wych o feithrin dealltwriaeth 
ddyfnach o brofiad y daith, felly rydym wedi creu rhestr 
llyfrau sy'n gysylltiedig â'r mathau o sefyllfaoedd y gallai 
pobl ddod ar eu traws ar eu teithiau 
empathylab.uk/empathy-walk. Defnyddiwch y rhestr 
hon ac ychwanegwch eich syniadau eich hun i greu 
arddangosfa llyfrau Taith Empathi y gall teuluoedd 
fenthyca llyfrau ohoni ar ôl iddynt ddychwelyd o'u taith; 

• Gwnewch arddangosfa o'r darluniau neu'r lluniau a 
welsoch ar y daith; 

• Dechreuwch drafodaeth gymunedol am y materion y mae 
pobl wedi eu hystyried ar eu teithiau. Gallent lenwi 
cerdyn materion cymunedol*. 

Syniadau ar gyfer annog teuluoedd i
fynd ar Daith Empathi

empathylab.uk/empathy-walk


Syniadau ar gyfer gweithgareddau 
amser stori – Cerdded yn esgidiau 
rhywun arall 

#ReadforEmpathy – Read. Connect. Act.
Page 9

Dau syniad ar gyfer amser stori sy'n gysylltiedig â theitlau yng
nghasgliad llyfrau Darllenwch am Empathi 2021 EmpathyLab – neu 
dewiswch eich teitlau eich hun. 
• Cyflwynwch yr amser stori drwy ddweud ein bod yn paratoi ar gyfer

Diwrnod Empathi. Gofynnwch i'r plant a ydynt wedi clywed y gair ‘empathi’. 
• Esboniwch mai un ffordd o ddisgrifio empathi yw drwy ddweud eich bod yn

cerdded yn esgidiau rhywun arall – yn hytrach na meddwl am sut rydych
chi'n teimlo, rydych yn meddwl am sut mae rhywun arall yn teimlo. Ac mae
hynny'n eich helpu i'w deall. Mae'n ein gwneud hi'n haws cyd-dynnu â 
phobl sy'n wahanol i chi. 

• Esboniwch mai'r newyddion da yw y gall pob un ohonom wella'r ffordd
rydym yn defnyddio'r pŵer hwn. Mae straeon yn ffordd wych o wneud hyn. 
Nid yw ein hymennydd yn gwahaniaethu rhwng profiadau mewn bywyd go 
iawn a'r rhai rydym yn darllen amdanynt. Felly, gall straeon ein helpu i
ymarfer deall profiadau pobl eraill a phoeni amdanynt. 

Plant ysgol gynradd iau
• The Suitcase Chris Naylor-Ballesteros
• Once Upon a Dragon’s Fire Beatrice Blue
• Tibble and Grandpa Wendy Meddour & Daniel Egnéus
• Clean Up! Nathan Byron & Dapo Adeola
• Hello Friend! Rebecca Cobb
Plant ysgol gynradd hŷn
• Ride the Wind Nicola Davies & Salvatore Rubbino
• Felix After the Rain Dunja Jogan & Olivia Hellewell
• Maia and What Matters Tine Mortier & Kaatje Vermeire
• The Lost Homework Richard O’Neill & Kristi Beautyman
• Poems Aloud, ‘This Bear’ (p16) Joseph Coelho & Daniel Gray Barnett
• Bright Bursts of Colour, ‘Liam’ (p24) Matt Goodfellow
• Belonging Street, ‘Two Invitations’ (p64) – Mandy Coe

Pan fyddwch wedi darllen y straeon, trafodwch y cymeriadau â'r plant. Pwy
wnaeth iddyn nhw deimlo'r empathi mwyaf? Esgidiau pwy hoffen nhw sefyll
ynddynt? Yna, rhowch y templed esgid* iddynt a gofynnwch iddynt greu
esgid y cymeriad y maent wedi ei ddewis. Pan fyddant yn rhoi'r esgidiau dros
eu hesgidiau eu hunain, byddan nhw yn llythrennol yn sefyll yn esgidiau'r
cymeriad. 
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Syniadau ar gyfer gweithgareddau 
amser stori – Creu cysylltiadau

#ReadforEmpathy – Read. Connect. Act.
Page 10

Mae'r gweithgaredd hwn yn ymateb i heriau 
ynysu y mae llawer o bobl wedi eu hwynebu 
dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n rhoi cyfle i 
blant ystyried sut beth fyddai teimlo'n unig, 
galaru a gweld eisiau anwyliaid. Gellid ei wneud 
yn rhithiol. Mae'n annog plant i ysgrifennu 
llythyrau at bobl hŷn a all fod yn teimlo'n ynysig. 
Gellir mynd â'r rhain at bobl y mae'r gwasanaeth 
llyfrgell cartref yn ymweld â nhw, neu eu hanfon i 
grwpiau lleol eraill. 

Sut i gynnal y sesiwn

Cysylltwch ag ysgol leol a rhannwch stori Tibble 
and Grandpa yn rhithiol neu'n bersonol. Os na
allwch ei darllen i'r dosbarth, beth am fenthyg y 
llyfr i'r ysgol a gofyn i'r athro ei ddarllen gyda'r
plant? 

#DiwrnodEmpathi – Darllenwch. Cysylltwch. Gwnewch. 
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Os caiff y stori ei rhannu yn yr ysgol, gallai staff y llyfrgell gael galwad fideo â'r 
dosbarth. Gofynnwch i'r plant roi eu hunain yn esgidiau Grandpa: 
• Beth mae'n ei deimlo? 
• Pam mae'n teimlo fel hynny? 
• Sut mae Tibble yn ei helpu? 
• Sut mae Grandpa yn teimlo am Tibble? 

Esboniwch fod llawer o bobl yn ein cymunedau nad oes ganddynt wyrion ac 
wyresau cariadus o gwmpas i godi eu calon o bosibl. Gofynnwch sut y gallent 
helpu pobl hŷn yn y gymuned. 

Un ffordd bosibl o wneud hyn fyddai ysgrifennu atynt. Gallai pob plentyn 
ysgrifennu llythyr cyfeillgar neu dynnu llun. Caiff pob llythyr ei roi mewn amlen 
i'w rhoi i berson hŷn ynysig, er mwyn dangos iddo fod rhywun yn meddwl 
amdano. 

Ni fyddai disgwyl i'r bobl hŷn ymateb, ond gallai'r llyfrgell anfon llythyr diolch 
i'r dosbarth i gydnabod empathi'r plant. 



Hyrwyddo'r Pecyn 
Gweithgareddau i'r Teulu 
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Rydym wedi creu cyfres o weithgareddau i
deuluoedd eu gwneud gyda'i gilydd fel rhan o'r
wythnos pan fyddwn yn cyfri'r diwrnodau i
Ddiwrnod Empathi, 3-9 Mehefin. 

Mae gallu deall meddyliau a theimladau pobl
eraill yn sgìl hollbwysig. Mae gwaith ymchwil yn
dangos bod darllen yn addysgu plant i drafod
emosiynau a gweld y byd o safbwyntiau
newydd. Mae'r pecyn hwn yn llawn
gweithgareddau gwych i feithrin y sgiliau hynny
a'u rhoi ar waith. Bydd ar gael ar ein gwefan o 
11 Mai yn empathylab.uk/family-activities-pack. 

Gellir gwneud y gweithgareddau hyn mewn
unrhyw drefn. Nid oes angen llyfrau penodol ar
deuluoedd i gymryd rhan. Byddai deunyddiau
tynnu llun a chrefft yn ddefnyddiol, ond mae
modd cwblhau'r holl weithgareddau gyda dim 
ond darn o bapur a phensil. Ac nid oes angen
iddynt argraffu'r pecyn hwn! 

Ewch ar Daith Empathi Arddangosfa Empathi i’r Teulu

Llyfr Empathi i’r Teulu Siop esgidiau Empathi

Camwch i esgidiau eich gilydd Gwnewch Nod Llyfr Empathi

Cymeriadau Llyfrau ar wyliau Clipiau Cerddorol

Beth sydd yn y Newyddion Empathi? Gwnewch eich Adduned Empathi

Deg gweithgaredd i’r teulu

empathylab.uk/family-activities-pack


Ymunwch â'r ymgyrch 
#DarllenwchAmEmpathi
genedlaethol

#DiwrnodEmpathi – Darllenwch. Cysylltwch. Gwnewch. 
Tudalen 12

Ymunwch â'r ymgyrch genedlaethol
Bob blwyddyn, mae Diwrnod Empathi yn ysgogi lefelau gwych o weithgarwch ar ein sianeli
cyfryngau cymdeithasol. Ymunwch â ni drwy rannu'r hyn rydych yn ei wneud a mwynhewch
yr ymgyrch rhannu llyfrau sy'n rhoi hwb i empathi dorfol drwy chwilio am yr hashnod
#DarllenwchAmEmpathi ar Twitter ac Instagram, a'i ddefnyddio. Gallech ddefnyddio'r
cardiau hashnod* neu'r cardiau argymell llyfr* i wneud eich argymhellion eich hunain. 
Rydym hefyd wedi creu asedau pwrpasol ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer
llyfrgelloedd cyhoeddus*. 

• Rhannwch eich Argymhellion #DarllenwchAmEmpathi
• Hyrwyddwch #TeithiauEmpathi 
• Cynhaliwch ddigwyddiadau crefft empathi ar-lein
• Cefnogwch #DiwrnodEmpathi ar Twitter, Facebook ac Instagram 
• Rhannwch eich argymhellion ar gyfer #DarllenwchAmEmpathi

Trydariadau enghreifftiol
• Pan fyddwch yn gweld safbwynt rhywun arall, byddwch yn ei ddeall yn well. Ymunwch â 

ni i nodi #Diwrnod Empathi ar 10 Mehefin
• Gwnewch Adduned Empathi ar gyfer #DiwrnodEmpathi. Dyma ein hadduned ni (gallech

ddefnyddio lluniau o bosteri adduned* wedi'u cwblhau) 
• Mae angen empathi nawr yn fwy nag erioed. Rydym yn cefnogi #Diwrnod Empathi ar 10 

Mehefin
• Mae llyfrau'n ffordd wych o ddeall pobl eraill – ar #DiwrnodEmpathi rydym yn argymell

llyfrau ar gyfer #DarllenwchAmEmpathi
• Dathlwch #DiwrnodEmpathi. Cerddwch yn esgidiau rhywun arall drwy

#DarllenwchAmEmpathi@EmpathyLabUK 



Gweithgareddau Diwrnod 
Empathi ar gyfer timau o staff

#ReadforEmpathy – Read. Connect. Act.
Page 12
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• Paratowch dimau llyfrgelloedd ar gyfer Diwrnod Empathi drwy
ddefnyddio a rhannu'r adnoddau â'ch gilydd. 

• Ewch ar Daith Empathi gyda'ch gilydd – er mwyn creu llwybrau i
deuluoedd eu dilyn o bosibl. 

• Rhannwch eich hoff argymhellion ar gyfer #DarllenwchAmEmpathi 
â'ch gilydd, ac ystyriwch pam y maent yn llyfrau sy'n rhoi hwb i
empathi. 

• Crëwch Arddangosfa Empathi yn yr ystafell staff. Gofynnwch i bob 
aelod o'r staff rannu ei eiddo mwyaf gwerthfawr ac esbonio pam y 
mae mor bwysig iddo. Gosodwch fwrdd neu silff i'w harddangos yn
ddiogel gyda'i gilydd am gyfnod byr. Bydd pob person yn labelu ei
'arddangosyn' ac yn esbonio pam y mae'n bwysig iddo. Byddwch
yn dod i ddeall eich gilydd ychydig yn well drwy glywed beth sy'n
gwneud y gwrthrych yn arbennig. 

• Crëwch Jar Empathi yn yr ystafell staff – pan 
fydd rhywun yn profi gweithredoedd o 
empathi gan gydweithwyr neu ddefnyddwyr y 
llyfrgell, gwnewch nodyn ohonynt ar ddarn o 
bapur i'w roi yn y jar. Rhannwch y 
gweithredoedd hyn ar Ddiwrnod Empathi. 

• Trafodwch a chytunwch ar Adduned Empathi a 
rennir ar gyfer y llyfrgell, a chrëwch eich poster 
adduned*. Gweler empathylab.uk/empathy-
resolutions am ragor o fanylion. 

• Anogwch y staff i roi cynnig ar rai o'r
gweithgareddau yn y Pecyn Gweithgareddau
i'r Teulu i'w rhannu ar y cyfryngau
cymdeithasol, ac anogwch deuluoedd i roi
cynnig arnynt. 

empathylab.uk/empathy-resolutions


Gwerthuso

Cadwch gofnod o'ch gweithgareddau a nifer y cyfranogwyr (oedolion a phlant) ym
mhob un ohonynt, gan gynnwys lefel yr ymgysylltu digidol (nifer y bobl sy'n gweld
postiadau, yn eu hoffi, yn eu haildrydaru, ac ati).  Yn ogystal ag unrhyw sylwadau eraill ar
y gweithgareddau (gan staff neu gyfranogwyr) ac unrhyw ymatebion i'r arddangosiadau. 

Gofynnwch i'r oedolion a'r plant sy'n cymryd rhan gwblhau cardiau post gwerthuso i
blant ac oedolion* ar gyfer pob gweithgaredd corfforol.  Byddwn yn darparu taenlen i
chi ychwanegu unrhyw ddata a gasglwyd. 

Casgliad a Chanllawiau Darllenwch
am Empathi 2021 

Mae ein canllawiau am ddim ar gyfer
Darllenwch am Empathi 2021 yn cynnwys
50 o lyfrau i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 16 
oed, ynghyd ag adolygiadau cryno o lyfrau. 

Lawrlwythwch y Canllawiau a phrynwch y 
casgliadau o Peters. Edrychwch ar ein
poster llyfrau bol gwag* a'n poster 
casgliad llyfrau*. 

Lawrlwythwch y Canllawiau ar
#DarllenwchAmEmpathi

#DiwrnodEmpathi – Darllenwch. Cysylltwch. Gwnewch. 
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Manylion Terfynol
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Cysylltwch â ni
Nod EmpathyLab yw cydweithio â llyfrgelloedd, ysgolion a llawer o 
bartneriaid eraill fel arloeswyr digidol, busnesau, prifysgolion, 
awduron, rhieni a gofalwyr. Rydym yn croesawu eich syniadau a'ch
arbenigedd wrth i ni lunio eich rhaglen. Ymunwch â ni – hoffem
glywed gennych! Cysylltwch â miranda@empathylab.uk. 

Gwnewch rodd
Rydym yn Gwmni Buddiannau Cymunedol nid er elw. Ein rhif
cwmni cofrestredig yw 10876747. 

Os hoffech wneud rhodd, cysylltwch â 
miranda@empathylab.uk. 

Diolch! 
Gyda diolch i Marianne Ferrer am y llun ar y clawr. Edrychwch ar
ein Horiel Darlunwyr yn empathylab.uk/RfE-illustrators-gallery i
weld rhagor o luniau Darllenwch am Empathi gwych. .

mailto:miranda@empathylab.uk
empathylab.uk/RfE-illustrators-gallery


Atodiad 1: Gwerthuso
Cerdyn post gwerthuso i blentyn Cerdyn post gwerthuso i oedolyn

Atodiad 2: Adnoddau Gweithgareddau
Taflen Teithiau Empathi Templed Esgid Empathi Sbectol Empathi

Atodiad 3: Deunyddiau Arddangos

Logos Diwrnod Empathi Cardiau #DiwrnodEmpathi a 
#DarllenwchamEmpathi

Atodiadau – adnoddau y 
gellir eu lawrlwytho
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Lawrlwythwch o empathylab.uk/public-library-toolkit-2021 

Sbectol Empathi
Gwnewch ac addurnwch Sbectol Empathi gan ddefnyddio'r 
templed yma. Mae Sbectol Empathi yn eich helpu chi i 
ganolbwyntio ar ddychmygu teimladau'r cymeriadau rydych yn 
darllen amdanyn nhw. 

1. Gofynnwch i oedolyn eich helpu chi i dorri breichiau a ffrâm y 
sbectol yn ofalus. Cofiwch dorri canol ffrâm y sbectol fel y gallwch 
weld drwyddi!

2. Addurnwch y sbectol gan ddefnyddio pensiliau lliw, creonau, 
paent neu unrhyw ddeunyddiau eraill sydd gennych. Pan fyddwch 
yn lliwio breichiau'r sbectol, addurnwch y blaen, ond nid yr ochr 
sy'n dweud "A" a "B". 

3. Plygwch y tabiau ar y breichiau a'r ffrâm. Gludwch nhw at ei 
gilydd, gan gyfateb y llythrennau fel bod eich breichiau wedi'u 
haddurno i'w gweld ar y sbectol orffenedig. 

4. Gwisgwch eich sbectol a rhowch eich sgiliau empathi ar waith! 

@EmpathyLabUK empathylab.uk

A

B

A

B

empathylab.uk/public-library-toolkit-2021


Atodiad 3: Deunyddiau Arddangos (parhad)
Baneri Wal Empathi (3 x taflen A4)

Poster Adduned
Empathi

Cerdyn Argymell
Llyfr

Cerdyn Materion
Cymunedol

Nodau Llyfr i Rhieni

Poster Bol Gwag Poster Casgliad Llyfrau

Atodiad 4: Asedau ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol
Tudalen Facebook Llyfrgell

Cyhoeddus
Cyfrif Instagram Llyfrgell

Cyhoeddus
Cyfrif Twitter Llyfrgell

Cyhoeddus

Atodiadau – adnoddau y 
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