
Nadolig – Y Stori Asesiad Risg Tripiau Ysgol 2019  

Peryglon a Nodwyd Difrifoldeb 
(D) (1-5) 

Mesurau Rheoli sydd Eisoes yn eu Lle  Tebygolrwydd 
(T) (1-5) 

Sgôr 
(D x T) 

Gradd 

Traffig. 5 Mae’r llwybr rhwng y pwynt gollwng a’r capel yn ardal i gerddwyr. Mae traffig cerbydau felly yn 
anghyffredin, ac oherwydd nifer y bobl yn yr ardal, mae cerbydau yn dueddol o fod yn weladwy 
iawn am eu bônt yn defnyddio’u goleuadau rhybudd. Mae plant yn cael eu goruchwylio gan eu 
hathrawon. 

2 10 Canolig 

Dolur gan asynnod. 3 Mae ein hasynnod yn ddof iawn ac wedi arfer bod o amgylch pobl. Maent yn mwynhau cael eu 
cyffwrdd ac mae’n nhw’n cael eu goruchwylio gan wirfoddolwyr bob amser. Mae’n pecyn ysgolion 
yn pwysleisio na ddylai pobl eu bwydo am ein bod yn rhoi digon o fwyd iddynt. 

1 3 Isel 

Llithradau/Bagladau. 2 Mae athrawon a’r tîm croeso yn cynghori’r plant i fod yn ofalus o’r staer ym mlaen yr eglwys. Mae 
yna becyn Cymorth Cyntaf ar y safle os oes ei hangen. 

2 4 Isel 

Plant bach yn ofni yn 
ystod y perfformiad. 

1 Mae gwybodaeth am natur y perfformiad yn cael ei bwysleisio yn y pecyn ysgolion felly dylai 
athrawon fod yn ymwybodol i’r ffaith y bydd angen cysur efallai ar blant bach. Ar ôl golygfa 
Herod, mae yna ddiweddglo hapus, felly bydd y mwyafrif o blant yn iawn erbyn diwedd y stori. 

3 3 Isel 

Plant yn crwydro i ffwrdd 
ar ben eu hunain. 

3 Mae plant yn cael eu goruchwylio gan eu hathrawon (a’r tîm croeso ar ôl iddynt gyrraedd). Mae 
yna oedolyn wrth flaen a chefn pob grŵp ysgol bob amser, felly mae’r plant yn cael eu cadw 
ynghyd ar bob adeg. 

2 6 Canolig 

Peryglon yn ymwneud ag 
aelodau o’r cyhoedd. 

5 Mae plant yn cael eu goruchwylio gan eu hathrawon (a’r tîm croeso ar ôl iddynt gyrraedd). Mae 
yna oedolyn wrth flaen a chefn pob grŵp ysgol bob amser, felly mae’r plant yn cael eu cadw 
ynghyd ar bob adeg. Maent yn cael eu goruchwylio’n agos. 

1 5 Canolig 
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