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Gwrthrychau dirgel
Gofyn cwestiynau
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 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Cynllunio

         Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

     Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu

       Creu a datblygu syniadau

    Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd 

 Myfyrio

   Adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol

 Gwrthrychau dirgel  |   Datblygu meddwl

Amser a awgrymir
2–3 awr

  Mae dysgwyr yn gofyn cwestiynau am y 
gwrthrychau dirgel maen nhw’n arsylwi 
arnyn nhw.
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Gwyddoniaeth 

Sgiliau: Cyfathrebu 
2. cyfleu eu gwaith yn glir trwy siarad, 

ysgrifennu… gan ddefnyddio geirfa 
wyddonol berthnasol

Gwyddoniaeth 

Sgiliau: Datblygu
2. gwneud arsylwadau gofalus…
5. defnyddio peth gwybodaeth flaenorol 

i esbonio’r cysylltiadau rhwng achos ac 
effaith wrth ddod i gasgliadau

6. ystyried gwahanol ddehongliadau…
7. llunio barn ystyriol…

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn...

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
2. ymateb yn ymestynnol gan:

•	holi	a	chynnig	sylwadau	
•	gwneud	nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	

a’u defnyddio
3. cyfathrebu: 

•	yn	glir	ac	yn	hyderus
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas 
4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 

cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Cymraeg ail iaith (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan ymateb ar 

lafar, yn ysgrifenedig ac yn ddi-iaith
2. ymateb gan holi a chynnig sylwadau
3. cyfathrebu yn glir ac yn hyderus ac ynganu 

a goslefu’n ddealladwy yn y Gymraeg
4. ymateb yn gwrtais a dechrau sefydlu 

perthynas wrth sgwrsio
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddor Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwynt y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwynt gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Dylunio a thechnoleg

Gallai’r dysgwyr wylio rhan o fideo neu edrych 
ar ffotograffau o gynhyrchion, dyluniadau a 
dyfeisiau anarferol. Gellid defnyddio’r rhain yn 
ysgogiad i ddysgwyr ofyn cwestiynau.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr wylio rhan o fideo neu 
edrych ar ffotograffau o nodweddion naturiol, 
lleoedd neu amgylcheddoedd anarferol 
yn fyd eang. Bydden nhw’n gallu gwneud 
gweithgaredd Cwestiwnaeth ar sail y fideo 
neu’r ffotograffau.

Celf a dylunio

Gallai’r dysgwyr wylio rhan o fideo neu edrych 
ar ffotograffau o weithiau celf anarferol gan 
artistiaid, crefftwyr neu ddylunwyr. Bydden 
nhw’n gallu creu cwestiynau gyda’r nod o 
ddod o hyd i wybodaeth am y gweithiau celf 
anarferol hyn.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fideo o’r gwrthrychau dirgel

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Mynediad i’r rhyngrwyd 

Bwrdd gwyn rhyngweithiol neu daflunydd 
data i ddangos y fideo

Dull o recordio cwestiynau, e.e. fideo, sain,  
ac ati (dewisol)

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae’r dysgwyr yn 
gwylio fideo sy’n dangos rhai gwrthrychau 
dirgel. Mae angen iddyn nhw ofyn cwestiynau 
am yr hyn maen nhw wedi arsylwi arno. Maen 
nhw’n defnyddio Cwestiwnaeth (gweler tudalen 
11 o’r ddogfen hon) – techneg lle mae‘n 
rhaid iddyn nhw ofyn cwestiynau ac ymateb i 
gwestiynau drwy ofyn cwestiynau pellach yn 
unig – heb geisio ateb. (Byddai o fudd i ddysgwyr 
ymarfer y dechneg Cwestiwnaeth cyn gwneud 
y gweithgaredd hwn.) Mae dysgwyr yn grwpio 
eu cwestiynau ac yn egluro eu rhesymau dros 
ddewis y grwpiau hynny. Maen nhw’n dewis y tri 
chwestiwn ‘mwyaf pwysig’ i’w gofyn, yn eu barn 
nhw, ac yn ysgrifennu damcaniaeth i egluro’r 
gwrthrychau dirgel. 

Datblygu’r gweithgaredd 
Cyn dechrau’r gweithgaredd hwn, efallai 
byddwch yn dymuno lapio gwrthrych mewn 
deunydd lapio swigod a’i ddangos i’r dysgwyr. 
Yna, byddech chi’n gallu gofyn iddyn nhw 
ymarfer defnyddio’r dechneg Cwestiwnaeth i 
greu cwestiynau er mwyn darganfod beth yw’r 
gwrthrych sydd yn y deunydd lapio swigod. 
Byddai hefyd yn fuddiol i atgoffa dysgwyr o 
wahanol eiriau gellir eu defnyddio ar ddechrau 
cwestiwn, e.e. Pam…?, Beth…?, Sut…?
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Eglurwch wrth y dysgwyr byddan nhw’n gwylio 
fideo byr o’r enw ‘Gwrthrychau dirgel’. Yna, 
gwahoddir nhw i feddwl am gwestiynau ynglŷn 
â’r pethau maen nhw wedi arsylwi arnyn nhw 
yn y fideo. Eglurwch byddan nhw’n defnyddio 
‘Cwestiwnaeth’ a rhowch amlinelliad byr o’r 
dechneg iddyn nhw. Ceisiwch annog y dysgwyr 
i ganolbwyntio ar greu’r mathau o gwestiynau 
byddai angen iddyn nhw eu gofyn er mwyn eu 
helpu i ddeall y gwrthrychau a ddangosir yn y 
fideo. Fan hyn, byddai o fudd trafod ‘Sut i ofyn 
cwestiynau (perthnasol)’ â’r dysgwyr.

Gweithgaredd y dysgwyr
Gofyn cwestiynau am y gwrthrychau dirgel

Gwahoddwch y dysgwyr i edrych yn 
ofalus ar y fideo, meddwl am yr hyn 
maen nhw’n arsylwi arno a gwneud 
nodiadau (meddyliol) o ba 
gwestiynau a ddaw i’w meddwl.

Gofynnwch i’r dysgwyr wneud 
gweithgaredd Cwestiwnaeth yn 
seiliedig ar y fideo, gan ofyn 
cymaint o gwestiynau â phosibl.

Bydden nhw’n gallu ysgrifennu eu cwestiynau ar 
nodiadau gludiog.

Ar y dechrau, mae’r dysgwyr yn debygol o gael 
trafferth ymateb i gwestiwn gyda chwestiwn 
arall. Ceisiwch annog y dysgwyr i drafod unrhyw 
anawsterau maen nhw’n dod ar eu traws a sut 
efallai bydden nhw’n eu datrys.

Cwestiynau a awgrymir

Beth sy’n gwneud cwestiwn da? Sut ydych 
chi’n gwybod hyn?
Pam gwnaethoch chi ddewis/ofyn y cwestiwn 
yna? 
Pam gofyn cwestiwn sy’n gysylltiedig â 
chwestiwn blaenorol?
Beth oedd yn anodd ynglŷn â chwestiwnaeth?
Sut gwnaethoch chi ddatrys yr anhawster 
hwnnw?

Grwpio cwestiynau a’u gosod mewn trefn 
restrol

Ar ôl creu digon o gwestiynau, 
gallai dysgwyr adolygu’r cwestiynau 
maen nhw wedi eu hysgrifennu a’u 
gosod mewn grwpiau.

Efallai bydden nhw’n seilio eu grwpiau ar 
gwestiynau sydd â chyswllt rhyngddyn nhw 
mewn rhyw ffordd.

Ceisiwch eu hannog i drafod eu grwpiau ac 
egluro eu hymresymu wrth ei gilydd.

Cwestiynau a awgrymir

Sut byddech chi’n grwpio’r cwestiynau rydych 
chi wedi eu gofyn? Beth sy’n gyffredin am y 
grŵp hwn o gwestiynau?
Beth mae’r broses o grwpio’r cwestiynau’n 
eich helpu chi i feddwl amdano?
Ble arall ydych chi wedi grwpio pethau? Sut 
roedd hyn yn eich helpu chi?

Gofynnwch i’r dysgwyr osod eu 
cwestiynau mewn trefn restrol a 
dethol y tri chwestiwn mwyaf 
pwysig, yn eu barn nhw i’w gofyn 

am y gwrthrychau dirgel, gan roi rhesymau am 
eu dewis. Bydden nhw’n gallu defnyddio trefn 
ddiemwnt (gweler Canllawiau i athrawon, 
tudalen 10) i’w helpu nhw i osod y cwestiynau 
mewn trefn restrol.

Ar ôl penderfynu ar eu tri chwestiwn, gallai’r 
dysgwyr roi eu ‘cynnig gorau’ (neu ragdybiaeth 
orau) i esbonio’r gwrthrychau dirgel yn y fideo. 
Gofynnwch iddyn nhw roi rhesymau am eu 
hesboniadau.
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Cwestiynau a awgrymir

Sut byddwch chi’n penderfynu ym mha drefn i 
osod eich cwestiynau?
Beth yn eich barn chi yw’r tri chwestiwn 
mwyaf pwysig? Pam rydych chi’n meddwl 
hyn?
Beth ydych chi’n meddwl yw ystyr 
‘rhagdybiaeth’? Sut byddech chi’n gallu 
darganfod hyn?
Ble arall fyddech chi’n defnyddio 
‘rhagdybiaeth’?

Adolygu cwestiynau

Rhowch gyfle i’r 
dysgwyr wylio’r fideo 
eto, gan gadw eu 
rhagdybiaeth mewn 

cof, er mwyn ei gwirio yn erbyn y dystiolaeth yn 
y fideo. Mewn parau, bydden nhw’n gallu trafod 
eu rhagdybiaeth a’r dystiolaeth sy’n ei chefnogi.

Ar ôl gwylio’r fideo am yr eildro, dylen nhw 
ystyried ai’r cwestiynau a ofynnwyd ganddyn 
nhw yw’r rhai mwyaf defnyddiol i’w gofyn. Er 
enghraifft, pe byddai eu cwestiynau’n cael eu 
hateb, a fyddai’r atebion yn egluro’r gwrthrychau 
dirgel maen nhw wedi eu gweld yn y fideo? 
Ydy eu cwestiynau y math o gwestiynau byddai 
gwyddonydd yn eu gofyn?

Ar ôl gwylio am yr eildro, gellir gofyn i’r dysgwyr 
a ydyn nhw eisiau newid eu rhagdybiaeth neu 
unrhyw rai o’u cwestiynau ar ôl yr hyn maen 
nhw wedi arsylwi arno yn y fideo.

Efallai byddech am grynhoi hyn trwy drafod 
gyda’r dysgwyr pa mor dda maen nhw’n 
meddwl eu bod nhw wedi gofyn cwestiynau 
perthnasol.

Cwestiynau a awgrymir

Beth sy’n gwneud cwestiwn gwyddonol da?
Ym mha ffordd mae eich cwestiynau’n debyg 
i’r rhai byddai gwyddonydd yn eu gofyn? Sut 
ydych chi’n gwybod hyn?
Sut mae’r cwestiynau gwnaethoch chi eu 
gofyn yn cysylltu â’r hyn gwnaethoch chi 
arsylwi arno?
Sut oedd meddwl am gwestiynau’n eich helpu 
i ddeall y fideo?

Gweithgaredd pellach a 
awgrymir
Gwahoddwch y dysgwyr i ymgymryd â gwahanol 
rolau a meddwl am gwestiynau fel pe bydden 
nhw’n wyddonydd, mathemategydd, dylunydd, 
daearyddwr, ac ati. Gellir defnyddio dull y ‘gadair 
goch’ (gweler Canllawiau i athrawon, tudalen 
10) ar gyfer unigolion neu mewn parau ar gyfer 
yr ymarfer hwn.

Gallai’r cwestiynau a ddewiswyd gan y dosbarth 
gael eu hystyried fel mannau cychwyn ar gyfer 
cynllunio ymchwiliadau gwyddonol. Gallai’r 
gweithgaredd pellach hwn ddirwyn i ben yn 
ystod y broses gynllunio neu gael ei ddatblygu 
ymhellach, e.e. ymchwiliadau i ddefnyddiau 
ynysu, yn cynnwys gwahanol fathau o ddeunydd 
lapio swigod, amodau ar gyfer tyfu planhigion.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg gofyn 
cwestiynau yn y gweithgaredd Gwrthrychau 
dirgel.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol  
yn y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 	ofyn	cwestiynau	caeedig	yn	bennaf	ym	mhen	
isaf y datblygiad ar gyfer yr egwyddor o ofyn 
cwestiynau. Efallai bydd eu cwestiynau’n 
adlewyrchu anghenion a phryderon personol 
sydd heb gysylltiad uniongyrchol â  
chyd-destun gwrthrychau dirgel. Er mwyn 
ysgogi cwestiynau gan ddysgwyr, efallai bydd 
angen i athrawon ddarparu enghraifft o’r 
broses o ofyn cwestiynau perthnasol. 

•	 	ofyn	cwestiynau	syml	megis	pam, beth, 
sut, ble, pryd ac ati wrth iddyn nhw ofyn 
cwestiynau am yr hyn maen nhw wedi ei  
weld yn y clip fideo, er enghraifft, ‘Pwy 
wnaeth e?’, ‘Pam maen nhw wedi eu lapio?’ 
neu ‘Beth ydy e?’

•	 	ddangos	eu	bod	nhw’n	gofyn cwestiynau 
perthnasol i’r cyd-destun yn y 
gweithgaredd Cwestiwnaeth. Efallai bydd 
dysgwyr yn gofyn cwestiwn am y gwrthrychau 
dirgel, er enghraifft, ‘Pam maen nhw wedi 
eu lapio?’, ‘Pam maen nhw yn yr ardd?’ 
Mae’n bosib mai cwestiynau caeedig y bydd 
dysgwyr yn eu gofyn yn bennaf, sy’n galw am 
ymatebion syml, byr, ffeithiol. Er enghraifft, 
‘Ble mae’r lle yn y ffilm?’ neu ‘Arbrawf ydy e?’

•	 	wrando cyn gofyn mwy o gwestiynau 
yn y gweithgaredd Cwestiwnaeth, er efallai 
na fydd cysylltiad agos bob amser rhwng eu 
cwestiynau.

•	 	yn	raddol,	ddangos	eu	bod	nhw’n	datblygu	
i ofyn cwestiynau perthnasol a dechrau 
cysylltu cwestiynau â’i gilydd yn 
ddilyniannau. Gallai hyn gael ei ddangos 
wrth i’r dysgwyr ofyn cyfres fer o gwestiynau 
sy’n rhannu’r un sail resymegol am y 
gwrthrychau dirgel. Efallai bydd cwestiynau’r 
dysgwyr wedi eu pennu gan y syniadau 
rhagdybiedig sydd ganddyn nhw ynglŷn â 
beth yw’r gwrthrychau dirgel. Er enghraifft, 
‘Pam maen nhw wedi eu diogelu?’, ‘Os ydyn 
nhw’n fregus, o beth maen nhw wedi eu 
gwneud?’, ‘Ydyn nhw’n cuddio rhywbeth?’

•	 	ddangos	eu	bod	nhw’n	rhoi rhesymau dros 
ddewis eu cwestiynau drwy roi esboniad 
i gyfiawnhau rhai cwestiynau sy’n cael eu 
gofyn. Gan ddefnyddio trefn ddiemwnt, er 
enghraifft, bydden nhw’n gallu cyfiawnhau’r 
ffordd maen nhw wedi gosod eu cwestiynau 
mewn trefn restrol, ar sail pa mor bwysig yw 
pob cwestiwn yn eu barn nhw.

•	 	ofyn cwestiynau sy’n adeiladu ar 
ymatebion i gwestiynau cynharach ar ôl 
gwrando ar gwestiynau dysgwyr eraill. Efallai 
bydd cwestiynau’r dysgwyr eu hunain wedi 
eu dylanwadu gan gwestiynau a ofynnwyd yn 
flaenorol gan ddysgwyr eraill, ac yn adeiladu 
arnyn nhw, fel y gellid yn raddol ehangu 
gwybodaeth y grŵp.

•	 	wrth	iddyn	nhw	ddangos	datblygiad	yn	eu	
sgiliau gofyn cwestiynau, fod yn fwy tebygol 
o ddarparu tystiolaeth eu bod nhw’n gallu 
gofyn cwestiynau mwy treiddgar wrth 
iddyn nhw ystyried y gwrthrychau dirgel yn y 
clip fideo. Er enghraifft, efallai byddan nhw’n 
gofyn, ‘Beth mae’r gwrthrychau yma’n ei 
gynrychioli?’, ‘Pa briodweddau sy’n perthyn 
i ddeunydd lapio swigod sy’n ei wneud yn 
addas i’w ddefnyddio fel hyn?’, ‘Ydy e’n 
fwriad i’r cyhoedd eu gweld?’, ‘Oes gan 
grefydd unrhyw beth i’w wneud â’r pethau 
yma?’
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Cwestiwnaeth

Techneg gwestiynu lle mae’n rhaid i ddysgwyr 
ofyn cwestiynau yn unig am bwnc penodol 
neu ddeunydd symbylu. Dylid annog dysgwyr 
i ofyn eu cwestiynau eu hunain ac i wrando’n 
ofalus ar y cwestiynau mae eraill yn eu gofyn. 
Dylen nhw ymateb i gwestiynau drwy ofyn 
cwestiynau newydd yn hytrach na cheisio 
cynnig atebion. Dylid rhoi pwyslais ar un 
cwestiwn yn symbylu cwestiwn cysylltiedig 
arall. 

Dylid annog dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau 
metawybyddol trwy feddwl am yr hyn a’u 
symbylodd i ofyn cwestiwn penodol mewn 
ymateb i gwestiwn cynharach. Dylen nhw 
fyfyrio ar yr ystod o gwestiynau a ofynnwyd a 
dechrau dosbarthu’r cwestiynau, er enghraifft, 
ar sail syniadau penodol a ddaw i’w meddwl. 
Byddai’r dysgwyr hefyd yn gallu recordio eu 
cwestiynau ar fideo neu dâp sain i ddarparu 
tystiolaeth o’r cwestiynau a ofynnwyd. Bydden 
nhw wedyn yn gallu eu hadolygu.

Arfau a strategaethau•	 	adnabod y broblem a phennu’r 
cwestiynau i’w datrys. Mae sgiliau gofyn 
cwestiynau datblygedig iawn yn cynnwys 
datrys problemau. Mae hyn yn galw am 
lunio cwestiynau sy’n cywain gwybodaeth 
berthnasol, cael gwared o amwysedd, 
adnabod a datrys problem. Yng nghyd-destun 
gwrthrychau dirgel, efallai bydd dysgwyr yn 
adnabod y broblem ac yn datblygu mathau o 
gwestiynau sydd, er enghraifft, yn ceisio datrys 
y broblem pam gallai planhigion ifanc fod 
wedi eu lapio mewn deunydd lapio swigod.
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Lapiwch wrthrych mewn deunydd lapio swigod i ysgogi’r dysgwyr i ymarfer y dechneg Cwestiwnaeth. 
Atgoffwch y dysgwyr o wahanol eiriau a ddefnyddir i ofyn cwestiynau yn ogystal â’r dechneg 
Cwestiwnaeth. Eglurwch wrth y dysgwyr byddan nhw’n gwylio clip fideo ac yna’n gofyn cwestiynau 
ynglŷn â’r fideo.

Gweithgaredd y dysgwyr

Gofyn cwestiynau am y gwrthrychau dirgel

Dangoswch y clip fideo o wrthrychau dirgel i’r dysgwyr. 
Gwahoddwch nhw i wneud nodiadau meddyliol wrth iddyn nhw wylio’r fideo.
Gwahoddwch y dysgwyr i ddefnyddio Cwestiwnaeth ar sail y fideo.

Beth sy’n gwneud cwestiwn da? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Pam gwnaethoch chi ddewis/ofyn y cwestiwn yna? 
Pam gofyn cwestiwn sy’n gysylltiedig â chwestiwn blaenorol?
Beth oedd yn anodd ynglŷn â chwestiwnaeth?
Sut gwnaethoch chi ddatrys yr anhawster hwnnw?

Grwpio cwestiynau a’u gosod mewn trefn restrol

Gofynnwch i’r dysgwyr adolygu eu cwestiynau a’u gosod mewn grwpiau.
Gofynnwch iddyn nhw drafod eu grwpiau ac egluro eu hymresymu.

Sut byddech chi’n grwpio’r cwestiynau rydych chi wedi eu gofyn? Beth sy’n gyffredin am y grŵp 
hwn o gwestiynau?
Beth mae’r broses o grwpio’r cwestiynau’n eich helpu chi i feddwl amdano?
Ble arall ydych chi wedi grwpio pethau? Sut roedd hyn yn eich helpu chi?

Gofynnwch i’r dysgwyr osod eu cwestiynau mewn trefn restrol a dewis eu tri chwestiwn 
mwyaf pwysig, gan gyfiawnhau eu dewis. Bydden nhw’n gallu defynddio trefn ddiemwnt.
Gwahoddwch nhw i gyflwyno a chyfiawnhau eu cynnig gorau neu ragdybiaeth orau i 
esbonio’r gwrthrych dirgel.

Sut byddwch chi’n penderfynu ym mha drefn i osod eich cwestiynau?
Beth yn eich barn chi yw’r tri chwestiwn mwyaf pwysig? Pam rydych chi’n meddwl hyn?
Beth ydych chi’n meddwl yw ystyr ‘rhagdybiaeth’? Sut byddech chi’n gallu darganfod hyn?
Ble arall fyddech chi’n defnyddio ‘rhagdybiaeth’?

Adolygu cwestiynau

Rhowch gyfle i’r dysgwyr wylio’r fideo eto.
Gwahoddwch nhw i adolygu eu cwestiynau a’u rhagdybiaeth.

Beth sy’n gwneud cwestiwn gwyddonol da?
Ym mha ffordd mae eich cwestiynau’n debyg i’r rhai byddai gwyddonydd yn eu gofyn?
Sut mae’r cwestiynau gwnaethoch chi eu gofyn yn cysylltu â’r hyn gwnaethoch chi arsylwi arno?
Sut oedd meddwl am gwestiynau’n eich helpu i ddeall y fideo?

Developing thinking_Activities_w.indd   12 3/3/09   14:01:48



  Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol  13

Ein diwrnod allan
Pennu meini prawf llwyddiant
Cywain gwybodaeth
Creu a datblygu syniadau
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd 

 Myfyrio
    Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol

 Mae dysgwyr yn pennu meini prawf llwyddiant 
ar gyfer taith ysgol ddiogel a phleserus. Maen 
nhw’n cywain gwybodaeth am leoedd i ymweld 
â nhw yng Nghymru. Maen nhw’n creu a 
datblygu syniadau cyn cynllunio diwrnod allan 
i leoliad o’u dewis.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
TGCh

Sgiliau: Darganfod a dadansoddi 
gwybodaeth 
1. trafod diben eu tasgau, eu cynulleidfaoedd 

arfaethedig a’r adnoddau sydd eu hangen
2. darganfod gwybodaeth o amrywiaeth o 

ffynonellau ar gyfer diben a ddiffinnir
3. dewis gwybodaeth addas a llunio barn syml 

am ffynonellau gwybodaeth

Mathemateg

Sgiliau: Datrys problemau mathemategoll 
•	 nodi,	darganfod	a	phrosesu’r	wybodaeth	y	

mae ei hangen i wneud y gwaith

Mathemateg

Sgiliau: Cyfathrebu yn fathemategol
•	 darllen	gwybodaeth	o	siartiau,	diagramau,	

graffiau a thestun

Daearyddiaeth 

Sgiliau: Lleoli lleoedd, amgylcheddau a 
phatrymau 
1. canfod a lleoli lleoedd...trwy ddefnyddio...

mapiau
2. dilyn cyfarwyddiadau, amcangyfrif a 

chyfrifo pellteroedd

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

Saesneg (Darllen)

Sgiliau:
3. darllen mewn gwahanol ffyrdd i wahanol 

ddibenion… 
5. ystyried yr hyn a ddarllenant/wyliant...
6b.  adfer a choladu gwybodaeth a syniadau 

o ystod o ffynonellau gan gynnwys 
deunyddiau mewn print, gweledol... 
TGCh...

Saesneg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9. cyflwyno gwaith ysgrifennu’n briodol:

•	defnyddio	nodweddion	priodol	patrwm	a	
chyflwyniad, gan gynnwys TGCh

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
2. ymateb yn ymestynnol gan: 

•	adnabod	y	prif	bwyntiau	
•	holi	a	chynnig	sylwadau
•	gwneud	nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	

a’u defnyddio
3. cyfathrebu: 

•	yn	glir	ac	yn	hyderus,	mewn	modd	sy’n	
addas ar gyfer y gynulleidfa

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:
3. defnyddio strategaethau gwahanol er 

mwyn canfod ystyr a chasglu gwybodaeth 
mewn testunau gan gynnwys: 
•	cip	ddarllen
•	llithr	ddarllen

6. chwilio am wybodaeth drwy ddefnyddio 
systemau trefnu gwybodaeth o bob math, 
gan gynnwys TGCh
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Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9. cyflwyno’u gwaith yn briodol gan:

•	ddefnyddio	dulliau	cyflwyno	a	gosod	
pwrpasol, gan gynnwys TGCh

Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Gwyddoniaeth

Gallai’r dysgwyr gywain gwybodaeth am 
wastraff a lleoedd i ymweld â nhw yn yr 
ardal leol, er mwyn dysgu mwy am beth 
sy’n digwydd i wastraff lleol. Bydden nhw’n 
gallu pennu meini prawf llwyddiant ynglŷn 
â beth fyddai’n gwneud trip ysgol byddai 
plant yn ei fwynhau, i ddarganfod mwy am 
wastraff. Efallai byddai’r dysgwyr yn gallu creu 
a datblygu syniadau ynglŷn â lle i ymweld ag 
ef, yn ogystal â’r ffordd orau i ddefnyddio 
adnoddau i wneud y trip diwrnod mor 
addysgiadol ag sy’n bosibl.

Celf a dylunio

Gallai’r dysgwyr gywain gwybodaeth am artist 
lleol neu genre penodol o gelf a lleoedd i 
ymweld â nhw yn yr ardal leol, er mwyn dysgu 
mwy am y pwnc o’u dewis. Bydden nhw’n 
gallu pennu meini prawf llwyddiant ynglŷn â 
beth fyddai’n gwneud trip ysgol byddai plant 
yn ei fwynhau, i ddarganfod mwy am yr artist 
neu’r genre celf. Efallai byddai’r dysgwyr yn 
creu a datblygu syniadau ynglŷn â lle i ymweld 
ag ef, yn ogystal â’r ffordd orau i ddefnyddio 
adnoddau i wneud y trip diwrnod mor 
addysgiadol ag sy’n bosibl.

Cymraeg Saesneg

Gallai’r dysgwyr gywain gwybodaeth am 
genre ffilm, barddoniaeth neu theatr a lleoedd 
i ymweld â nhw yn yr ardal leol, er mwyn 
dysgu mwy am y pwnc o’u dewis, e.e. sinema. 
Bydden nhw’n gallu pennu meini prawf 
llwyddiant ynglŷn â beth fyddai’n gwneud trip 
ysgol byddai plant yn ei fwynhau, i ddarganfod 
mwy am y genre hwn. Efallai byddai’r dysgwyr 
yn creu a datblygu syniadau ynglŷn â lle i 
ymweld ag ef, yn ogystal â’r ffordd orau i 
ddefnyddio adnoddau i wneud y trip diwrnod 
mor addysgiadol ag sy’n bosibl.

Hanes

Gallai’r dysgwyr gywain gwybodaeth am 
gyfnod mewn hanes a lleoedd i ymweld â 
nhw yn yr ardal leol, er mwyn dysgu mwy am 
y cyfnod hwn mewn hanes. Bydden nhw’n 
gallu pennu meini prawf llwyddiant ynglŷn â 
beth fyddai’n gwneud trip ysgol byddai plant 
yn ei fwynhau, i ddarganfod mwy am y cyfnod 
mewn hanes maen nhw wedi ei ddewis. Efallai 
byddai’r dysgwyr yn creu a datblygu syniadau 
ynglŷn â lle i ymweld ag ef, yn ogystal â’r 
ffordd orau i ddefnyddio adnoddau i wneud y 
trip diwrnod mor addysgiadol ag sy’n bosibl.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Adnoddau amrywiol sy’n darparu 
gwybodaeth am wahanol leoedd i blant 
ymweld â nhw yng Nghymru (mae’n bosib 
mai’r dysgwyr eu hunain fydd wedi darparu 
peth o’r wybodaeth hon)

Mynediad i’r rhyngrwyd
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Cyd-destun
Yn rhan gyntaf y gweithgaredd hwn, mae gofyn i 
ddysgwyr pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer 
yr hyn sy’n gwneud trip undydd o’r ysgol byddan 
nhw’n ei fwynhau. Maen nhw’n canolbwyntio 
ar y ffyrdd gwahanol o gywain gwybodaeth sy’n 
berthnasol i gynllunio trip undydd o’r ysgol i 
leoliad o ddiddordeb yng Nghymru. Yna, maen 
nhw’n defnyddio eu meini prawf llwyddiant i 
gytuno ar y lle gorau i ymweld ag ef. 

Yn ail ran y gweithgaredd, mae gofyn i ddysgwyr 
greu a datblygu eu syniadau ynglŷn â gwneud 
y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael, i 
wneud y trip undydd yn brofiad cadarnhaol i 
bawb.

Cyn dechrau’r gweithgaredd, gofynnwch i 
ddysgwyr ddod â chymaint o ddeunyddiau i’r 
ysgol ag maen nhw’n gallu dod o hyd iddyn 
nhw, am leoedd yng Nghymru sy’n addas ar 
gyfer trip undydd o’r ysgol. Efallai byddwch chi 
hefyd am ddod â deunydd o’r math hwn i’r 
ysgol, ar ffurf llyfrynnau, taflenni, gwybodaeth 
wedi ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd, ac ati.

Datblygu’r gweithgaredd 
Trafodwch â’r dysgwyr unrhyw leoedd cyffrous 
a diddorol yng Nghymru maen nhw wedi 
ymweld â nhw. Ceisiwch eu hannog i egluro 
pam eu bod nhw’n credu bod lleoliad neilltuol 
maen nhw wedi ymweld ag ef yn gyffrous a 
diddorol. Gofynnwch a oedd yna agweddau o’u 
hymweliad na wnaethon nhw eu mwynhau, 
neu agweddau y bydden nhw am eu trefnu’n 
wahanol pe bydden nhw’n ymweld â’r lle eto.

Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trip 
undydd o’r ysgol

Gofynnwch i’r dysgwyr pennu meini 
prawf llwyddiant ar gyfer trip 
undydd o’r ysgol byddan nhw’n ei 
fwynhau. 

Bydden nhw’n gallu defnyddio trefn ddiemwnt 
(gweler Canllawiau i athrawon, tudalen 10) i 
osod eu meini prawf llwyddiant mewn trefn, o’r 
mwyaf i’r lleiaf pwysig.

Cwestiynau a awgrymir

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am drip 
ysgol y buoch chi arno? Eglurwch pam.
Yn eich barn chi, beth sy’n gwneud trip ysgol 
yn bleserus?
Dychmygwch eich bod chi’n barnu llwyddiant 
trip ysgol. Beth yw’r pethau mwyaf 
pwysig byddech chi’n chwilio amdanyn nhw 
i’ch helpu i wneud eich penderfyniad?
Pam ei fod yn syniad da pennu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer trip undydd o’r ysgol?

Cywain gwybodaeth am leoedd i ymweld  
â nhw

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a 
thrafod ble a sut i gywain 
gwybodaeth a syniadau am y 
gwahanol leoedd yng Nghymru y 

gallai eu dosbarth neu ddosbarth arall yn yr ysgol 
ymweld â nhw ar drip undydd o’r ysgol. Ceisiwch 
annog y dysgwyr i gysylltu’r wybodaeth sydd ei 
hangen â’r ffynhonnell neu’r ffynonellau sy’n 
debygol o ddarparu’r wybodaeth honno, e.e. 
bydden nhw’n gallu defnyddio mapiau neu 
raglenni meddalwedd darllen map i ddarganfod y 
pellter rhwng yr ysgol â’r lle byddan nhw’n 
ymweld ag ef.
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Bydden nhw’n gallu llunio rhestr o’r ffynonellau 
gwybodaeth perthnasol sydd ar gael iddyn nhw, 
ystyried y pethau o blaid ac yn erbyn pob un 
ac yna dewis rhai o’r ffynonellau hyn i ddod o 
hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen am wahanol 
leoedd i ymweld â nhw.

Yna, gallai dysgwyr edrych ar yr wybodaeth 
maen nhw wedi ei chywain am wahanol leoedd 
i ymweld â nhw, er mwyn trafod a chytuno ar y 
lle gorau ar gyfer trip undydd o’r ysgol. Bydden 
nhw’n gallu defnyddio meini prawf llwyddiant y 
grŵp i’w helpu nhw i benderfynu ble i ymweld 
ag ef ac i gyfiawnhau eu dewis.

Cwestiynau a awgrymir

Pa wybodaeth y mae angen i chi ei chywain?
Sut gallwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch chi?
Pa ddewisiadau eraill sydd ar gael i chi ddod 
o hyd i’r wybodaeth hon? Pa un yw’r dewis 
gorau a pham?
Pa eiriau allweddol neu dermau chwilio 
fyddwch chi’n eu defnyddio ar eich 
cyfrifiadur, i ddarganfod yr wybodaeth sydd 
arnoch chi ei hangen? Pam byddech chi’n 
defnyddio’r rhain?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar y lle gorau i 
ymweld ag ef o’r lleoedd i gyd sydd ar gael?

Creu a datblygu syniadau am leoedd i 
ymweld â nhw

Gofynnwch i barau 
o ddysgwyr (o fewn 
grŵp) gyflwyno eu 
syniadau ynglŷn â lle i 

ymweld ag ef a chyfiawnhau’r dewis hwnnw. 
Gallai pob grŵp drafod y syniadau sydd wedi 
cael eu cynnig, a chytuno ar leoliad ar gyfer 
trip undydd o’r ysgol, gan ddefnyddio eu meini 
prawf llwyddiant ar gyfer yr hyn sy’n gwneud 
‘trip undydd pleserus o’r ysgol’. 

Yna, gallai’r dysgwyr rannu eu syniadau am y 
math o wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio 
ymweliad pleserus i’r lleoliad o’u dewis. Gan 
ddefnyddio eu profiadau o gywain gwybodaeth, 
bydden nhw’n gallu argymell ble a sut gellir dod 
o hyd i wybodaeth berthnasol. Bydden nhw’n 
gallu defnyddio grid GESD (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) i’r pwrpas hwn.

Cwestiynau a awgrymir

Beth yw rhai o’r gwahanol safbwyntiau 
ynglŷn â’r awgrymiadau o leoedd i ymweld â 
nhw? 
Pam ydych chi’n meddwl mai’r lle dewisoch 
chi fyddai’r lle gorau i ymweld ag ef?
Sut byddwch chi’n dod o hyd i’r math o 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i 
gynllunio trip pleserus i’r lle a ddewiswyd 
gennych chi?
Sut byddwch chi’n gwybod bod yr 
wybodaeth byddwch chi’n ei darganfod yn 
berthnasol?
Sut byddwch chi’n penderfynu a fu’r 
ymweliad yn llwyddiannus ai peidio?

Creu a datblygu syniadau am wneud y 
defnydd gorau o adnoddau

Gofynnwch i grwpiau o ddysgwyr 
greu syniadau a phosibiliadau i 
wneud y defnydd gorau posib o’r 
adnoddau sydd ar gael, fel bod y 

trip undydd o’r ysgol yn ‘brofiad cadarnhaol i 
bawb’.

Rhowch dasg wahanol i bob grŵp, fel byddech 
chi’n ei wneud gyda dull jig-so (gweler 
Canllawiau i athrawon, tudalen 10), e.e. gallai un 
grŵp greu syniadau ar gyfer pethau i’w gwneud 
ar y bws; gallai ail grŵp greu syniadau ar gyfer 
trefniadau cinio, ac ati. Hefyd, gellir annog pob 
grŵp i feddwl am syniadau a phosibiliadau eraill.

Gallai’r grwpiau rannu eu casgliadau â gweddill 
y dosbarth drwy ddefnyddio posteri A3 neu 
gyflwyniadau PowerPoint ar fwrdd gwyn 
rhyngweithiol.
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Cwestiynau a awgrymir

Pa wahanol rannau o’r trip undydd o’r ysgol 
oeddech chi’n gallu eu nodi?
Pa brofiad blaenorol sydd wedi bod yn 
ddefnyddiol wrth feddwl am syniadau am 
bethau i’w gwneud yn ystod y trip undydd o’r 
ysgol?
Sut byddech chi’n gallu profi rhai o’r syniadau i 
ganfod a ydyn nhw’n werth eu gwneud?

Gweithgaredd pellach a 
awgrymir
Gallai dysgwyr ddefnyddio’r wybodaeth maen 
nhw wedi’i chywain i baratoi llawlyfr y gallai pobl 
neu rieni ei ddefnyddio i’w helpu nhw i gynllunio 
trip undydd diogel a phleserus.

Gallai dysgwyr feddwl sut bydden nhw’n cywain 
gwybodaeth ar gyfer cynllunio ymweliad preswyl 
o’r ysgol i wlad arall yn Ewrop, a thrafod hyn.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
cywain gwybodaeth yn y gweithgaredd Ein 
diwrnod allan.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 	fod	â	diffyg	profiad	i	awgrymu	eu	syniadau	
eu hunain ac efallai bydd angen cymorth 
eu hathro/athrawes i ddewis ble i ddod o 
hyd i wybodaeth a syniadau o blith y 
dewisiadau a roddir. Ar y dechrau, efallai 
bydd angen i athrawon gyfeirio dysgwyr at 
ffynonellau gwybodaeth perthnasol.

•	 	yng	nghyd-destun	y	gweithgaredd	Ein 
diwrnod allan, fod angen dewisiadau syml 
ynglŷn â ble fyddai’r lle gorau i ddod o 
hyd i wybodaeth benodol. Fel enghraifft 
o’r lefel o gymorth a allai fod angen arnyn 
nhw, dywedodd athro fod dysgwr ‘angen 
ffynonellau penodol i ddewis ohonyn nhw’ ac 
nad oedd yn ‘dangos fawr o werthfawrogiad 
o’r cydberthyniad rhwng y ddwy ffynhonnell a 
roddwyd’.

•	 	o	bosib	awgrymu ble i ddod o hyd i 
wybodaeth a syniadau perthnasol i’r 
cyd-destun. Yn y gweithgaredd hwn, efallai 
bydd dysgwyr yn cynnig syniadau ynglŷn â 
ble i gael gwybodaeth am leoedd i ymweld â 
nhw yng Nghymru ar drip undydd o’r ysgol. 
Gallai awgrymiadau gynnwys hysbysebion, 
gwefannau, mapiau, ‘satnav’ ac ati.

•	 	awgrymu sut i ddod o hyd i wybodaeth 
a syniadau perthnasol wrth iddyn nhw 
awgrymu ble i gael gwybodaeth fwy penodol 
am leoedd i ymweld â nhw ar daith undydd 
o’r ysgol. Yn y gweithgaredd Ein diwrnod 
allan, er enghraifft, awgrymodd dysgwr 
ddefnyddio cynllunydd taith ar-lein. Awgrym 
dysgwr arall oedd cyfeirio at lawlyfr i wirio 
cyfyngiadau oed a thaldra. Gallai dysgwyr 
hefyd ddechrau darparu cyfiawnhad digymell 
dros ddefnyddio ffynhonnell wybodaeth 
benodol.

•	 	mewn	achosion	mwy	datblygedig,	awgrymu 
ystod o ddewisiadau ble a sut i ddod o 
hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol. 
Gellid gweld tystiolaeth o hyn wrth i ddysgwyr 
ystyried y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer 
casglu gwybodaeth fel mater o drefn, heb fod 
angen eu hannog drwy ofyn ‘Ble arall allech 
chi gael yr wybodaeth hon?’ Er enghraifft, 
defnyddio gwefan neu daflen i ganfod sut 
olwg sydd ar le arbennig a’r cyfleusterau sydd 
ar gael yno, er mwyn cynllunio dillad addas 
ar gyfer ymweliad. Sylwodd un athrawes fod 
dysgwr yn ‘gallu gwneud awgrymiadau i’r 
grŵp ynglŷn â sut i gyrraedd cyrchfan’. Efallai 
bydd dysgwyr hefyd yn gallu rhestru nifer 
o dermau chwilio ar y rhyngrwyd y bydden 
nhw’n eu defnyddio i gael gwybodaeth.

•	 	ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	gwerthuso 
dewisiadau wrth i’r dasg o gasglu 
gwybodaeth benodol fynd yn fwy cymhleth. 
Efallai byddan nhw’n diystyru peth 
gwybodaeth yn syth ac yn canolbwyntio ar y 
ffynonellau perthnasol er mwyn gwerthuso 
rhagoriaethau pob dewis sydd ar gael iddyn 
nhw. Er enghraifft, dywedodd athro fod 
dysgwr yn ‘gallu gwahaniaethu pa ddewis 
fyddai’n rhoi’r wybodaeth orau’. Dywedodd 
athro arall fod dysgwr yn ‘gwybod yn syth pa 
adnodd fyddai’n rhoi’r wybodaeth oedd ei 
hangen arni’.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg pennu 
meini prawf llwyddiant yn y gweithgaredd Ein 
diwrnod allan.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 	efallai,	adnabod	peth meini prawf 
llwyddiant sylfaenol ar gyfer yr hyn 
sydd i’w wneud wrth iddyn nhw ymateb  
i gwestiynau uniongyrchol. Yng  
nghyd-destun y gweithgaredd Ein diwrnod 
allan, efallai bydd y cwestiynau hyn ar 
ffurf ‘Oes gwahaniaeth pa mor bell yw’r 
lle?’, ‘Ydy e’n bwysig faint mae’r daith yn 
gostio?’ Mewn ymateb i gwestiynau gan 
eu hathro, efallai bydd dysgwyr yn gallu 
cynnig rhai nodweddion trip undydd o’r 
ysgol llwyddiannus a rhai heb fod mor 
llwyddiannus.

•	 	ddangos	eu	bod	nhw’n	ymwybodol	o’r	ffaith	
eu bod nhw’n gallu pennu peth meini 
prawf llwyddiant eu hunain ar gyfer trip 
undydd pleserus. Mae’n bosib bydd dysgwyr 
yn pennu’r meini prawf llwyddiant hyn ar 
gyfer eu trip undydd eu hunain wrth iddyn 
nhw roi ystyriaeth i’w syniadau a gwrando 
ar syniadau eu cyfoedion, er enghraifft, ‘cael 
hwyl’, ‘cadw’n ddiogel’, ‘lleoliad addas’ neu 
‘ddim yn rhy bell’.

•	 	wrth	iddyn	nhw	ddatblygu’r	egwyddor	hon,	
pennu meini prawf llwyddiant a rhoi peth 
cyfiawnhad dros eu dewis. Er enghraifft, 
efallai bydd dysgwyr yn awgrymu ymweld 
â lleoliad lle mae ‘llawer o weithgareddau 
i’n diddori’, ‘rhywle sydd heb fod yn costio 
gormod fel bod pawb yn gallu fforddio mynd’, 
‘rhywle gydag anifeiliaid oherwydd mae plant 
yn hoffi cyffwrdd anifeiliaid’ neu ‘rywle lle 
mae rhannau ohono dan do rhag ofn iddi 
fwrw glaw’.

•	 	ddangos	eu	syniadau	ynglŷn	â	phwysigrwydd	
cymharol gwahanol agweddau o drip 
undydd pleserus drwy osod eu meini prawf 
llwyddiant mewn trefn restrol. Wrth arsylwi 
ar y gweithgaredd hwn, bydd athrawon yn 
gallu gweld i ba raddau roedd y dysgwyr yn 
gallu cyfiawnhau eu dewis o feini prawf 
llwyddiant. Er enghraifft, ‘Pa mor agos yw’r 
lle yw’r mwyaf pwysig, oherwydd os ceisiwch 
chi fynd yn rhy bell bydd plant yn diflasu a 
ddim yn mwynhau’r trip’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 	wrth	iddyn	nhw	ddatblygu’r	hyder	i	
ddefnyddio meini prawf llwyddiant 
wrth gynllunio tripiau mwy cymhleth ac 
anghyfarwydd o’r ysgol.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg creu 
a datblygu syniadau yn y gweithgaredd Ein 
diwrnod allan.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 	ar	y	dechrau,	ddangos chwilfrydedd 
ynglŷn â sut deimlad efallai fyddai mynd ar 
drip undydd pleserus o’r ysgol. Gellid gweld 
tystiolaeth o hyn yn y syniadau ynglŷn â’r 
hyn bydden nhw efallai yn hoffi ei wneud a 
beth fyddai efallai yn ddiflas ar y daith ac yn y 
lleoliad wedi iddyn nhw gyrraedd. Efallai bydd 
nifer o syniadau’n gysylltiedig ag anghenion 
personol y dysgwyr o safbwynt cysur a 
diogelwch.

•	 	ddefnyddio	eu	profiad	o	ysgogiadau bob 
dydd megis amodau tywydd ac anghenion 
personol i edrych ar y gwahanol ffyrdd bydden 
nhw efallai yn ymateb ar drip undydd o’r 
ysgol.

•	 	wrth	iddyn	nhw	ddatblygu’r	egwyddor	hon,	
ddangos eu bod nhw’n gallu creu syniadau 
a phosibiliadau dychmygus. Yng  
nghyd-destun y gweithgaredd Ein diwrnod 
allan, efallai byddai hyn i’w weld wrth i 
ddysgwyr awgrymu lleoedd i ymweld â 
nhw a darparu peth cyfiawnhad dros eu 
hawgrymiadau. Er enghraifft, ‘Mae’n edrych 
yn hwyl, rydych chi’n cael bwydo’r ŵyn 
a mynd ar dractorau’, ‘Mae’n agos, yn 
rhyngweithiol ac yn ffordd hwyliog o ddysgu’. 
Efallai bydd dysgwyr eraill yn awgrymu sut i 
wneud y defnydd gorau o adnoddau er mwyn 
sicrhau bod y trip yn brofiad cadarnhaol i 
bawb. Er enghraifft, efallai byddan nhw’n 
awgrymu gemau i’w chwarae ar y bws ac 
amser cinio.

•	 	yn	raddol	ddatblygu a dechrau cyfuno 
amrywiaeth o syniadau, posibiliadau a 
dewisiadau gwahanol dychmygus, gan 
gynnwys rhai pobl eraill. Mae’n debyg mai 
un nodwedd hanfodol o’r datblygiad hwn 
yw’r parodrwydd cynyddol i wrando, ystyried 
a gwerthuso amrywiaeth o syniadau a gynigir 
gan eraill. Gallai hyn arwain at ddatblygu 
syniadau dysgwyr yn awgrymiadau diddorol 
a chreadigol ar gyfer tripiau undydd. Efallai 
bydd dysgwyr hefyd yn dechrau defnyddio 
gwybodaeth a syniadau o ffynonellau eilaidd 
i gyfrannu at eu syniadau eu hunain. Er 
enghraifft, dywedodd athro fod dysgwr yn 
gallu ‘cynhyrchu nifer o bosibiliadau a’u 
haddasu mewn ymateb i’r wybodaeth a 
gasglwyd a’r drafodaeth grŵp’.

•	 	barhau	i	ddatblygu a chyfuno amrywiaeth 
o syniadau, posibiliadau a dewisiadau 
gwahanol dychmygus wrth iddyn nhw 
wneud y dasg yn fwy annibynnol. Efallai 
bydd dysgwyr yn defnyddio eu gwybodaeth 
flaenorol a’u profiad personol o dripiau 
undydd a lleoedd maen nhw wedi ymweld 
â nhw gyda’u teuluoedd i ddylanwadu 
ar ddatblygu eu syniadau. Er enghraifft, 
disgrifiodd athrawes un dysgwr oedd yn 
‘cynhyrchu syniadau ac yn eu mireinio yn 
erbyn meini prawf llwyddiant ac ymchwil 
dilynol’.
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Trafodwch â’r dysgwyr unrhyw leoedd cynhyrfus a diddorol yng Nghymru maen nhw wedi ymweld â nhw.

Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trip undydd o’r ysgol

Gwahoddwch y dysgwyr i bennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trip undydd pleserus o’r ysgol a rhoi’r 
meini prawf llwyddiant maen nhw wedi eu dewis mewn trefn restrol. Bydden nhw’n gallu defnyddio 
trefn ddiemwnt.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am drip ysgol buoch chi arno? Eglurwch pam.
Yn eich barn chi, beth sy’n gwneud trip ysgol yn bleserus?
Dychmygwch eich bod chi’n barnu llwyddiant trip ysgol. Beth yw’r pethau mwyaf pwysig byddech chi’n 
chwilio amdanyn nhw i’ch helpu i wneud eich penderfyniad?
Pam ei fod yn syniad da pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trip undydd o’r ysgol?

Cywain gwybodaeth am leoedd i ymweld â nhw

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried sut i gywain yr wybodaeth sydd ei hangen, sut i gysylltu’r wybodaeth 
sydd ei hangen â ffynonellau tebygol a rhestru dewisiadau. Gallwch eu hannog i gywain yr wybodaeth, 
cytuno ar y lle gorau ar gyfer yr ymweliad a chyfiawnhau eu dewis.

Pa wybodaeth mae angen i chi ei chywain?
Sut gallwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi?
Pa ddewisiadau eraill sydd ar gael i chi ddod o hyd i’r wybodaeth hon? Pa un yw’r dewis gorau a pham?
Pa eiriau allweddol neu dermau chwilio fyddwch chi’n eu defnyddio ar eich cyfrifiadur i ddarganfod yr 
wybodaeth sydd arnoch chi ei hangen? Pam byddech chi’n defnyddio’r rhain?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar y lle gorau i ymweld ag ef o’r lleoedd i gyd sydd ar gael?

Creu a datblygu syniadau am leoedd i ymweld â nhw

Gofynnwch i barau o ddysgwyr awgrymu lle i ymweld ag ef a chyfiawnhau eu dewis. Ceisiwch 
annog pob grŵp i drafod yr awgrymiadau a chytuno ar le i ymweld ag ef yn seiliedig ar eu 
meini prawf llwyddiant.

Gwahoddwch y dysgwyr i rannu eu syniadau am y math o wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio ymweliad pleserus 
ac i ystyried ble a sut bydden nhw’n dod o hyd i’r wybodaeth hon. Bydden nhw’n gallu defnyddio grid GESD. 

Beth yw rhai o’r gwahanol safbwyntiau ynglŷn â’r awgrymiadau o leoedd i ymweld â nhw? 
Pam ydych chi’n meddwl mai’r lle dewisoch chi fyddai’r lle gorau i ymweld ag ef?
Sut byddwch chi’n dod o hyd i’r math o wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i gynllunio trip pleserus i’r lle a 
ddewiswyd gennych chi?
Sut byddwch chi’n gwybod bod yr wybodaeth byddwch chi’n ei darganfod yn berthnasol?
Sut byddwch chi’n penderfynu a fu’r ymweliad yn llwyddiannus ai peidio?

Creu a datblygu syniadau am wneud y defnydd gorau o adnoddau

Gofynnwch i’r dysgwyr greu syniadau a phosibiliadau ar gyfer defnyddio’r adnoddau sydd ar gael i 
wneud y trip undydd yn ‘brofiad cadarnhaol’. Rhowch dasg wahanol i bob grŵp, fel byddech chi’n ei 
wneud gyda dull jig-so. Ceisiwch annog y dysgwyr i feddwl am syniadau eraill ac i rannu casgliadau.

Pa wahanol rannau o’r trip undydd o’r ysgol oeddech chi’n gallu eu nodi?
Pa brofiad blaenorol sydd wedi bod yn ddefnyddiol wrth feddwl am syniadau am bethau i’w gwneud yn ystod 
y trip undydd o’r ysgol?
Sut byddech chi’n gallu profi rhai o’r syniadau i ganfod a ydyn nhw’n werth eu gwneud?

Developing thinking_Activities_w.indd   24 3/3/09   14:01:50



Ein diwrnod allan  |  Datblygu meddwl

  Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol  25

Developing thinking_Activities_w.indd   25 3/3/09   14:01:50



Datblygu meddwl

26    Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol

Developing thinking_Activities_w.indd   26 3/3/09   14:01:50



  Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol  27

Darllenwch amdano
Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth  
a syniadau
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Cynllunio

          Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

    Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu

      Creu a datblygu syniadau

    Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

    Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

    Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

     Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

     Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd 

 Myfyrio

   Adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

   Mae dysgwyr yn pwyso a mesur tystiolaeth, 
gwybodaeth a syniadau a gyfl wynir wrth 
ddadansoddi adroddiadau o ddigwyddiadau.

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Saesneg (Darllen)

Sgiliau:
2. datblygu eu gallu i ddarllen gyda rhuglder, 

cywirdeb, dealltwriaeth a mwynhad
3. darllen mewn gwahanol ffyrdd i wahanol 

ddibenion, gan gynnwys:
•	cip	ddarllen,	llithr	ddarllen	a	darllen	yn	

fanwl 
•	gwahaniaethu	rhwng	ffaith	a	barn,	

gogwydd a gwrthrychedd yn yr hyn a 
ddarllenant/wyliant

5. ystyried yr hyn a ddarllenant/wyliant, 
gan ymateb ar lafar ac mewn ysgrifen 
i syniadau, geirfa, arddull, cyflwyniad a 
threfniadaeth delweddau ac iaith, a gallu 
dewis tystiolaeth i ategu eu barn

6a.  defnyddio amrywiaeth o strategaethau 
priodol i adfer gwybodaeth, gan gynnwys 
TGCh

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
2. ymateb yn ymestynnol gan:

•	adnabod	y	prif	bwyntiau	
•	holi	a	chynnig	sylwadau
•	gwneud	nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	

a’u defnyddio
3. cyfathrebu: 

•	yn	glir	ac	yn	hyderus	
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas 
•	gan	ddefnyddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:
2. darllen eu gwaith eu hunain, a gwaith 

eraill: 
•	yn	hyderus	
•	yn	ystyrlon	
•	yn	rhugl	
•	gyda	mwynhad

3. defnyddio strategaethau gwahanol er 
mwyn canfod ystyr a chasglu gwybodaeth 
mewn testunau gan gynnwys:
•	cip	ddarllen	
•	llithr	ddarllen	
•	craff	ddarllen	
•	rhagfynegi	
•	defnyddio	cyd-destun	a	gwybodaeth	o	

iaith i ganfod yr hyn sydd ymhlyg mewn 
testun

4. adnabod nodweddion gwahanol genres o 
ran trefniadaeth, strwythur a chyflwyniad; 
sylwi ar y modd y gellir creu effeithiau 
drwy ddyfeisiau orgraff, sain a gair a 
gwahaniaethu rhwng ffaith a barn

6. chwilio am wybodaeth drwy ddefnyddio 
systemau trefnu gwybodaeth o bob math, 
gan gynnwys TGCh

Cysylltiadau â’r cwricwlwm
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddor Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwynt y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwynt gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd.

Er enghraifft:

Gwyddoniaeth

Gallai’r dysgwyr ystyried y dystiolaeth, yr 
wybodaeth a’r syniadau mewn gwahanol 
adroddiadau o thema wyddonol gyfoes, e.e. 
adroddiadau am fwyta math o fwyd a gredir 
sy’n iach neu’n afiach, adroddiadau ar lygredd, 
adroddiadau ar ailgylchu. Dylen nhw ystyried 
y dystiolaeth ffeithiol a barn neu gredoau 
gwahanol bobl wrth gymharu gwahanol 
adroddiadau, a cheisio adnabod tuedd a 
dibynadwyaeth mewn unrhyw adroddiadau.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr ystyried y dystiolaeth, yr 
wybodaeth a’r syniadau mewn adroddiadau 
ac adolygiadau o faterion amgylcheddol lleol 
sy’n ddadleuol, e.e. cynigion ar gyfer fferm 
wynt, cwrs golff neu newidiadau i briffyrdd. 
Dylen nhw gymharu tystiolaeth a barn 
pobl. Bydden nhw’n gallu ystyried pa mor 
ddibynadwy yw adroddiadau a nodi unrhyw 
duedd yn y gwahanol adroddiadau.

Dylunio a thechnoleg

Gallai’r dysgwyr ystyried y dystiolaeth, yr 
wybodaeth a’r syniadau wrth iddyn nhw 
gymharu gwahanol gynhyrchion ar y farchnad 
sy’n honni i fod y rhai gorau, e.e. mathau o 
fwyd, mathau o geir, mathau o ddillad neu 
ategolion. Dylen nhw ystyried y dystiolaeth 
ffeithiol a barn neu gredoau gwahanol bobl 
wrth gymharu gwahanol gynhyrchion, a 
cheisio adnabod tuedd a dibynadwyaeth 
mewn unrhyw ddarnau o destun.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Adroddiadau o ddigwyddiadau

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Detholiad o adroddiadau yn y cyfryngau am 
ddigwyddiadau a ddewisir (dewisol)

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae angen i 
ddysgwyr drafod, ymchwilio a phenderfynu 
ar ddiffiniadau o eiriau allweddol wrth bwyso 
a mesur tystiolaeth a gwybodaeth. Byddan 
nhw’n defnyddio eu dealltwriaeth o’r geiriau 
allweddol hyn i adnabod ‘ffeithiau’, barn a 
chredoau o fewn adroddiadau. Efallai bydd rhai 
dysgwyr yn gallu adnabod tuedd a barnu pa mor 
ddibynadwy yw’r adroddiadau. Erbyn diwedd y 
gweithgaredd, mae’n bosibl gellir trafod gyda’r 
dysgwyr sut gall y ffordd yr adroddir digwyddiad 
neu weithgaredd ar y teledu a’r radio, ac mewn 
cylchgronau a phapurau newydd wahaniaethu 
o’r naill adroddiad i’r llall.

Datblygu’r gweithgaredd 
Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod nhw’n mynd i 
wahaniaethu rhwng ‘ffeithiau’, credoau a barn 
ac ymchwilio i mater o ddibynadwyaeth o fewn 
adroddiadau.

Developing thinking_Activities_w.indd   31 3/3/09   14:01:51



Darllenwch amdano  |  Datblygu meddwl

32    Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol

Gweithgaredd y dysgwyr
Ystyried geirfa syniadau a thystiolaeth

Cyflwynwch rai o’r geiriau allweddol 
sy’n gysylltiedig â syniadau a 
thystiolaeth i’r dysgwyr. Rhannwch y 
dosbarth yn grwpiau a gofynnwch i 

bob grŵp feddwl a thrafod beth mae un o’r 
geiriau hyn yn ei olygu: ‘ffaith’, ‘cred’, ‘barn’, 
‘tuedd’, ‘dibynadwyaeth’. Gofynnwch iddyn nhw 
ble bydden nhw’n gallu dod o hyd i ddiffiniadau 
a mwy o wybodaeth am y gair a roddwyd iddyn 
nhw. Bydden nhw’n gallu creu eu cofnod eu 
hunain i’w gynnwys yn Wicipedia, gydag 
enghreifftiau.

Gellir defnyddio’r arf jig-so (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) gyda phob grŵp i gofnodi 
a chyflwyno ei ddiffiniad i’r dosbarth cyfan. Yna 
gellir gofyn i grwpiau feddwl am enghreifftiau 
sy’n berthnasol i bob gair, a’u cyflwyno ar  
ffurf brawddeg, e.e. ‘Prifddinas Cymru yw 
Caerdydd – ffaith’. 

Cwestiynau a awgrymir

Beth yw eich diffiniad chi o ‘ffaith’?
Sut ydych chi’n gwybod beth yw ffaith?
Allwch chi wneud brawddeg sy’n cynnwys 
ffaith?
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng cred a barn?

(Gellir defnyddio cwestiynau tebyg â phob 
gair neu barau o eiriau a roddir i’r dysgwyr i 
ymchwilio iddyn nhw.)

Adnabod ffeithiau, barn a chredoau mewn 
adroddiadau ysgrifenedig

Rhowch adroddiadau 
o’r digwyddiadau, a 
ddarperir fel adnodd 
gyda’r gweithgaredd 

hwn, i barau neu grwpiau o ddysgwyr (neu 
rhowch ddetholiad o adroddiadau priodol o 
ddigwyddiadau wedi’u dewis gennych chi). 
Gofynnwch iddyn nhw ddarllen yr adroddiadau a 
nodi unrhyw ‘ffeithiau’, barn a chredoau sydd 
ynddyn nhw. Un ffordd o wneud hyn fyddai 

lliwddangos darnau o destun drwy ddefnyddio 
pen gwahanol liw ar gyfer pob math o osodiad. 
Bydden nhw hefyd yn gallu anodi darnau sydd 
wedi’u lliwddangos â’u sylwadau a’u 
hesboniadau. Gwahoddwch nhw i gyfnewid yr 
adroddiadau sydd wedi’u ‘lliwddangos’ (gydag 
allweddau lliw) gyda pharau neu grwpiau eraill o 
ddysgwyr er mwyn cymharu, gan roi eu henwau 
wrth eu sylwadau. 

Cwestiynau a awgrymir

Sut gwnaethoch chi benderfynu pa rannau o’r 
adroddiadau oedd yn ffeithiol?
Sut gwnaethoch chi benderfynu pryd roedd 
rhywun yn mynegi barn?
Sut mae eich dealltwriaeth o beth yw cred 
wedi datblygu?
Beth allwch chi ei ddweud am ba mor 
ddibynadwy yw pob un o’r adroddiadau?

Gweithgaredd pellach  
a awgrymir
Gallai grwpiau o ddysgwyr feddwl am 
ddigwyddiad dychmygol a gallai pob aelod o’r 
grŵp ysgrifennu eu hadroddiad gwahanol eu 
hunain am y digwyddiad hwn, fel adroddiad i 
bapur newydd, teledu, gwefan, ac ati. Dylai pob 
adroddiad gynnwys rhai ‘ffeithiau’, credoau a 
barn.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg o 
bwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth 
a syniadau yn y gweithgaredd Darllenwch 
amdano. 

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 	yn	fuan	yn	natblygiad	yr	egwyddor	hon,	
ddechrau deall bod rhai pethau’n ‘ffaith’. 
Ar y dechrau, efallai bydd dysgwyr yn honni 
bod syniadau neu farn yn ‘ffeithiau’. Er 
enghraifft, ‘Ein hysgol ni yw’r orau’. Efallai 
byddan nhw’n rhoi eu diffiniadau eu hunain 
o’r gair ‘ffaith’, er enghraifft, ‘rhywbeth sy’n 
wir’, ‘gosodiad byr fel rheol’, ‘rhywbeth sydd 
wedi ei brofi’. Efallai bydd dysgwyr hefyd 
yn cynnig yr hyn maen nhw’n ei gredu sy’n 
ffeithiau ar sail gwybodaeth flaenorol, er 
enghraifft, ‘Mae Cymru’n rhan o’r Deyrnas 
Unedig’.

•	 	fel	cam	nesaf,	ystyried tystiolaeth, 
gwybodaeth a syniadau er mwyn dechrau 
gwahaniaethu rhwng ‘ffeithiau’, credoau 
a barn. Yng nghyd-destun y gweithgaredd 
Darllenwch amdano, efallai bydd rhai dysgwyr 
yn dechrau gweld bod gwahaniaeth rhwng 
‘ffeithiau’, credoau a barn. Er enghraifft, 
dywedodd un athro fod dysgwr ‘yn gallu 
adnabod eu bod nhw’n wahanol’. Efallai bydd 
dysgwyr eraill yn dechrau rhoi rhesymau i 
gefnogi eu syniadau, er enghraifft, ‘Mae hon 
yn ffaith oherwydd digwyddodd yn ddi-os ar y 
diwrnod hwnnw’.

•	 	yn	raddol,	ddatblygu	i	allu ystyried 
dehongliadau gwahanol a gwahaniaethu 
rhwng ‘ffeithiau’, credoau a barn, gan roi 
rhesymau. Er enghraifft, dywedodd athrawes 
fod dysgwr yn gallu ‘esbonio nad oedd 
unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r honiad hwn, 
felly mae’n rhaid mai cred ydyw’. Dywedodd 
athro arall fod dysgwr ‘wedi rhoi rhesymau 
wrth wahaniaethu rhwng ffeithiau, credoau 
a barn’. Gyda mwy o brofiad, gallai dysgwyr 
ystyried dehongliadau gwahanol a gallu 
esbonio eu rhesymau wrth wahaniaethau 
rhwng ‘ffeithiau’ a chredoau neu farn.

•	 	ddechrau adnabod tuedd a 
dibynadwyedd er enghraifft, pan 
gyfeiria athro at ddysgwr yn ‘deall y gallai 
adroddiadau fod wedi eu creu’ neu ‘yn 
cydnabod bod manylion mewn adroddiadau’n 
eu gwneud nhw’n fwy credadwy’.

•	 	ddatblygu	i	adnabod ac asesu tuedd 
a dibynadwyedd, er enghraifft, pan 
ddywedodd athro fod dysgwr ‘wedi adnabod 
bod yr holl gyfranwyr yn credu eu bod nhw 
wedi gweld IWFFOs’, ond ei fod hefyd yn 
gallu ‘adnabod bod cred a barn yn gallu lliwio 
canfyddiad a gwneud yr adroddiad yn llai 
dibynadwy’.

•	 	ym	mhen	uchaf	y	datblygiad	hwn,	ddangos	
eu bod nhw’n dechrau gwerthuso er 
mwyn asesu tuedd, dibynadwyedd a 
dilysrwydd. Er enghraifft, dywedodd athro 
fod dysgwr yn gallu ‘penderfynu pwy oedd 
yn ddibynadwy ai peidio ac esbonio pam, ac 
adolygu eu dadl o ganlyniad’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch: 

•	 	pan	roddir	tasg	neu	senario	mwy	cymhleth	
neu haniaethol iddyn nhw. Efallai byddan 
nhw hefyd yn gallu defnyddio tystiolaeth yn 
rhwydd i gefnogi neu herio dadl a chynnwys 
materion megis tuedd, dibynadwyaeth a 
dilysrwydd mewn dadleuon.
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Gweithgaredd y dysgwyr

Ystyried geirfa syniadau a thystiolaeth

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau a gofynnwch i bob grŵp feddwl am un o’r geiriau hyn  
a’i ddiffinio: ‘ffaith’, ‘cred’, ‘barn’, ‘tuedd’ neu ‘ddibynadwyaeth’.
Gofynnwch iddyn nhw ble fydden nhw efallai yn gallu dod o hyd i ddiffiniadau a mwy o 
wybodaeth. Creu cofnod i’w gynnwys yn Wicipedia. 
Bydden nhw’n gallu defnyddio’r arf jig-so i rannu syniadau. Gofynnwch am frawddegau yn 
defnyddio pob gair.

Beth yw eich diffiniad chi o ‘ffaith’?
Sut ydych chi’n gwybod beth yw ffaith?
Allwch chi wneud brawddeg sy’n cynnwys ffaith?
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ffaith a barn?

(Gellir defnyddio cwestiynau tebyg â phob gair neu barau o eiriau a roddir i’r dysgwyr  
ymchwilio iddyn nhw.)

Adnabod ffeithiau, barn a chredoau mewn adroddiadau ysgrifenedig

Rhowch yr adroddiadau a ddarperir i’r dysgwyr er mwyn adnabod ‘ffeithiau’, 
credoau a barn. 
Bydden nhw’n gallu lliwddangos darnau o destun trwy ddefnyddio pen gwahanol 
liw, gan eu hanodi â sylwadau ac esboniadau.
Ceisiwch annog y dysgwyr i gyfnewid adroddiadau â dysgwyr eraill, a chymharu 
adroddiadau.

Sut gwnaethoch chi benderfynu pa rannau o’r adroddiadau oedd yn ffeithiol?
Sut gwnaethoch chi benderfynu pryd roedd rhywun yn mynegi barn?
Sut mae eich dealltwriaeth o beth yw cred wedi datblygu?
Beth allwch chi ei ddweud am ba mor ddibynadwy oedd pob un o’r adroddiadau?
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Her y traeth
Creu a datblygu syniadau

Developing thinking_Activities_w.indd   35 3/3/09   14:01:53



Her y traeth  |  Datblygu meddwl

36    Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol

Developing thinking_Activities_w.indd   36 3/3/09   14:01:53



Her y traeth  |   Datblygu meddwl

Amser a awgrymir
3–4 awr
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Cynllunio
        Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

        Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r 
strategaeth

   Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

    Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

     Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd 

 Myfyrio
   Adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu 
hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

  Bydd dysgwyr yn creu a datblygu syniadau wrth 
ystyried sut i gynllunio ac adeiladu eu lloches eu 
hunain ar draeth.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Allwedd

  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Dylunio a thechnoleg 

Sgiliau: Dylunio 
3. datblygu manyleb... syml ar gyfer eu 

cynhyrchion gan nodi’u bwriadau a’u dull 
gweithredu

4. arddangos eu gallu i feddwl yn greadigol 
wrth ystyried a chofnodi atebion i’r 
problemau sy’n codi yn ystod eu gwaith 
dylunio a gwneud

5. datblygu a chyfleu eu syniadau dylunio 
mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan 
ddefnyddio TGCh a modelau lle bo hynny’n 
briodol

Dylunio a thechnoleg 

Sgiliau: Gwneud 
1. gweithio’n unol â’u manyleb... i wneud 

cynhyrchion
2. dewis defnyddiau, ... cyfarpar, offer a 

thechnegau priodol o blith ystod o eitemau 
o’r fath sydd ar gael ar eu cyfer

3. mesur, marcio, torri, siapio, uno ... ystod o 
ddefnyddiau gan ddefnyddio offer, cyfarpar 
a thechnegau priodol

6. trafod eu cynhyrchion a gwerthuso’u gwaith

Gwyddoniaeth

Ystod: Y Ddaear gynaliadwy 
3. cymhariaeth o nodweddion a 

phriodweddau rhai defnyddiau naturiol a 
gwneud

4. priodweddau defnyddiau sy’n ymwneud â’r 
defnydd a wneir ohonynt

ABCh

Sgiliau: Gweithio gydag eraill
•	 cydweithio	i	ddatrys	problemau

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu 
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn…

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Saesneg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
4. dewis a defnyddio geirfa briodol
7. defnyddio’r eirfa a’r termau priodol i 

ystyried a gwerthuso eu gwaith eu hunain a 
gwaith pobl eraill

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
2.	ymateb	yn	ymestynnol	gan:	•	adnabod	y	

prif	bwyntiau	•	holi	a	chynnig	sylwadau
3.	cyfathrebu:	•	yn	glir	ac	yn	hyderus
4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 

cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
4. dewis a defnyddio geirfa briodol...
7. defnyddio geirfa a therminoleg briodol wrth 

ystyried a gwerthuso eu gwaith eu hunain...

Cymraeg ail iaith (Llafaredd)

Sgiliau:
2. ymateb gan holi a chynnig sylwadau

Cymraeg ail iaith (Ysgrifennu)
Sgiliau:
7. ystyried eu gwaith eu hunain, a gwaith eraill
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddor Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwynt y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwynt gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd.

Er enghraifft:

Hanes

Gallai’r dysgwyr greu a datblygu syniadau wrth 
ystyried sut i ddylunio ac adeiladu lloches neu 
dŷ a fyddai o fudd i bobl yn eu bywydau bob 
dydd mewn cyfnod hanesyddol penodol, ac 
sydd hefyd yn cyd-fynd â’r ffordd o fyw yn y 
cyfnod hwnnw.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr greu a datblygu syniadau 
wrth ystyried sut i ddylunio ac adeiladu caban 
gwyliau sy’n gydnaws â’r amgylchedd ac yn 
addas i ardal benodol o gefn gwlad Cymru, 
e.e. mewn parc cenedlaethol, coedwig, yn 
ymyl traeth neu afon.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Defnyddiau sgrap ar gyfer gwneud model o 
‘loches traeth’ (dewisol)

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, rhoddir senario i’r 
dysgwyr, sef eu bod nhw wedi eu gadael ar 
draeth a bod yn rhaid iddyn nhw wneud lloches. 
Maen nhw’n cael eu hannog i feddwl pam bod 
angen lloches ac i ystyried y ffactorau bydd yn 
rhaid iddyn nhw o bosib roi ystyriaeth iddyn nhw 
wrth geisio datrys y broblem o wneud lloches. 
Mae’r dysgwyr yn creu a datblygu syniadau 
ynglŷn â sut byddan nhw’n gwneud lloches ac 
yn cofnodi eu dyluniadau ar ffurf diagramau a 
lluniadau anodedig. Maen nhw’n cyfnewid eu 
dyluniadau terfynol ac yn asesu dyluniadau ei 
gilydd, gan ddefnyddio’r canlyniadau er mwyn 
eu datblygu nhw ymhellach. Byddai’r dysgwyr yn 
gallu defnyddio eu dyluniadau i wneud model 
o’u lloches traeth gan ddefnyddio defnyddiau 
sgrap (wedi’u hailgylchu).

Datblygu’r gweithgaredd 
Rhowch senario i’r dysgwyr, e.e. ‘yn ystod taith 
hir ar y môr mae eich cwch yn dymchwel mewn 
tywydd garw. Rydych chi wedi cael eich gadael 
ar draeth ar ynys anial ac mae’n rhaid i chi 
wneud lloches i chi eich hunan’. Efallai byddwch 
chi am dynnu eu sylw at lenyddiaeth adnabyddus 
lle mae senario debyg neu gysylltu â gwaith 
mewn hanes, e.e. fforiwyr enwog.
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Gweithgaredd y dysgwyr
Creu syniadau ar gyfer lloches traeth

Byddech chi’n gallu dechrau’r 
gweithgaredd drwy ofyn i’r dysgwyr 
beth efallai fyddai eu hymateb pe 
bydden nhw wedi cael eu gadael ar 

draeth ar ynys anial heb bobl yn byw yno, a 
hithau’n dechrau nosi, a’r tywydd yn newid, ac 
yn y blaen. Gwahoddwch y dysgwyr i ysgrifennu 
eu meddyliau ar nodiadau gludiog a 
phenderfynu lle i osod pob un o’r nodiadau (gan 
ddefnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol efallai) ar 
raddfa o 1–4, gydag 1 yn golygu ‘trist iawn’ a 4 
yn golygu ‘hapus iawn’. Gofynnwch iddyn nhw 
gyfiawnhau lle maen nhw’n gosod pob un o’u 
meddyliau ar y raddfa.

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am resymau pam 
bod angen lloches pan fo rhywun yn cael ei 
adael ar draeth ar ynys anial. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio trefn ddiemwnt (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) i roi eu rhesymau mewn 
trefn restrol o’r mwyaf pwysig i’r lleiaf pwysig.

Ceisiwch eu hannog i feddwl am a thrafod pa 
ffactorau bydd yn rhaid iddyn nhw efallai eu 
hystyried wrth geisio datrys y broblem o wneud 
lloches, e.e. yr offer a’r defnyddiau sydd ar 
gael, adeiladu lloches, ffactorau amgylcheddol 
mae angen iddyn nhw amddiffyn eu hunain 
rhagddyn nhw. Ceisiwch eu hannog i feddwl yn 
ochrol – ydyn nhw’n gallu gwneud cysylltiadau 
â chyd-destunau eraill lle mae angen lloches? 
Gofynnwch iddyn nhw gynhyrchu syniadau 
a phosibiliadau ynglŷn â sut byddan nhw’n 
gwneud y lloches hon, e.e. trwy ddefnyddio map 
cylch (gweler tudalen 43 yn y ddogfen hon).

Cwestiynau a awgrymir

Beth yw ystyr ‘lloches’?
Pam mae angen i chi gynllunio lloches mewn 
sefyllfa fel hon? Beth ydych chi’n gwneud 
lloches rhagddo?
Pa broblemau bydd angen i chi feddwl 
amdanyn nhw wrth ddylunio eich lloches?
Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am wneud 
lloches? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Sut byddwch chi’n gwirio a yw eich syniadau’n 
gweithio ai peidio?
Pa ddefnyddiau fydd ar gael i’ch lloches?

Datblygu a chyfuno syniadau ar gyfer 
lloches traeth

Gwahoddwch barau o ddysgwyr i 
rannu eu syniadau ynglŷn a’u 
lloches o fewn eu grŵp. 

Gallwch eu hannog nhw i 
ddefnyddio unrhyw awgrymiadau da gan 
ddysgwyr eraill i ddatblygu eu lloches.

Cwestiynau a awgrymir

Sut gwnaeth trafod â’ch grŵp eich helpu i 
greu syniadau?
Beth oedd y gwahanol syniadau ynglŷn â 
darparu lloches?
Pa rai o syniadau dysgwyr eraill oedd yn well 
na’ch syniadau chi? Pam ydych chi’n meddwl 
hyn?
Sut byddwch chi’n defnyddio syniadau 
dysgwyr eraill i ddatblygu eich lloches?

Gofynnwch i’r dysgwyr gofnodi eu 
syniadau ar gyfer eu lloches ar ffurf 
dyluniadau anodedig (yn defnyddio 
lluniau a diagramau wedi eu labelu). 

Efallai bydd angen iddyn nhw ddatblygu meini 
prawf llwyddiant ar gyfer gwahanol rannau o’u 
lloches, e.e. ‘Beth sy’n gwneud to da?’

Wrth benderfynu pa ddefnyddiau i’w defnyddio 
ar gyfer eu lloches, efallai bydd y dysgwyr yn 
dymuno ystyried nodweddion a phriodweddau’r 
defnyddiau hyn.
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Bydden nhw’n gallu cyfnewid eu dyluniad 
terfynol gyda phâr neu grŵp arall ac ystyried y 
pwyntiau o blaid ac yn erbyn dyluniad y dysgwyr 
eraill. Bydden nhw’n gallu ystyried a defnyddio 
sylwadau gan eraill er mwyn datblygu eu 
dyluniad eu hunain ymhellach.

Cwestiynau a awgrymir

Pam byddai’n ddefnyddiol pennu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer gwahanol rannau o’r 
lloches?
Beth yw manteision ystyried y pethau o blaid 
a’r pethau yn erbyn dyluniadau eraill?
Sut byddwch chi’n defnyddio’r adborth 
a gawsoch chi i ddatblygu eich dyluniad 
ymhellach?
Pryd gwnaethoch chi weithio fel hyn o’r 
blaen?
Ym mha sefyllfaoedd eraill fyddai gweithio’n 
debyg i hyn yn ddefnyddiol? Pam byddai’n 
ddefnyddiol?

 Efallai byddwch chi am wahodd y 
dysgwyr i wneud model o’u ‘lloches 
traeth’ yn defnyddio defnyddiau 
sgrap (wedi’u hailgylchu). Ar ôl 

gorffen eu model, bydden nhw’n gallu ei drafod 
a’i werthuso mewn perthynas â’u meini prawf 
llwyddiant ar gyfer gwahanol rannau o’u lloches.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg creu a 
datblygu syniadau yn y gweithgaredd Her y 
traeth.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 	ddangos chwilfrydedd ynglŷn â sut deimlad 
fyddai cael eu gadael ar draeth unig – beth 
fyddai o bosib yn bleserus a beth allai wneud 
iddyn nhw deimlo’n anghysurus; gan ystyried 
eu hangen i fod yn gyfforddus a’u hofnau 
ynglŷn â pheryglon posibl.

•	 	ddangos chwilfrydedd, yn ystod 
trafodaethau gyda’u partner, grŵp neu  
athro/athrawes, mewn perthynas ag unrhyw 
ran o’r gweithgaredd.

•	 	ddefnyddio	eu	profiad	o	ysgogiadau 
bob dydd megis amodau cynnes a sych a 
dychmygu sut bydden nhw o bosib yn ymateb 
pe baen nhw’n cael eu gadael ar draeth.

•	 	ddefnyddio	defnyddiau	sgrap	a	gwneud	
modelau i drafod ac arsylwi ar ddefnyddiau fel 
ysgogiadau er mwyn archwilio beth allai fod 
ar gael i adeiladu lloches traeth.

•	 	ddangos chwilfrydedd ynglŷn â pham 
bod angen lloches a pha ddefnyddiau i’w 
defnyddio i ddiwallu eu hanghenion bob 
dydd, megis cadw’n gynnes a sych, a chael 
rhywle cyfforddus i gysgu.

•	 	greu syniadau a phosibiliadau dychmygus 
ar ffurf lluniau anodedig a chynlluniau ar gyfer 
eu llochesi.

•	 	greu syniadau a phosibiliadau dychmygus 
ynglŷn â’r defnyddiau byddan nhw o bosibl 
yn eu defnyddio, yn ogystal ag ystyried y 
ffactorau sy’n gwneud y defnyddiau hynny’n 
fuddiol i adeiladu eu lloches. Er enghraifft, 
defnyddiau diddos neu rai sy’n rhoi cysgod, 
defnydd cyfforddus ar gyfer gwely, tanwydd i 
gadw’n gynnes ac i goginio. 

•	 	yn	raddol,	ddatblygu a dechrau cyfuno 
amrywiaeth o syniadau, posibiliadau a 
dewisiadau gwahanol dychmygus wrth 
gynllunio eu lloches traeth. Efallai bydd y 
syniadau hyn yn ymwneud â chysur personol 
neu anghenion i oroesi, y defnyddiau a 
ddefnyddir neu’r amodau maen nhw’n 
debygol o’u hwynebu ar draeth.

•	 	ddechrau	defnyddio	gwybodaeth	a	syniadau	
o ffynonellau eilaidd gan gynnwys rhai 
pobl eraill i gyfrannu at eu syniadau eu 
hunain, er enghraifft, o’r rhyngrwyd, llyfrau, 
gan oedolion a dysgwyr eraill. Efallai bydd 
gwybodaeth flaenorol am dechnegau 
adeiladu, llochesi a phrofiad dysgwyr o 
sefyllfaoedd tebyg buon nhw ynddyn nhw yn 
dylanwadu ar gynllunio ac adeiladu llochesi.

•	 	barhau	i	ddatblygu a chyfuno amrywiaeth 
o syniadau, posibiliadau a dewisiadau 
gwahanol dychmygus. Efallai bydd disgwyl 
iddyn nhw ddefnyddio gwybodaeth flaenorol 
i werthuso cryfderau a meysydd i’w gwella yn 
y gwahanol syniadau, cyn penderfynu ar eu 
dewis gorau. Hefyd, efallai bydd disgwyl iddyn 
nhw ymgymryd â’r gweithgaredd Her y traeth 
yn fwy annibynnol. Efallai defnyddir profiad 
personol, dychymyg a sylw i fanylder wrth 
wneud y dasg. Er enghraifft, efallai byddan 
nhw’n defnyddio eu gwybodaeth wyddonol a 
thechnolegol wrth ystyried sut dylai eu lloches 
edrych a beth ddylai allu ei wneud. Efallai 
bydd cynllun ac estheteg eu lloches yn dangos 
eu datblygiad fel meddylwyr annibynnol.
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Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 	pan	roddir	tasg	fwy	cymhleth	a	haniaethol	
iddyn nhw mewn perthynas â’r gweithgaredd 
Her y traeth, er enghraifft, cynllunio 
lloches sy’n gallu addasu i amodau tywydd 
cyfnewidiol neu loches sydd yn defnyddio 
defnyddiau penodol yn unig.

Arfau a strategaethau

Map cylch

Mae map cylch yn arf a ddefnyddir i helpu i 
roi trefn ar drafod syniadau. Mae’n defnyddio 
dau gylch cydganol. Mae’r cylch mewnol yn 
cynnwys geiriau, rhifau, lluniau neu symbolau 
i gynrychioli’r gwrthrych, unigolyn neu’r 
syniad sy’n cael ei drafod. Yn y cylch allanol 
fe all y dysgwyr ysgrifennu neu dynnu llun o’u 
syniadau a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r 
pwnc, i’w helpu i’w roi mewn cyd-destun.

e.e.
ailgylchu

darparu 
cynwysyddion 
mewn lleoliad addas

llai o sbwriel 
ym miniau 
pobl

casglu papurau 
newydd a defnyddiau 
plastig sydd wedi cael 
eu defnyddio 
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Rhowch senario i’r dysgwyr ble mae angen iddyn nhw wneud lloches.

Gweithgaredd y dysgwyr

Creu syniadau ar gyfer lloches traeth

Gwahoddwch syniadau gan y dysgwyr am y rhagolygon o gael eu gadael ar draeth ar ynys 
anial heb loches.
Gwahoddwch nhw i ddefnyddio nodiadau gludiog i gofnodi eu hymatebion, gan roi eu 
nodiadau ar raddfa o 1–4 a chyfiawnhau pam maen nhw wedi eu gosod fel hyn.

Gofynnwch iddyn nhw feddwl am resymau pam bod angen lloches, gan ddefnyddio trefn ddiemwnt i 
roi eu rhesymau mewn trefn restrol.
Gofynnwch iddyn nhw ystyried y ffactorau sy’n gysylltiedig â gwneud lloches.
Ceisiwch annog y dysgwyr i greu syniadau a phosibiliadau ar gyfer darparu lloches, efallai drwy 
ddefnyddio map cylch.

Beth yw ystyr ‘lloches’?
Pam mae angen i chi gynllunio lloches mewn sefyllfa fel hon? Beth ydych chi’n gwneud lloches 
rhagddo?
Pa broblemau bydd angen i chi feddwl amdanyn nhw wrth ddylunio eich lloches?
Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am wneud lloches? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Sut byddwch chi’n gwirio a yw eich syniadau’n gweithio ai peidio?
Pa ddefnyddiau fydd ar gael i’ch lloches?

Datblygu a chyfuno syniadau ar gyfer lloches traeth

Gofynnwch i’r dysgwyr rannu syniadau a defnyddio gwahanol syniadau o fewn eu grŵp i 
ddatblygu eu lloches.

Sut gwnaeth trafod â’ch grŵp eich helpu i greu syniadau?
Beth oedd y gwahanol syniadau ynglŷn â darparu lloches?
Pa rai o syniadau dysgwyr eraill oedd yn well na’ch syniadau chi? Pam ydych chi’n meddwl hyn?
Sut byddwch chi’n defnyddio syniadau dysgwyr eraill i ddatblygu eich lloches?

Gwahoddwch y dysgwyr i gofnodi eu syniadau ynglŷn â lloches drwy ddefnyddio lluniadau 
anodedig ac o bosib i ddatblygu meini prawf llwyddiant ar gyfer gwahanol rannau o’u lloches.
Bydden nhw’n gallu cyfnewid dyluniadau ac ystyried y pethau o blaid ac yn erbyn 

dyluniadau’r dysgwyr eraill a darparu adborth.
Ceisiwch eu hannog i ddefnyddio adborth gan ddysgwyr eraill i ddatblygu eu dyluniad.

Pam byddai’n ddefnyddiol pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer gwahanol rannau o’r lloches?
Beth yw manteision ystyried y pethau o blaid a’r pethau yn erbyn dyluniadau eraill?
Sut byddwch chi’n defnyddio’r adborth a gawsoch chi i ddatblygu eich dyluniad ymhellach?
Pryd wnaethoch chi weithio fel hyn o’r blaen?
Ym mha sefyllfaoedd eraill fyddai gweithio’n debyg i hyn yn ddefnyddiol? Pam byddai’n ddefnyddiol?

Efallai byddwch chi am wahodd y dysgwyr i wneud model o’u lloches traeth.
Ar ôl gorffen eu model, bydden nhw’n gallu ei drafod a’i werthuso mewn perthynas â’u 
meini prawf llwyddiant ar gyfer gwahanol rannau o’u lloches.
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Patrymau sy’n  
ailadrodd
Meddwl yn rhesymegol a chwilio am batrymau
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Cynllunio

       Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

   Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu

        Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

     Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

        Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio

   Adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

  Mae dysgwyr yn meddwl yn rhesymegol a 
chwilio am batrymau drwy ddefnyddio ystod 
o ddeunyddiau ysgogi.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Celf a dylunio

Sgiliau: Deall 
2. archwilio ac arbrofi â’r dulliau a 

ddefnyddiwyd gan artistiaid, crefftwyr a 
dylunwyr eraill...

Celf a dylunio

Sgiliau: Ymchwilio 
2. ymchwilio: 

•	i’r	amgylchedd	naturiol	
•	i’r	amgylchedd	gwneud

3. trefnu: 
•	adnoddau

Celf a dylunio

Sgiliau: Gwneud 
1. archwilio, arbrofi a chymhwyso elfennau...:

•	llinell	
•	tôn	
•	lliw	
•	patrwm
•	gwead	
•	siâp

Mathemateg

Sgiliau: Cyfathrebu yn fathemategoll 
•	 cydnabod	a	chyffredinoli	mewn	geiriau	

batrymau sy’n codi mewn sefyllfaoedd 
rhifiadol, gofodol neu ymarferol

Mathemateg

Sgiliau: Rhesymu yn fathemategol
•	 ymchwilio	a	chyffredinoli	patrymau	a	

pherthnasoedd sy’n ailadrodd…

Gwyddoniaeth

Sgiliau: Ymholiad
•	 ...cael	cyfleoedd	i	gynnal	gwahanol	fathau	

o ymholi, e.e. chwilio am batrymau, 
archwilio...

Gwyddoniaeth

Sgiliau: Datblygu
2. gwneud arsylwadau gofalus a mesuriadau 

manwl gywir
4. gwneud cymariaethau ac adnabod a 

disgrifio tueddiadau neu batrymau…

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau: 
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu 
3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 

barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau 
3. cyfathrebu: 

•	yn	glir	ac	yn	hyderus	
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas 
•	gan	ddefnyddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Cymraeg ail iaith (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan ymateb ar 

lafar, yn ysgrifenedig ac yn ddi-iaith
2. ymateb gan holi a chynnig sylwadau
3. cyfathrebu yn glir ac yn hyderus ac ynganu 

a goslefu’n ddealladwy yn y Gymraeg
4. ymateb yn gwrtais a dechrau sefydlu 

perthynas wrth sgwrsio
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddor Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwynt y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwynt gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Dylunio a thechnoleg

Gallai’r dysgwyr feddwl yn rhesymegol 
a chwilio am batrymau wrth wneud eu 
patrymau eu hunain a’u hargraffu, e.e. trwy 
ddylunio eu papur lapio anrhegion eu hunain, 
gorchudd duvet, carpedi, ac ati.

Gwyddoniaeth

Gallai’r dysgwyr feddwl yn rhesymegol a 
chwilio am batrymau ym myd natur, e.e. 
blodau, dail, dechrau’r gwanwyn, ymddygiad 
anifeiliaid, ac ati, a hefyd yn symudiadau’r 
Ddaear, sain yn teithio, ac ati. Bydden nhw 
hefyd yn gallu edrych am batrymau yn y data 
maen nhw wedi ei gasglu yn ystod ymholiad 
gwyddonol.

Addysg gorfforol

Gallai’r dysgwyr feddwl yn rhesymegol a 
chwilio am batrymau mewn gweithgareddau 
creadigol, e.e. mewn trefnau dawns neu 
gymnasteg wedi eu coreograffau y maen 
nhw’n eu datblygu.

Cerddoriaeth

Gallai’r dysgwyr feddwl yn rhesymegol 
a chwilio am batrymau wrth iddyn nhw 
gyfansoddi darn o gerddoriaeth (o bosibl yn 
defnyddio meddalwedd ddigidol), recordio eu 
llais eu hunain neu chwarae offeryn.

Mathemateg

Gallai’r dysgwyr feddwl yn rhesymegol a 
chwilio am batrymau o fewn dilyniannau 
rhifyddol a geometrig.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Ffotograffau o batrymau (dewisol)

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Detholiad o ddarnau o roliau papur wal, 
ffabrig, papur lapio, ac ati (gallai’r dysgwyr 
ddod â rhai o’r rhain i’r ysgol)

Defnyddiau er mwyn iddyn nhw greu 
patrymau sy’n ailadrodd eu hunain

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae’r dysgwyr yn 
defnyddio’r ysgol neu’r amgylchedd lleol yn 
ysgogiad ar gyfer eu gwaith ar batrymau 
sy’n ailadrodd. Maen nhw’n cael eu hannog 
i ddefnyddio camerâu digidol neu i wneud 
brasluniau i greu cofnod gweledol o’r patrymau 
maen nhw arsylwi arnyn nhw.

Yn yr ystafell ddosbarth, mae dysgwyr yn 
gweithio gyda samplau o ddefnyddiau sy’n 
cynnwys patrymau sy’n ailadrodd, gan ddisgrifio 
a chymharu unrhyw batrymau maen nhw wedi 
sylwi arnyn nhw. Rhoddir cyfle iddyn nhw roi 
cyflwyniad am un o’r patrymau sy’n ailadrodd.

Fel gweithgaredd pellach, byddai dysgwyr yn 
gallu mynd ati i ddylunio a chreu patrymau sy’n 
ailadrodd at ddefnydd ymarferol. 

Datblygu’r gweithgaredd 
Eglurwch wrth y dysgwyr y rhoddir cyfle iddyn 
nhw adnabod a disgrifio patrymau, ac ystyried yn 
ofalus sut mae patrymau’n cael eu hailadrodd.
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Byddech chi’n gallu mynd â’r dysgwyr am ‘daith 
batrymau’ o gwmpas yr ysgol neu’r amgylchedd 
lleol i roi cyfle iddyn nhw ganfod a chofnodi 
patrymau sy’n ailadrodd mewn gwaith brics, 
teils, gwaith metel, planhigion ac ati. Bydden 
nhw’n gallu defnyddio camerâu digidol neu 
wneud brasluniau i gael cofnod gweledol o’r 
patrymau maen nhw’n arsylwi arnyn nhw. Gellir 
defnyddio’r ffotograffau o batrymau a ddarperir 
yn fan cychwyn i’r gweithgaredd. 

Gweithgaredd y dysgwyr
Adnabod a chymharu patrymau yn yr 
amgylchedd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a 
thrafod y patrymau maen nhw wedi 
arsylwi arnyn nhw a’u cofnodi yn 
ystod eu ‘taith batrymau’ o gwmpas 

yr ysgol. Ceisiwch eu hannog i rannu eu syniadau. 
Bydden nhw hefyd yn gallu gosod eu patrymau 
mewn grwpiau, gan roi teitl i bob grŵp.

Cwestiynau a awgrymir

Beth sy’n gwneud patrwm?
Pa batrymau ydych chi wedi arsylwi arnyn 
nhw? Ai dyma’r patrymau roeddech chi’n 
disgwyl eu darganfod? Pam?
Ym mha ffordd fyddech chi’n gallu grwpio’r 
patrymau rydych chi wedi eu cofnodi? Pam eu 
grwpio yn y ffordd hon?
Sut mae lliw, siâp a gwead yn cael eu defnyddio 
i wneud y patrymau rydych chi wedi arsylwi 
arnyn nhw? Pam maen nhw’n cael eu defnyddio 
yn y ffordd hon, yn eich barn chi?

Chwilio am batrymau mewn deunyddiau a 
gwrthrychau bob dydd

Rhowch ychydig o 
samplau i’r dysgwyr, 
sy’n cynnwys patrymau 
sy’n ailadrodd, e.e. darn 

o bapur wal, ffabrig, papur lapio, darn o 
grochenwaith. Gofynnwch iddyn nhw chwilio 
am batrymau a phenderfynu ble mae’r patrymau 
yn dechrau ac yn gorffen. Bydden nhw’n gallu 
marcio neu dorri allan siâp y patrymau sy’n cael 

eu hailadrodd. Gallai rhai benderfynu mesur y 
patrymau maen nhw wedi arsylwi arnyn nhw.

Gallwch annog y dysgwyr i 
ddisgrifio a chymharu’r patrymau 
maen nhw wedi eu hadnabod. 
Ceisiwch eu hannog i feddwl yn 

feirniadol am y patrymau maen nhw ac eraill 
wedi eu hadnabod. Gwahoddwch y dysgwyr i roi 
cyflwyniad byr am un patrwm sy’n cael ei 
ailadrodd. Bydden nhw’n gallu gwneud eu 
cyflwyniad yn chwarae rhan artist, dylunydd, 
siopwr, ac ati. Byddai aelodau eraill y grŵp yn 
gallu ystyried a yw’r patrwm sy’n cael ei 
ailadrodd yn cael ei ddisgrifio â digon o fanylder 
a manwl gywirdeb.

Cwestiynau a awgrymir

Ym mha ffordd mae’r dyluniad yn batrwm?
Pam mae’r patrwm yn cael ei ailadrodd yn  
eich barn chi?
Allwch chi ddisgrifio’r patrwm?
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng patrwm a 
phatrwm sy’n cael ei ailadrodd?

Mynd ati i wneud a disgrifio patrymau sy’n 
ailadrodd eu hunain

Gwahoddwch y dysgwyr i fynd ati 
eu hunain i ddylunio ac yna i 
ddefnyddio gwahanol gyfryngau i 
greu patrwm sy’n ailadrodd, e.e. ar 

gyfer papur wal, clawr llyfr, bag offer chwaraeon, 
ac ati. Ceisiwch eu hannog i ddisgrifio’r 
patrymau maen nhw’n eu creu.

Cwestiynau a awgrymir

Ar beth mae eich patrwm sy’n ailadrodd yn 
seiliedig?
O ble cawsoch chi’r syniad ar gyfer eich 
patrwm sy’n ailadrodd?
Sut byddech chi’n disgrifio’r elfen o’r patrwm 
sy’n cael ei hailadrodd?
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau yn y gweithgaredd Patrymau sy’n 
ailadrodd. 

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 ddisgrifio	patrymau	gwahanol,	syml	wrth	
iddyn nhw adnabod gwahaniaethau 
amlwg a welir. Er enghraifft, yn ystod eu 
taith batrymau, efallai bydd dysgwyr yn 
arsylwi fod patrymau gwahanol mewn waliau 
brics, teils llawr a cherrig palmant.

•	 o	bosib	adnabod	patrymau	sydd	ychydig	
yn fwy cymhleth. Er enghraifft, efallai bydd 
dysgwyr yn tynnu sylw at ‘batrymau mewn 
natur’ – ar ddail a choed.

•	 adnabod a disgrifio tebygrwydd 
a gwahaniaethau trwy wneud 
cymariaethau syml wrth iddyn nhw 
gymharu patrymau gwahanol, er enghraifft, 
ar bapur wal neu bapur lapio anrhegion. 
Efallai bydd dysgwyr yn arsylwi ar bethau 
megis: ‘Mae hwn yn batrwm diddiwedd (sy’n 
ailadrodd) – dydi’r un llun byth yn dod i ben. 
Does yna ddim patrwm yn y llall’. 

•	 wneud cymariaethau syml wrth iddyn 
nhw gymharu patrwm â gwrthrych arall, er 
enghraifft, ‘Rwy’n meddwl bod fy mhatrwm 
i’n edrych fel cragen crwban’.

•	 ddangos	datblygiad	pellach	wrth	iddyn	nhw	
gyflwyno elfen o resymu wrth adnabod, 
disgrifio a dechrau egluro patrymau a 
pherthnasoedd. Er enghraifft, efallai bydd 
dysgwyr yn gwneud llinell o amgylch patrwm 
i ddangos lle mae’n dechrau a gorffen. 
Cyfeiriodd athro at ddysgwr oedd yn gallu 
‘adnabod ac esbonio’r patrwm yn fanwl. 
Esboniodd y gwahaniaeth rhwng patrwm a 
phatrwm sy’n ailadrodd’.

•	 o	bosib	egluro patrymau a pherthnasoedd. 
Mae’n debyg mai un nodwedd o’r datblygiad 
hwn fydd y gallu i ddweud yn union lle mae 
patrwm sy’n ailadrodd yn dechrau a gorffen. 
Er enghraifft, aeth un grŵp o ddysgwyr ati i 
fesur hyd a lled y patrwm mewn centimedrau. 
Dywedodd athrawes fod dysgwr yn gallu 
‘gweld ac esbonio perthnasoedd rhwng 
gwahanol batrymau ar unwaith’.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	dadansoddi 
patrymau wrth iddyn nhw chwilio am 
batrymau mwy cymhleth. Er enghraifft, 
dywedodd athro fod un dysgwr yn gallu 
‘chwilio am batrymau o fewn patrymau’. 

Beth i chwilio amdano
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Eglurwch wrth dysgwyr byddan nhw’n adnabod a disgrifio patrymau ac ystyried sut mae patrymau’n 
cael eu hailadrodd. Ewch â nhw ar ‘daith batrymau’ o gwmpas yr ysgol neu’r amgylchedd lleol. 
Bydden nhw’n gallu cymryd ffotograffau a gwneud brasluniau.
Gweithgaredd y dysgwyr

Adnabod a chymharu patrymau yn yr amgylchedd

Gwahoddwch y dysgwyr i drafod y patrymau maen nhw wedi eu hadnabod ac i rannu  
eu syniadau.
Bydden nhw’n gallu gosod eu patrymau mewn grwpiau, gan roi teitl i bob grŵp.

Beth sy’n gwneud patrwm?
Pa batrymau ydych chi wedi arsylwi arnyn nhw? Ai dyma’r patrymau roeddech chi’n disgwyl eu 
darganfod? Pam?
Ym mha ffordd fyddech chi’n gallu grwpio’r patrymau rydych chi wedi eu cofnodi? Pam eu grwpio 
yn y ffordd hon?
Sut mae lliw, siâp a gwead yn cael ei ddefnyddio i wneud y patrymau rydych chi wedi arsylwi arnyn 
nhw? Pam maen nhw’n cael eu ddefnyddio yn y ffordd hon yn eich barn chi?

Chwilio am batrymau mewn deunyddiau a gwrthrychau bob dydd

Dosbarthwch samplau o bapur wal, ffabrig, ac ati. 
Gofynnwch i’r dysgwyr adnabod patrymau a phenderfynu ble mae’r patrymau yn 
dechrau ac yn gorffen. 

Gwahoddwch nhw i farcio neu dorri allan siâp patrymau sy’n cael eu hailadrodd.
Gallwch annog y dysgwyr i feintioli y patrymau maen nhw wedi eu darganfod.
Gofynnwch iddyn nhw ddisgrifio a chymharu’r patrymau maen nhw wedi eu darganfod ac i feddwl 
yn feirniadol am y patrymau hyn.
Gwahoddwch y dysgwyr i roi cyflwyniad byr am un o’u patrymau.
Bydden nhw’n gallu rhoi’r cyflwyniad yn chwarae rhan artist, dylunydd, siopwr, ac ati.

Ym mha ffordd mae’r dyluniad yn batrwm?
Pam mae’r patrwm yn cael ei ailadrodd yn eich barn chi?
Allwch chi ddisgrifio’r patrwm?
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng patrwm a phatrwm sy’n cael ei ailadrodd?

Mynd ati i wneud a disgrifio patrymau sy’n ailadrodd eu hunain

Gwahoddwch y dysgwyr i ddylunio a chreu patrymau sy’n ailadrodd, ac yna i ddisgrifio’r 
patrymau maen nhw’n eu creu.

Ar beth mae eich patrwm sy’n ailadrodd yn seiliedig?
O ble cawsoch chi’r syniad ar gyfer eich patrwm sy’n ailadrodd?
Sut byddech chi’n disgrifio’r elfen o’r patrwm sy’n cael ei hailadrodd?
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Emosiynau
Meddwl am achos ac effaith a  
dod i gasgliadau
Cysylltiadau a meddwl ochrol
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

         Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

   Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

      Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

       Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio
  Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

  Mae dysgwyr yn meddwl am achos ac effaith 
ac yn dod i gasgliadau yng nghyd-destun 
sefyllfaoedd neu ddigwyddiadau emosiynol. 
Maen nhw’n gwneud cysylltiadau ac yn 
meddwl yn ochrol drwy gysylltu eu profi adau 
a’u dysgu eu hunain â sefyllfaoedd eraill.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Mathemateg

Sgiliau: Rhesymu yn fathemategol
•	 cyflwyno	a	dehongli	ystod	eang	o	graffiau	a	

diagramau sy’n cynrychioli data…

ABCh

Sgiliau: Datblygu meddwl 
•	 adnabod	y	cysylltiadau	rhwng	achos	ac	

effaith
•	 defnyddio	technegau	priodol	ar	gyfer	

myfyrio personol

ABCh

Sgiliau: Gweithio gydag eraill 
•	 uniaethu	â	phrofiadau	a	theimladau	pobl	

eraill

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
2. ymateb yn ymestynnol gan:

•	adnabod	y	prif	bwyntiau	
•	holi	a	chynnig	sylwadau
•	gwneud	nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	

a’u defnyddio

3. cyfathrebu: 
•	yn	glir	ac	yn	hyderus	
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas
•	gan	ddefnyddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Cymraeg Saesneg

Gallai’r dysgwyr ystyried achos ac effaith y 
gwahanol emosiynau a ddangosir ac unrhyw 
newidiadau mewn emosiynau gan gymeriadau 
mewn llyfr, drama, bale, ac ati. Bydden nhw’n 
gallu braslunio graffiau llinell syml i ddangos y 
gwahanol emosiynau hyn.

Addysg grefyddol

Gallai’r dysgwyr ystyried achos ac effaith newid 
mewn emosiynau yn ystod stori neu ddameg. 
Bydden nhw’n gallu gwneud cysylltiadau 
rhwng sefyllfaoedd yn y stori neu ddameg a 
sefyllfaoedd yn eu bywydau bob dydd.

Hanes

O fewn cyd-destun un agwedd o fywyd bob 
dydd mewn cyfnod hanesyddol penodol, 
gallai’r dysgwyr ystyried achos ac effaith 
newidiadau o bwys ym mywydau gwahanol 
bobl. Wedyn, bydden nhw’n gallu gwneud 
cysylltiadau rhwng y newidiadau hyn a rhai 
newidiadau o bwys ym mywydau pobl heddiw.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Taflen Gofnodi Dysgwyr (dewisol)

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae dysgwyr yn trafod 
ystyr emosiynau ac ymddygiad emosiynol. Yng 
nghyd-destun digwyddiad o’u dewis, maen 
nhw’n ystyried sut mae emosiynau’n newid, ac 
achosion ac effeithiau hynny.

Mae dysgwyr yn llunio graff syml i ddangos y 
newidiadau mewn emosiynau penodol maen 
nhw wedi’u profi yn ystod digwyddiad o’u 
dewis, gan ddisgrifio ac egluro eu hemosiynau.

Efallai byddwch chi am ddangos i’r dysgwyr  
sut i lunio graffiau llinell syml cyn iddyn nhw 
wneud y gweithgaredd hwn a chysylltu â 
meysydd eraill o’r cwricwlwm lle bydden nhw 
efallai wedi gwneud graffiau llinell o’r blaen,  
e.e. gwyddoniaeth. 

Yn rhan olaf y gweithgaredd, mae dysgwyr yn 
cael eu hannog i feddwl am eu dysgu yn ystod 
y gweithgaredd. Maen nhw hefyd yn cael eu 
hannog i wneud cysylltiadau amlwg rhwng 
gwahanol sefyllfaoedd emosiynol.
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Datblygu’r gweithgaredd 
Gweithgaredd y dysgwyr

Gofynnwch i barau o ddysgwyr 
drafod ‘Beth yw emosiynau?’ Gallai 
un dysgwr o bob pâr ddangos 
gwahanol emosiynau tra bydd eu 
partner yn ceisio dyfalu pa emosiwn 
sy’n cael ei ddangos bob tro.

Ceisiwch annog y dysgwyr i drafod 
syniadau ynglŷn â’r gair 
‘emosiynau’. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio gweithgaredd mat bwrdd 
(gweler Canllawiau i athrawon, 
tudalen 10) i wneud hyn.

Hefyd, byddai’n bosibl iddyn nhw ddefnyddio 
diagram asgwrn pysgodyn (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) i ddangos achos ac effaith 
gwahanol emosiynau.

Gwahoddwch y dysgwyr i rannu eu syniadau 
am ystyr y gair ‘emosiwn’ a gwahanol fathau o 
emosiynau. Gwahoddwch nhw i ystyried sut mae 
pobl yn dangos eu hemosiynau mewn gwahanol 
ffyrdd a’r pethau sy’n arwain pobl i fod yn 
arbennig o emosiynol. Efallai bydd rhai dysgwyr 
yn dymuno siarad am ddigwyddiadau emosiynol 
yn eu bywydau nhw neu ym mywydau ffrindiau 
agos neu deulu. Bydd angen ymdrin yn sensitif â 
thrafodaethau fel hyn.

Cwestiynau a awgrymir

Beth ydych chi’n ei wybod eisoes am 
emosiynau?
Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Faint o wahanol emosiynau allwch chi eu 
henwi?

Meddwl am achos ac effaith emosiynau a 
dod i gasgliadau

Gwahoddwch y dysgwyr i feddwl 
am ddigwyddiad pwysig maen nhw 
wedi’i wylio neu gymryd rhan 
ynddo’n ddiweddar a wnaeth iddyn 

nhw deimlo rhyw fath o emosiwn, e.e. gêm 
bêl-droed, cyngerdd, ymweliad â sŵ neu ffair, 
aduniad teuluol, ac ati.

Ceisiwch eu hannog i ystyried a thrafod sut gallai 
eu hemosiynau, e.e. hapusrwydd, cyffro, ofn, ac 
ati, newid yn ystod y digwyddiad. Bydden nhw’n 
gallu ystyried beth allai achosi unrhyw newid 
yn eu hemosiwn a’r effaith a gaiff arnyn nhw. 
Bydden nhw’n gallu cofnodi eu hemosiynau 
yn ystod y digwyddiad hwn yn rhan 1 o Daflen 
Gofnodi Dysgwyr.

Rhowch gyfle i’r dysgwyr rannu eu syniadau 
gyda gweddill y grŵp neu’r dosbarth.

Cwestiynau a awgrymir

Pam ydych chi wedi dewis y digwyddiad 
penodol hwn?
Sut byddech chi’n disgrifio sut oeddech chi’n 
teimlo yn ystod y digwyddiad hwn?
Pam oeddech chi’n teimlo fel hyn?
Pa newidiadau yn eich emosiwn wnaeth i chi 
deimlo fel hyn?
Pam digwyddodd y newidiadau hyn yn eich 
emosiwn?

Gofynnwch i’r dysgwyr lunio graff i 
ddangos sut newidiodd emosiwn 
penodol cawson nhw brofiad 
ohono yn ystod y digwyddiad a 

ddewiswyd ganddyn nhw. Bydden nhw’n gallu 
rhoi teitl i’w graff, cwblhau’r raddfa a’r labeli ar 
yr echelinau a braslunio llinell i lunio’r graff. Gellir 
dangos mwy nag un emosiwn ar un graff trwy 
ddefnyddio llinell lliw gwahanol ar gyfer pob 
emosiwn. Gallai rhai dysgwyr lunio siart bar neu 
graff ffawd syml (gweler Canllawiau i athrawon, 
tudalen 10), neu ddefnyddio meddalwedd 
cyfrifiadurol i dynnu llun eu graff. Byddech chi’n 
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gallu modelu’r broses hon drwy lunio graff o’ch 
emosiynau yn ystod digwyddiad diweddar.

Bydden nhw’n gallu cwblhau’r graff ar Daflen 
Gofnodi Dysgwyr sydd wedi ei darparu neu lunio 
eu graff eu hunain.

Ceisiwch annog y dysgwyr i ddisgrifio eu 
hemosiynau ar wahanol adegau yn ystod y 
digwyddiad hwn ac egluro beth achosodd iddyn 
nhw deimlo fel hyn a sut yr effeithiodd arnyn 
nhw.

Gwahoddwch y dysgwyr i ddweud ‘stori’ 
eu graff a rhannu eu syniadau â’r dosbarth. 
Ceisiwch eu hannog i roi sylw arbennig i egluro 
achos unrhyw newid yn eu hemosiynau a sut yr 
effeithiodd y newid hwn arnyn nhw. 

Ceisiwch eu cael i ganolbwyntio ar sut mae 
emosiynau’n datblygu ac yn newid o ganlyniad i 
sefyllfa sy’n newid – yr agwedd achos ac effaith.

Cwestiynau a awgrymir

Faint ydych chi’n ei wybod eisoes am lunio 
graff llinell? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar y labeli i’ch 
graff?
Faint o emosiynau fyddwch chi’n eu dangos ar 
eich graff, a dros pa gyfnod o amser?
Sut byddwch chi’n defnyddio’r graff i’ch helpu 
i egluro sut newidiodd eich emosiynau?
Sut byddwch chi’n dangos newid yn eich 
emosiwn ar y graff?

Cysylltu a meddwl yn ochrol am emosiynau

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a 
thrafod beth maen nhw wedi ei 
ddysgu wrth wneud y gweithgaredd 
hwn – ynglŷn ag emosiwn, beth 

sy’n ei achosi a’i effeithiau. Ceisiwch eu hannog i 
wneud cysylltiadau rhwng beth maen nhw wedi 
ei ddysgu yng nghyd-destun eu sefyllfaoedd 
emosiynol nhw eu hunain â sefyllfaoedd 
emosiynol pobl eraill, yn yr ysgol a thu allan i’r 
ysgol. Er enghraifft, efallai byddan nhw’n 
cysylltu’r emosiynau maen nhw wedi eu teimlo 
wrth fynd ar reid arbennig yn y ffair â phrofiadau 
emosiynol tebyg maen nhw wedi eu cael yn eu 
bywydau nhw eu hunain neu rai mae pobl eraill 
wedi eu cael yn eu bywydau nhw.

Trafodwch beth yw ystyr y gair 
‘empathi’. Trafodwch sut gallwn ni 
ddangos empathi â’r hyn mae pobl 
eraill yn cael profiad ohono yn eu 

bywydau – pobl rydyn ni’n eu hadnabod a phobl 
nad ydyn ni erioed wedi eu cwrdd, ond efallai yn 
ymwybodol o’u sefyllfa nhw.

Cwestiynau a awgrymir

Ym mha sefyllfaoedd eraill ydych chi wedi cael 
profiad o emosiynau tebyg i’r rhai y 
cawsoch chi yn y sefyllfa hon?
Ble arall fyddai eich profiad yn y sefyllfa hon 
efallai yn ddefnyddiol i chi? Pam?
Pwy arall ydych chi’n ei adnabod sydd efallai 
wedi cael profiad o’r un emosiynau ag 
y cawsoch chi yn y sefyllfa hon? Sut ydych 
chi’n gwybod am eu profiadau nhw?
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Taflen Gofnodi Dysgwyr (dewisol)
Enw neu ddisgrifiad o ddigwyddiad:_______________________________________________________ 

1. Disgrifiwch eich emosiynau ar wahanol adegau yn ystod y digwyddiad hwn.

 Eglurwch beth achosodd i chi deimlo fel hyn a pha effaith gafodd arnoch chi.

emosiwn beth achosodd i mi 
deimlo fel hyn

pa effaith gafodd arnaf i

2. Lluniwch graff syml i ddangos sut newidiodd eich emosiynau yn ystod y digwyddiad gwnaethoch 
chi ei ddewis.

 Rhowch deitl i’ch graff. 

 Lluniwch raddfa ar bob echelin, a’u labelu nhw. Brasluniwch linell ar eich graff.

3. Ar gyfer pob emosiwn, disgrifiwch pryd ydych chi wedi teimlo fel hyn o’r blaen.

amser
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau yn y gweithgaredd Emosiynau.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 weld cysylltiadau syml rhwng achos ac 
effaith drwy gysylltu emosiwn â digwyddiad 
penodol, er enghraifft, teimlo’n hapus wrth 
ymweld â pharc thema neu deimlo’n ofnus ar 
y diwrnod cyntaf mewn ysgol newydd. Efallai 
byddan nhw’n defnyddio eu profiad o arferion 
bob dydd i wneud rhagfynegiadau syml am yr 
emosiynau bydden nhw o bosib yn eu teimlo 
mewn sefyllfaoedd eraill. 

•	 adnabod cysylltiadau rhwng achos ac 
effaith drwy ddisgrifio’r emosiynau a deimlon 
nhw, gan esbonio pam gwnaethon nhw 
deimlo fel hyn a disgrifio’r effaith a gafodd 
yr emosiynau hyn ar eu hymddygiad. Er 
enghraifft, disgrifio’r teimlad nerfus o fynd i’r 
ysbyty i gael pelydr-x ac o fod ar bigau’r drain. 
Efallai bydd rhai dysgwyr yn sôn yn benodol 
am newidiadau mewn emosiwn, gan gysylltu’r 
newid ag amser, lle a digwyddiad penodol.

•	 roi rhesymau dros gasgliadau/
rhagfynegiadau wrth ddisgrifio p’un ai 
ydyn nhw wedi teimlo emosiwn penodol yn 
flaenorol. Er enghraifft, dywedodd dysgwr 
pan fu farw ei nhain, nad oedd erioed 
wedi teimlo mor drist cyn hyn oherwydd 
mai dyma’r tro cyntaf i ddigwyddiad mawr 
ddigwydd yn ei bywyd. Efallai bydd dysgwyr 
yn gallu rhagfynegi, o ganlyniad i’w profiadau 
emosiynol eu hunain, sut byddai eraill o bosibl 
yn teimlo mewn amgylchiadau tebyg.

•	 ddefnyddio peth gwybodaeth flaenorol 
i esbonio’r cysylltiadau rhwng achos 
ac effaith. Efallai byddan nhw’n gwneud 
hyn wrth gysylltu eu hemosiynau yn ystod 
digwyddiad â rhywun sy’n teimlo’r un 
emosiynau yn ystod digwyddiad gwahanol. 
Mae’n bosib bydd rhai dysgwyr yn teimlo 
empathi â’r emosiynau a ddisgrifir gan 
ddysgwr arall wrth iddyn nhw gysylltu’r 
emosiynau hyn â’u profiadau blaenorol eu 
hunain – sut roedden nhw’n teimlo mewn 
amgylchiadau tebyg. Er enghraifft, dysgwr 
yn dangos empathi â nerfau ac ofn dysgwr 
arall cyn rownd gyn derfynol gêm hoci drwy 
gysylltu’r emosiynau hyn â’i theimladau hi ei 
hunan cyn perfformio mewn Eisteddfod.

•	 ddefnyddio gwybodaeth flaenorol 
i egluro’r cysylltiadau rhwng achos 
ac effaith wrth iddyn nhw ddisgrifio 
enghreifftiau o ddigwyddiadau sydd wedi 
effeithio ar emosiynau rhywun, o fewn a’r tu 
allan i’r ysgol. Efallai byddan nhw hefyd yn 
disgrifio’r effeithiau a gafodd y digwyddiadau 
hyn ar yr unigolyn hwnnw.

•	 gyfiawnhau casgliadau/rhagfynegiadau 
drwy fynegi dealltwriaeth o’r amgylchiadau 
lle gallai rhai emosiynau ddigwydd eto. Efallai 
byddan nhw hefyd yn gallu cyfiawnhau 
mesurau ataliol gellid eu cymryd i osgoi 
sefyllfaoedd a allai arwain at emosiynau 
negyddol neu rai fyddai’n brifo rhywun. 

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 wrth	iddyn	nhw	ddod	yn	ymwybodol	o	achos	
ac effaith mewn rhyngweithio emosiynol mwy 
cymhleth mewn cyd-destunau anghyfarwydd, 
gan symud o’r personol i’r ‘darlun mawr’. 
Efallai bydd tystiolaeth o feddwl dysgwyr sy’n 
dangos mwy o ymwybyddiaeth emosiynol, 
lle bydd dysgwyr yn dangos tystiolaeth o allu 
pwyso a mesur y pethau o blaid ac yn erbyn 
gweithred o ran yr effaith mae’r weithred yn 
debygol o’i chael ar emosiynau’r bobl dan 
sylw.
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
cysylltu a meddwl ochrol yn y gweithgaredd 
Emosiynau.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o feini 
prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na rhestr 
wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos ystod 
eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau a nodir 
isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac italeg wedi 
eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn y fframwaith 
sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 wneud	cysylltiadau rhwng arferion bob 
dydd mewn cyd-destunau gwahanol 
wrth wneud y gweithgaredd Emosiynau. 
Efallai bydd y cysylltiadau hyn yn rhai lle mae’r 
dysgwyr yn profi emosiwn neilltuol mewn 
amgylchiadau gwahanol neu ar adegau 
gwahanol.

•	 pan	maen	nhw’n	cael	eu	hannog	neu	eu	
cwestiynu gan oedolion neu gyd-ddisgyblion, 
o bosib ddefnyddio’r cwestiynau hyn i’w 
cynorthwyo i gysylltu’r dysgu, gyda 
chymorth, â sefyllfaoedd eraill. Yn y 
gweithgaredd Emosiynau, wrth gael eu hannog 
gan gwestiynau eu hathro/athrawes, efallai 
bydd y dysgwyr yn gallu disgrifio eu graff a 
meddwl am adegau eraill pan maen nhw 
wedi teimlo’r emosiwn a ddisgrifiwyd, neu 
sefyllfaoedd eraill lle gellid llunio graff ar ffurf a 
siâp tebyg.

•	 yn	raddol	ddechrau	cysylltu’r dysgu, â 
sefyllfaoedd tebyg, o fewn a’r tu allan i’r 
ysgol. Yng nghyd-destun eu graffiau llinell, 
gallai hyn fod wrth i ddysgwyr gymharu 
sefyllfaoedd lle maen nhw wedi teimlo 
emosiynau tebyg, neu drwy ddisgrifio sut mae 
eu graff yn dangos yr emosiynau maen nhw 
wedi eu teimlo mewn sefyllfa wahanol. Er 
enghraifft, dysgwr yn cymharu’r teimlad trist a 
brofodd pan symudodd ei ffrind gorau i ysgol 
arall â’r teimlad trist a gafodd pan fu anifail 
anwes farw.

•	 ddangos	datblygiad	yn	y	sgìl	hwn	wrth	iddyn	
nhw gysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd 
annhebyg ond cyfarwydd, o fewn a’r tu 
allan i’r ysgol. Efallai byddan nhw’n disgrifio 
sut gwnaethon nhw deimlo emosiynau tebyg 
ar raddfa wahanol mewn amgylchiadau 
annhebyg. Efallai bydd dysgwyr yn cymharu 
eu graff llinell o emosiynau â graffiau llinell a 
luniwyd ganddyn nhw mewn maes arall o’r 
cwricwlwm. Er enghraifft, dyma un athro’n 
ysgrifennu: ‘Disgrifiodd un dysgwr graff llinell 
a ddefnyddiwyd i ddangos twf planhigion a 
thrafododd y llinell fel ffordd o gynrychioli 
‘maint y teimlad a brofodd’.

•	 ddarparu	tystiolaeth	eu	bod	nhw’n	cysylltu’r 
dysgu â sefyllfaoedd anghyfarwydd neu 
fwy haniaethol trwy ddangos empathi â’r 
emosiynau a brofwyd gan eraill. Efallai byddan 
nhw’n dechrau rhagfynegi’r emosiynau sy’n 
debygol o gael eu profi mewn sefyllfaoedd 
newydd, er enghraifft, ‘Galla i ddychmygu y 
byddwn i wedi bod yn nerfus iawn hefyd’. 
Dywedodd un athro fod dysgwr yn gallu 
‘nodi adegau eraill yn ei bywyd pan deimlodd 
emosiynau neilltuol. Roedd hi hefyd yn gallu 
rhagfynegi emosiynau mewn sefyllfaoedd 
penodol ac anghyfarwydd’.

•	 symud	i	ffwrdd	oddi	wrth	ddigwyddiadau	
emosiynol concrid a dangos eu bod nhw’n 
gallu integreiddio’r dysgu a’i gysylltu 
â sefyllfaoedd mwy haniaethol. Efallai 
byddan nhw’n gwneud hyn drwy ragfynegi’r 
emosiynau bydden nhw neu eraill o bosib yn 
eu profi mewn amgylchiadau mwy cymhleth a 
haniaethol. Er enghraifft, efallai bydd dysgwyr 
yn rhagfynegi cyflyrau emosiynol pobl sy’n 
byw mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio 
gan ryfel neu sychder, ac yn dangos empathi 
tuag atyn nhw. Efallai byddan nhw’n dangos 
meddwl ochrol drwy ddisgrifio cysylltiadau lle 
nad yw’r rhain yn amlwg ar yr wyneb.

Beth i chwilio amdano
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Gweithgaredd y dysgwyr

Gwahoddwch y dysgwyr i drafod beth yw emosiynau ac i drafod eu syniadau ynglŷn â’r  
gair ‘emosiynau’. 
Gallai un o’r dysgwyr ddangos gwahanol emosiynau tra bo ei bartner/phartner yn ceisio 

dyfalu pa emosiwn sy’n cael ei ddangos. Gellir defnyddio diagram asgwrn pysgodyn i ddangos achos ac effaith 
emosiynau. Gwahoddwch y dysgwyr i ystyried sut mae pobl yn dangos eu hemosiynau mewn gwahanol ffyrdd 
a’r pethau sy’n arwain pobl i fod yn arbennig o emosiynol.

Beth ydych chi’n ei wybod eisoes am emosiynau? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Faint o wahanol emosiynau allwch chi eu henwi?

Meddwl am achos ac effaith emosiynau a dod i gasgliadau

Gwahoddwch y dysgwyr i feddwl am ddigwyddiad diweddar a wnaeth iddyn nhw deimlo’n emosiynol.
Gallwch eu hannog i ystyried beth efallai fyddai’n achosi unrhyw newid mewn emosiwn, yr effaith 
fyddai hyn yn ei gael arnyn nhw, a sut efallai gwnaeth emosiynau penodol newid yn ystod y 

digwyddiad. Bydden nhw’n gallu defnyddio rhan 1 Taflen Gofnodi Dysgwyr.

Pam ydych chi wedi dewis y digwyddiad penodol hwn?
Sut byddech chi’n disgrifio sut oeddech chi’n teimlo yn ystod y digwyddiad hwn?
Pam oeddech chi’n teimlo fel hyn?
Pa newidiadau yn eich emosiwn wnaeth i chi deimlo fel hyn?
Pam digwyddodd y newidiadau hyn yn eich emosiwn?

Gwahoddwch y dysgwyr i lunio graff i ddangos sut newidiodd emosiwn penodol yn ystod y 
digwyddiad. Gallai rhai dysgwyr lunio graff bar, graff ffawd neu lunio graff ar y cyfrifiadur.
Gellir annog y dysgwyr i ddisgrifio eu hemosiynau ar wahanol adegau yn ystod y digwyddiad hwn, 

egluro beth achosodd iddyn nhw deimlo fel hyn a sut yr effeithiodd arnyn nhw. Pwysleisiwch agweddau achos 
ac effaith. 
Gwahoddwch y dysgwyr i ddweud ‘stori’ eu graff.

Faint ydych chi’n ei wybod eisoes am lunio graff llinell? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar y labeli i’ch graff?
Faint o emosiynau fyddwch chi’n eu dangos ar eich graff, a dros pa gyfnod o amser?
Sut byddwch chi’n defnyddio’r graff i’ch helpu i egluro sut newidiodd eich emosiynau?
Sut byddwch chi’n dangos newid yn eich emosiwn ar y graff?

Cysylltu a meddwl yn ochrol am emosiynau

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried beth maen nhw wedi ei ddysgu ynglŷn ag achos ac effaith 
emosiynau. Gallwch eu hannog i wneud cysylltiadau rhwng eu dysgu yng nghyd-destun eu 
sefyllfaoedd emosiynol eu hunain â sefyllfaoedd emosiynol pobl eraill.

Trafodwch ‘empathi’ a sut gallwn ni ddangos empathi tuag at bobl eraill.

Ym mha sefyllfaoedd eraill ydych chi wedi cael profiad o emosiynau tebyg i’r rhai cawsoch chi yn y sefyllfa hon?
Ble arall fyddai eich profiad yn y sefyllfa hon efallai yn ddefnyddiol i chi? Pam?
Pwy arall ydych chi’n ei adnabod sydd efallai wedi cael profiad o’r un emosiynau ag y cawsoch  
chi yn y sefyllfa hon? Sut ydych chi’n gwybod am eu profiadau nhw?

Crynodeb o’r gweithgaredd
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Perfformio 
barddoniaeth
Pennu meini prawf llwyddiant
Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

      Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

        Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio
   Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

    Cysylltiadau a meddwl ochrol

  Mae dysgwyr yn pennu meini prawf llwyddiant 
ar gyfer perfformiad o farddoniaeth. Maen 
nhw’n adolygu eu deilliannau a’u meini prawf 
llwyddiant er mwyn gwella a gwerthuso eu 
perfformiad nhw eu hunain.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 

barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

7. gwerthuso gweithgareddau llafar a 
drama eu hunain ac eraill a datblygu 
dealltwriaeth o sut i wella, gan ystyried sut 
y bydd y siaradwyr yn addasu eu geirfa, 
tôn, cyflymder ac arddull i gydweddu â 
sefyllfaoedd amrywiol

Saesneg (Darllen)

Sgiliau:
7. defnyddio’r wybodaeth a gawsant o 

ddarllen er mwyn meithrin eu dealltwriaeth 
o strwythur, geirfa, gramadeg ac atalnodi 
Saesneg, a sut mae’r rhain yn egluro ystyr

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
3. cyfathrebu: 

•	yn	glir	ac	yn	hyderus
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas
•	gan	ddefnyddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

7. gwerthuso eu siarad eu hunain ac eraill ac 
ystyried sut i wella gan feddwl am y modd 
y mae siaradwyr, gan gynnwys nhw eu 
hunain, yn addasu geirfa, tôn, cyflymdra ac 
arddull eu sgwrs i amgylchiadau gwahanol

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:
2. darllen... gwaith eraill: 

•	yn	hyderus
•	yn	ystyrlon
•	yn	rhugl	
•	gyda	mwynhad	

7. defnyddio’r wybodaeth o iaith a ddaw o’u 
darllen i: 
•	ddatblygu	dealltwriaeth	o	strwythur	yr	

iaith 
•	deall	sut	y	mae	ystod	o	atalnodi	yn	

gymorth i gyfleu ystyr
8. darllen, ailddarllen a dwyn i gof yr hyn a 

ddarllenwyd ac ailadrodd y darnau y cafwyd 
blas arnynt; dysgu darnau ar y cof

Cymraeg ail iaith (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan ymateb ar 

lafar, yn ysgrifenedig ac yn ddi-iaith
3. cyfathrebu yn glir ac yn hyderus ac ynganu 

a goslefu’n ddealladwy yn y Gymraeg
7. gwerthuso eu siarad eu hunain a siarad 

eraill ac ystyried sut i wella

Cymraeg ail iaith (Darllen)

Sgiliau:
2. darllen... gwaith eraill: 

•	yn	hyderus	
•	yn	ystyrlon	
•	gyda	mwynhad

7. defnyddio’r wybodaeth o iaith a ddaw o’u 
darllen i: 
•	ddatblygu	dealltwriaeth	o	strwythur	yr	

iaith 
•	deall	sut	y	mae	ystod	o	atalnodi	yn	

gymorth i gyfleu ystyr
8. darllen, ailddarllen a dwyn i gof yr hyn a 

ddarllenwyd ac ailadrodd y darnau y cafwyd 
blas arnynt; dysgu darnau ar y cof
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd.

Er enghraifft:

Gwyddoniaeth

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant 
ac adolygu eu deilliannau a’u meini prawf 
llwyddiant wrth iddyn nhw gyflwyno adroddiad 
ar ymchwiliad gwyddonol i gynulleidfa.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant 
ac adolygu eu deilliannau a’u meini prawf 
llwyddiant wrth iddyn nhw gyflwyno 
‘adroddiad newyddion’ neu ‘bodlediad’ sy’n 
cymharu dau amgylchedd cyferbyniol.

Cerddoriaeth

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant 
ac adolygu eu deilliannau a’u meini prawf 
llwyddiant wrth iddyn nhw berfformio eu 
cyfansoddiadau cerddorol i gynulleidfa i 
gyd-fynd â digwyddiad yn yr ysgol, e.e. 
Diolchgarwch, Nadolig, Eisteddfod, Eid ul-Fitr, 
ac ati.

Addysg gorfforol

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf 
llwyddiant ac adolygu eu deilliannau a’u 
meini prawf llwyddiant wrth iddyn nhw 
ddatblygu agweddau penodol o’u gwaith 
mewn gweithgareddau creadigol, anturus a 
chystadleuol.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fideo o ddysgwyr eraill ym Mlwyddyn 5 yn 
perfformio barddoniaeth (dewisol)

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Amrywiaeth o farddoniaeth sy’n addas i 
wahanol alluoedd darllen ac unrhyw ffocws 
cwricwlaidd

Fideo o ddysgwyr (neu bobl eraill) yn 
perfformio barddoniaeth (dewisol) 

Mynediad i fwrdd gwyn rhyngweithiol, 
cyfrifiadur neu liniadur

Offer recordio (dewisol): camera fideo, 
recordydd sain

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae gofyn i ddysgwyr 
pennu meini prawf llwyddiant sy’n berthnasol i 
berfformio barddoniaeth. Ar ôl gwylio pobl eraill 
yn perfformio barddoniaeth megis cyflwyniad i’r 
gweithgaredd, rhoddir gwahoddiad i’r dysgwyr 
pennu meini prawf llwyddiant perthnasol. 
Yna, byddan nhw’n gallu defnyddio eu meini 
prawf llwyddiant i ddatblygu ac i werthuso eu 
perfformiad nhw eu hunain a’u cyfoedion. Bydd 
y modd bydd y dysgwyr yn rhoi ac yn derbyn 
adborth yn allweddol i ddatblygiad eu gallu i 
reoli eu dysgu eu hunain a myfyrio arno.
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Datblygu’r gweithgaredd 
Trafodwch â’r dysgwyr a ydyn nhw wedi gwylio 
pobl yn perfformio neu’n adrodd barddoniaeth 
a thrafodwch beth sy’n gwneud perfformiad 
llwyddiannus o farddoniaeth. Gallwch chi ofyn 
iddyn nhw wylio’r clip fideo o ddysgwyr eraill 
ym Mlwyddyn 5 yn perfformio barddoniaeth 
a meddwl beth oedd yn llwyddiannus a beth 
nad oedd mor llwyddiannus ynghylch pob 
perfformiad. Dewis arall fyddai i’r dysgwyr wylio 
perfformiadau byw neu fideos o staff a dysgwyr 
eraill yn yr ysgol yn perfformio barddoniaeth.

Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer 
perfformiad o farddoniaeth

Gwahoddwch y dysgwyr i ystyried, 
trafod a disgrifio beth oedd yn 
llwyddiannus a beth nad oedd mor 
llwyddiannus ynghylch pob 

perfformiad ar y fideo neu bob perfformiad byw. 
Bydden nhw’n gallu defnyddio diagram PMD 
(gweler Canllawiau i athrawon, tudalen 10) i 
ddangos y pethau ‘plws’ a ‘minws’ a’r pethau 
hynny oedd yn ‘ddiddorol, ond heb fod yn plws 
nac yn minws’. Ceisiwch eu hannog i egluro pam 
eu bod nhw’n meddwl bod nodweddion 
penodol o bob perfformiad wedi gweithio’n dda 
neu heb weithio mor dda.

Gofynnwch i’r dysgwyr pennu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer eu perfformiad nhw eu 
hunain o farddoniaeth, gan gofnodi cymaint o 
feini prawf ag maen nhw’n gallu, ynghyd ag 
ymgais i gyfiawnhau pob un.

Cwestiynau a awgrymir

Pam efallai byddai’n ddefnyddiol meddwl am 
feini prawf llwyddiant ar gyfer tasg?
Fyddech chi’n disgwyl i feini prawf llwyddiant 
pawb fod yr un fath ar gyfer perfformio 
barddoniaeth? Pam gallen nhw fod yn 
wahanol?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar eich meini 
prawf llwyddiant chi?
Sut byddwch chi’n cyfiawnhau eich meini 
prawf llwyddiant?

Gofynnwch i’r dysgwyr osod eu 
meini prawf llwyddiant yn eu trefn 
restrol drwy ddefnyddio trefn 
ddiemwnt (gweler Canllawiau i 

athrawon, tudalen 10) i ddangos yr agweddau 
hynny sydd, yn eu barn nhw, yn fwy pwysig ar 
gyfer perfformiad llwyddiannus o farddoniaeth 
a’r rhai hynny sy’n llai pwysig. Ceisiwch eu 
hannog i gyfiawnhau eu trefn restrol.

Rhowch farddoniaeth i barau o 
ddysgwyr neu gofynnwch iddyn 
nhw ddewis barddoniaeth. 
Gofynnwch iddyn nhw ymarfer 

cyflwyno’r farddoniaeth, gan gadw eu meini 
prawf llwyddiant mewn cof wrth iddyn nhw 
ymarfer eu perfformiad. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio meini prawf llwyddiant y person sy’n 
perfformio i roi adborth er mwyn gwella eu 
perfformiad.

Cwestiynau a awgrymir

Pam rydych chi’n meddwl fod rhai meini prawf 
llwyddiant ar gyfer perfformio barddoniaeth yn 
fwy pwysig nag eraill?
Sut mae eich meini prawf llwyddiant wedi 
gwella eich perfformiad?
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Adolygu deilliannau perfformiad o 
farddoniaeth

Gofynnwch i’r dysgwyr 
berfformio eu 
barddoniaeth i weddill y 
grŵp neu ddosbarth. 

Rhowch gyfle iddyn nhw roi sylwadau ar bob 
perfformiad gan ddefnyddio meini prawf 
llwyddiant y person sy’n perfformio. Bydden 
nhw’n gallu awgrymu ‘dwy seren’ i ddangos 
beth gafodd ei wneud yn dda a ‘dymuniad’ i 
awgrymu sut gellir gwella’r perfformiad. Gallai’r 
dysgwyr recordio eu perfformiadau ar fideo a 
defnyddio’r recordiadau yn ddiweddarach i 
hunanasesu eu perfformiadau, gan ddefnyddio 
eu meini prawf llwyddiant nhw eu hunain. 
Cymerwch ofal i greu awyrgylch lle mae dysgwyr 
sy’n rhoi ac yn derbyn adborth yn defnyddio’r 
meini prawf llwyddiant yn wrthrychol, ac yn trin 
ei gilydd yn sensitif.

Cwestiynau a awgrymir

Pa rai o’ch meini prawf llwyddiant wnaethoch 
chi eu cwrdd?
A wnaeth perfformwyr eraill gwrdd â’u meini 
prawf llwyddiant?
Pa feini prawf llwyddiant na chafodd eu 
cwrdd? Pam na chafodd eu cwrdd?
Pe byddech chi’n gallu gwneud eich 
perfformiad eto, beth fyddech chi’n ei wneud 
yn wahanol?
Sut ydych chi’n teimlo pan fyddwch chi’n 
derbyn adborth ar eich perfformiad?
Sut gallwn ni helpu pobl i deimlo’n gadarnhaol 
am eu perfformiad?

Adolygu meini prawf llwyddiant ar gyfer 
perfformiad o farddoniaeth

Ceisiwch annog y dysgwyr (yn eu 
grwpiau) i fireinio neu adolygu eu 
meini prawf llwyddiant ar sail eu 
profiad o berfformio barddoniaeth 

eu hunain a gwylio a gwrando ar eraill yn 
perfformio.

Cwestiynau a awgrymir

Pa rai o’ch meini prawf llwyddiant ydych chi 
eisiau eu newid? Eglurwch eich rhesymau.
Fyddech chi’n hoffi ychwanegu unrhyw feini 
prawf llwyddiant newydd at eich rhestr?
Pam byddech chi am ychwanegu meini prawf 
newydd?
Ble efallai byddwch chi’n defnyddio’r meini 
prawf llwyddiant hyn eto?
Wnaethoch chi dderbyn unrhyw adborth 
roeddech chi’n anghytuno ag ef? Pam 
roeddech chi’n anghytuno ag ef?
Beth sy’n gwneud rhywun yn dda am roi 
adborth ar berfformiad?

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am 
sefyllfaoedd eraill yn eu bywydau 
bob dydd lle byddai’n fuddiol 
datblygu a defnyddio meini prawf 

llwyddiant. Bydden nhw hefyd yn gallu ystyried 
sut mae’r sefyllfaoedd eraill yn galw am feini 
prawf llwyddiant gwahanol iawn i’r rhai a 
ddefnyddiwyd yn y gweithgaredd Perfformio 
barddoniaeth.
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg pennu 
meini prawf llwyddiant yn y gweithgaredd 
Perfformio barddoniaeth.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o feini 
prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na rhestr 
wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos ystod 
eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau a 
nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac italeg 
wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn y 
fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau,	ymateb	i	athrawon	wrth	iddyn	
nhw ofyn cwestiynau uniongyrchol er mwyn 
helpu dysgwyr i adnabod peth meini 
prawf llwyddiant sylfaenol ar gyfer yr 
hyn sydd i’w wneud mewn perthynas â’r 
gweithgaredd Perfformio barddoniaeth. Er 
enghraifft ‘Ydy llais uchel yn helpu?’, ‘Ydy’r 
ffordd rydych chi’n sefyll yn bwysig?’ Efallai 
bydd athrawon yn chwilio am dystiolaeth 
p’un ai ydy dysgwyr yn gwerthfawrogi bod 
hawl ganddyn nhw i ddatblygu eu meini 
prawf llwyddiant eu hunain a gallai’r rhain 
fod yn wahanol i’r rhai bydd eu cyfoedion yn 
eu dewis. Mewn ymateb i gwestiynau gan 
eu hathro/athrawes, efallai bydd dysgwyr yn 
gallu cynnig rhai nodweddion llwyddiannus 
a rhai oedd heb fod mor llwyddiannus 
yn ymdrechion pobl eraill i berfformio 
barddoniaeth. 

•	 symud	oddi	wrth	y	syniad	mai	un	ffordd	sydd	
yna o ddarllen barddoniaeth a’r dybiaeth bydd 
eu hathro/athrawes yn eu cyfarwyddo ynglŷn 
â beth sy’n cael ei ystyried yn llwyddiannus. 
Bydd athrawon o bosib yn edrych p’un ai 
yw’r dysgwyr yn gwerthfawrogi’r ffaith eu 
bod nhw’n gallu pennu peth meini prawf 
llwyddiant eu hunain er mwyn perfformio 
barddoniaeth. Efallai bydd dysgwyr yn pennu’r 
meini prawf llwyddiant personol hyn ar gyfer 
eu perfformiad eu hunain o farddoniaeth, 
wrth iddyn nhw wylio a gwrando ar 

berfformiadau eraill, gan gyfeirio at 
‘fynegiant’, ‘hyder’, ‘rhuglder’, ‘symudiadau’ 
ac ati.

•	 gyda	phrofiad,	pennu meini prawf 
llwyddiant a rhoi peth cyfiawnhad dros 
eu dewis. Efallai byddan nhw’n awgrymu 
defnyddio eu dwylo i fynegi eu hunain drwy 
ystumiau gan fod hyn yn helpu i gyfleu ystyr 
y geiriau maen nhw’n eu hyngan. Efallai bydd 
awgrymiadau gan ddysgwyr eraill ynghyd â 
chyfiawnhad yn cynnwys, ‘perfformiwch y 
farddoniaeth yn frwdfrydig er mwyn i bobl ei 
mwynhau’, ‘defnyddiwch fynegiant wyneb er 
mwyn i’r gynulleidfa ei deall yn well’.

•	 pan	wahoddir	nhw	i	roi	meini	prawf	
llwyddiant perfformio barddoniaeth mewn 
trefn restrol, fod angen cael syniad o werth 
cymharol gwahanol agweddau o berfformio. 
Ar sail y gweithgaredd hwn i osod y meini 
prawf llwyddiant mewn trefn restrol, bydd 
athrawon yn gallu arsylwi i ba raddau mae 
dysgwyr yn gallu cyfiawnhau eu dewis 
o feini prawf llwyddiant. Er enghraifft, 
‘Sut i yngan y geiriau yw’r ail bwysicaf 
oherwydd rhaid i chi siarad yn glir er mwyn 
i bawb ddeall beth ydych chi’n ei ddweud’. 
Dywedodd athrawes fod dysgwr yn ‘gallu 
cyfiawnhau’n llawn y meini prawf llwyddiant 
a ddewiswyd’, gan ddyfynnu fel enghraifft 
‘actio da a mynegiant wyneb’ fel cyfiawnhad 
dros ‘wneud perfformiad yn ddoniol, difyrrus 
a chyffrous’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch: 

•	 wrth	pennu	meini	prawf	llwyddiant	yng	
nghyd-destun cyflwyniadau barddoniaeth 
anghyfarwydd, mwy cymhleth neu fwy 
haniaethol. Er enghraifft, efallai byddan nhw’n 
newid eu perfformiad o farddoniaeth pan 
fo angen er mwyn perfformio i gynulleidfa 
benodol neu pan fo angen portreadu lleisiau 
gwahanol gymeriadau mewn barddoniaeth.

Beth i chwilio amdano
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant yn y gweithgaredd Perfformio 
barddoniaeth.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 fyfyrio	ar	ba	mor	dda	maen	nhw	wedi	cwrdd	
â’r meini prawf llwyddiant personol ar gyfer 
perfformio barddoniaeth. Yn gynnar yn 
natblygiad	y	sgìl	hwn,	efallai	gellid	disgwyl	i	
ddysgwyr ddechrau cysylltu deilliannau 
â meini prawf llwyddiant drwy ddangos 
ymwybyddiaeth fod y dasg wedi ei chwblhau.

•	 ar	y	dechau,	yng	nghyd-destun	y	
gweithgaredd Perfformio barddoniaeth, 
gyfeirio at eu perfformiad mewn ffordd 
amhenodol, er enghraifft, ‘fe aeth yn dda’ 
neu ‘roedd yn dda – yn union fel gwnaethon 
ni ei gynllunio’. Efallai bydd eraill yn cyfeirio’n 
fwy penodol at eu meini prawf llwyddiant, 
er enghraifft, ‘Fe aeth yn wych. Roedden 
ni eisiau iddo fod yn ddoniol ac roedd e’n 
ddoniol’.

•	 gysylltu deilliannau â meini prawf 
llwyddiant. Mae hyn yn debygol o gael ei 
ddangos wrth i ddysgwyr gyfeirio’n benodol 
at eu meini prawf llwyddiant wrth fyfyrio ar 
eu perfformiad. Er enghraifft, ‘Ein meini prawf 
llwyddiant pwysicaf oedd defnyddio llais clir ac 
uchel ac rwy’n meddwl fy mod i wedi gwneud 
hynny’.

•	 wrth	iddyn	nhw	ddatblygu	yn	yr	egwyddor	
hon, ddechrau gwerthuso deilliannau 
yn erbyn meini prawf llwyddiant. Gellid 
gweld hyn wrth iddyn nhw ddangos eu 
bod nhw’n gallu barnu eu perfformiad 
gan ddefnyddio eu meini prawf llwyddiant 
personol. Er enghraifft, dywedodd athro fod 
dysgwr yn gallu ‘meddwl am sut perfformiodd 
yn erbyn ei meini prawf a dywedodd fod 
angen symudiadau i wella ei pherfformiad’.

•	 gyda	phrofiad,	ddechrau	gwerthuso’r 
deilliannau ac ystyried i ba raddau y mae’r 
meini prawf llwyddiant yn adlewyrchu’n 
llawn y deilliannau llwyddiannus. Gellid 
gweld hyn wrth i ddysgwyr ddefnyddio ‘dwy 
seren a dymuniad’ i adolygu perfformiadau 
eu cyfoedion. Er enghraifft, yng nghyd-destun 
rhoi sylwadau ar berfformiad cyfoedion 
mewn perthynas â’u meini prawf llwyddiant, 
dywedodd dysgwr fod ganddyn nhw 
‘fynegiant da a symudiadau corff gwych, ond 
bod angen iddyn nhw arafu wrth berfformio’r 
farddoniaeth’.

•	 ym	mhen	uchaf	datblygiad	y	sgìl	hwn,	ddangos	
eu bod nhw’n dechrau mireinio meini prawf 
llwyddiant yng ngoleuni profiad ar gyfer y 
dyfodol. Gellid gweld hyn wrth i ddysgwyr allu 
mireinio eu meini prawf llwyddiant wrth iddyn 
nhw fyfyrio ar eu perfformiadau. Er enghraifft, 
cyfeiriodd athrawes at ddysgwr yn gallu ‘deall 
yn llawn y gwelliannau oedd eu hangen a 
sylweddoli bod angen symudiadau, er nad 
oedden nhw’n un o’r meini prawf llwyddiant 
gwreiddiol’. Dywedodd athrawes arall fod 
dysgwr yn gallu ‘gwerthuso’r farddoniaeth yn 
erbyn ei feini prawf, gan gyfiawnhau bod rhai 
barddoniaeth yn haws eu perfformio nag eraill’. 

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch: 

•	 wrth	iddyn	nhw	adolygu	canlyniadau	a	
meini prawf llwyddiant yng nghyd-destun 
cyflwyniadau barddoniaeth anghyfarwydd, 
mwy cymhleth a mwy haniaethol.

Beth i chwilio amdano
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Trafodwch berfformio neu adrodd barddoniaeth â’r dysgwyr. Gwahoddwch iddyn nhw wylio eraill yn perfformio 
barddoniaeth.

Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer perfformiad o farddoniaeth

Gwahoddwch y dysgwyr i ystyried, trafod a disgrifio pob perfformiad o farddoniaeth. Bydden nhw’n 
gallu defnyddio diagram PMD. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am feini prawf llwyddiant ar gyfer eu 
perfformiad eu hunain o farddoniaeth a chyfiawnhau pob un o’r meini prawf.

Pam efallai byddai’n ddefnyddiol meddwl am feini prawf llwyddiant ar gyfer tasg?
Fyddech chi’n disgwyl i feini prawf llwyddiant pawb fod yr un fath ar gyfer perfformio barddoniaeth? Pam 
gallen nhw fod yn wahanol?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar eich meini prawf llwyddiant?
Sut byddwch chi’n cyfiawnhau eich meini prawf llwyddiant?

Gofynnwch i’r dysgwyr osod eu meini prawf llwyddiant yn eu trefn restrol a chyfiawnhau’r 
drefn. Bydden nhw’n gallu defnyddio trefn ddiemwnt. 
Rhowch farddoniaeth i’r dysgwyr neu gofynnwch iddyn nhw ddewis barddoniaeth eu hunain. 

Gofynnwch iddyn nhw ddefnyddio eu meini prawf llwyddiant a’r adborth gan eu cyfoedion i ymarfer perfformio 
barddoniaeth.

Pam rydych chi’n meddwl fod rhai meini prawf llwyddiant ar gyfer perfformio barddoniaeth yn fwy pwysig 
nag eraill?
Sut mae eich meini prawf llwyddiant wedi gwella eich perfformiad?

Adolygu deilliannau perfformiad o farddoniaeth

Gofynnwch i’r dysgwyr berfformio eu barddoniaeth ac asesu perfformiadau ei gilydd yn 
defnyddio meini prawf llwyddiant y person sy’n perfformio bob tro. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio ‘dwy seren a dymuniad’.

Pa rai o’ch meini prawf llwyddiant wnaethoch chi eu cwrdd?
A wnaeth perfformwyr eraill gwrdd â’u meini prawf llwyddiant?
Pa feini prawf llwyddiant na chafodd eu cwrdd? Pam na chafodd eu cwrdd?
Pe byddech chi’n gallu gwneud eich perfformiad eto, beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol?
Sut ydych chi’n teimlo pan fyddwch chi’n derbyn adborth ar eich perfformiad?
Sut gallwn ni helpu pobl i deimlo’n gadarnhaol am eu perfformiad?

Adolygu meini prawf llwyddiant ar gyfer perfformiad o farddoniaeth

Gwahoddwch y dysgwyr i fireinio ac adolygu eu meini prawf llwyddiant.

Pa rai o’ch meini prawf llwyddiant ydych chi eisiau eu newid? Eglurwch eich rhesymau.
Fyddech chi’n hoffi ychwanegu unrhyw feini prawf llwyddiant newydd at eich rhestr? Pam byddech chi am 
ychwanegu meini prawf newydd?
Ble efallai byddwch chi’n defnyddio’r meini prawf llwyddiant hyn eto?
Wnaethoch chi dderbyn unrhyw adborth roeddech chi’n anghytuno ag ef? Pam roeddech chi’n anghytuno ag ef?
Beth sy’n gwneud rhywun yn dda am roi adborth ar berfformiad?

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am sefyllfaoedd eraill yn eu bywydau bob dydd lle byddai’n fuddiol 
datblygu a defnyddio meini prawf llwyddiant.

Crynodeb o’r gweithgaredd
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1 wythnos
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

          Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

     Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio
   Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant. 

     Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

 Mae dysgwyr yn ysgogi sgiliau, gwybodaeth 
a dealltwriaeth fl aenorol wrth ystyried sut i 
gadw’n iach a ffi t. Maen nhw’n pennu’r broses/
dull gweithio a’r strategaeth wrth gynllunio 
trefn wythnosol bersonol i gadw’n iach a ffi t, 
a monitro cynnydd eu cynllun.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Allwedd

  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Addysg gorfforol

Sgiliau: Gweithgareddau iechyd, 
ffitrwydd a lles 

1. cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol 
aml a rheolaidd sy’n fuddiol i’w hiechyd, 
eu ffitrwydd a’u lles

2. cynllunio gweithgaredd corfforol dyddiol 
trwy gyfleoedd yn yr ysgol, yn y cartref ac 
yn y gymuned

3. adnabod sut i fwyta ac yfed yn iach...

4. darganfod sut mae ymarfer yn effeithio ar 
y corff

5. cynnal gweithgaredd dros gyfnodau 
priodol o amser mewn amrywiaeth o 
wahanol weithgareddau

6. dilyn rheolau a threfniadau diogelwch 
perthnasol pan fyddant yn ymarfer, a 
dechrau deall risg a sut i fod yn gyfrifol am 
eu gweithrediadau

7. disgrifio sut y teimlant pan fyddant yn 
gwneud gwahanol weithgareddau

ABCh

Sgiliau: Datblygu meddwl

•	 defnyddio	technegau	priodol	ar	gyfer	
myfyrdod personol

ABCh

Ystod: Iechyd a lles emosiynol
•	 cymryd	cyfrifoldeb	cynyddol	am	gadw’r	

meddwl a’r corff yn ddiogel ac yn iach
•	 teimlo’n	bositif	amdanynt	eu	hunain	a	bod	

yn sensitif i deimladau pobl eraill
•	 deall	y	nodweddion	a	manteision	corfforol	

ac emosiynol sy’n gysylltiedig â ffordd iach 
o fyw

Gwyddoniaeth

Sgiliau: Ymholiad

 …amlinellu’r ymagwedd/dull arfaethedig 
gan gydnabod, penderfynu a rhoi peth 
cyfiawnhad ar gyfer ... 

5. yr arsylwadau neu’r mesuriadau y mae 
angen eu gwneud

Gwyddoniaeth

Ystod: Cyd-ddibyniaeth organebau

2. yr angen am amrywiaeth o fwydydd ac 
ymarfer ar gyfer iechyd da bodau dynol

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:

1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 
ystod eang o gyfathrebu

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Saesneg (Ysgrifennu)
Sgiliau:

9. cyflwyno gwaith ysgrifennu’n briodol:
•	defnyddio	nodweddion	priodol	patrwm	a	

chyflwyniad, gan gynnwys TGCh

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:

1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 
bwyntiau

3. cyfathrebu: 
•	yn	glir	ac	yn	hyderus	
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Gadewch i ni fod yn ffit  |  Datblygu meddwl
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Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:

9. cyflwyno’u gwaith yn briodol gan:
•	ddefnyddio	dulliau	cyflwyno	a	gosod	

pwrpasol, gan gynnwys TGCh

Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Cymraeg Saesneg

Gallai’r dysgwyr ystyried beth maen nhw’n 
ei wybod am arolygon. Bydden nhw’n gallu 
pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth i’w 
defnyddio i ddatblygu cynllun i wneud arolwg 
o blant i ddarganfod beth yw eu hoff ffilm, 
llyfr, gêm, ac ati. Bydden nhw’n gallu monitro 
cynnydd wrth iddyn nhw ddilyn eu cynllun.

ABCh

Byddai’r dysgwyr yn gallu ystyried beth sy’n 
gwneud pobl yn ddinasyddion da. Bydden 
nhw’n gallu pennu’r broses/dull gweithio a’r 
strategaeth i’w defnyddio wrth ddatblygu 
cynllun personol ynglŷn â sut i fod yn well 
dinesydd – gartref, yn yr ysgol neu yn 
gyhoeddus yn gyffredinol. Bydden nhw hefyd 
yn gallu monitro’r cynnydd a wnaed gyda’r 
cynllun personol hwn.

Hanes

Gallai’r dysgwyr feddwl a thrafod beth maen 
nhw’n ei wybod am hanes eu hysgol. Bydden 
nhw’n gallu pennu’r broses/dull gweithio a’r 
strategaeth i’w defnyddio wrth ddatblygu 
cynllun i ddarganfod hanes eu hysgol. Bydden 
nhw hefyd yn gallu monitro cynnydd y cynllun 
wrth iddo gael ei weithredu.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Dim

Cyd-destun
Mae’r gweithgaredd hwn mewn tair rhan. Yn y 
rhan gyntaf, mae angen i’r dysgwyr feddwl am a 
thrafod sut mae pobl yn cynnwys trefn iechyd a 
ffitrwydd yn eu bywydau bob dydd ac ysgogi eu 
sgiliau, gwybodaeth a’u dealltwriaeth flaenorol 
am iechyd a ffitrwydd.

Yn rhan dau, mae angen i’r dysgwyr ystyried 
y gwahanol elfennau a allai gael eu cynnwys 
mewn cynllun iechyd a ffitrwydd personol, cyn 
cynllunio eu trefn bersonol wythnosol eu hunain.

Yn rhan tri o’r gweithgaredd, gwahoddir y 
dysgwyr i ddilyn eu cynllun iechyd a ffitrwydd 
personol wythnosol, gwirio ei gynnydd, a 
gwerthuso a gwneud newidiadau lle bo angen. 
Maen nhw’n cael eu hannog i werthuso’r 
newidiadau maen nhw’n eu gwneud fel rhan o 
ymagwedd gytbwys, gyffredinol at ffordd o fyw 
iach, gweithgar.

Pe byddai cynlluniau iechyd a ffitrwydd y 
dysgwyr yn cynnwys gofynion deietegol a threfn 
ffitrwydd fyddai’n digwydd y tu allan i oriau 
ysgol, efallai byddwch chi’n dymuno cyfyngu 
rhan tri o’r gweithgaredd, ‘Dilyn a monitro 
cynnydd cynllun ar gyfer cadw’n iach a ffit’, i’r 
agweddau hynny o’r cynllun fyddai’n digwydd o 
fewn oriau ysgol.
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Datblygu’r gweithgaredd 
Trafodwch â’r dysgwyr sut mae pobl yn cynnwys 
trefnau iechyd a ffitrwydd yn rhan o’u bywydau 
bob dydd, ac a ydyn nhw’n adnabod pobl sy’n 
dilyn trefnau iechyd a ffitrwydd caeth.

Gweithgaredd y dysgwyr
Ysgogi eu sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth flaenorol am iechyd  
a ffitrwydd 

Gofynnwch i’r dysgwyr 
ystyried pam mae 
cadw’n iach ac yn ffit  
yn bwysig. 

Ceisiwch eu hannog i adnabod bylchau yn eu 
gwybodaeth ac ystyried syniadau dysgwyr eraill 
er mwyn adeiladu ar eu gwybodaeth bresennol. 
Bydden nhw’n gallu defnyddio grid GESD 
(gweler Canllawiau i athrawon, tudalen 10) i’r 
pwrpas hwn.

Cwestiynau a awgrymir

Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am 
gadw’n ffit ac yn iach fyddai’n gallu eich helpu 
chi â’r dasg hon? Sut ydych chi’n gwybod 
hyn?
Pa wybodaeth arall ynglŷn â chadw’n ffit ac yn 
iach mae angen i chi ei darganfod? Sut efallai 
byddech chi’n gwneud hyn?

Pennu’r broses/dull gweithio a’r 
strategaeth ar gyfer cadw’n iach a ffit

Gofynnwch i’r dysgwyr 
feddwl am y gwahanol 
elfennau gellir eu 
cynnwys mewn cynllun 

iechyd a ffitrwydd, eu trafod a’u rhannu.

Gofynnwch iddyn nhw ddefnyddio’r syniadau 
hyn i helpu i gynllunio cynllun iechyd a ffitrwydd 
personol wythnosol iddyn nhw eu hunain.

Bydden nhw’n gallu cynnwys gwahanol fathau 
o weithgareddau yn eu cynllun, egluro pam eu 
bod nhw’n cynnwys pob gweithgaredd, nodi am 
faint o amser dylid gwneud pob gweithgaredd a 
pham dylid ei wneud am hyn o amser. 

Gallwch chi annog y dysgwyr i gynllunio ar 
gyfer cynnydd yn eu perfformiad, gan gynnwys 
sut i wella a sut i osod targedau iddyn nhw eu 
hunain. Dylen nhw hefyd pennu rheolau syml a 
gweithdrefnau diogelwch fel rhan o’u cynllun.

Cwestiynau a awgrymir

Sut byddwch chi’n dylunio eich cynllun?
Pa agweddau gwahanol fyddwch chi’n eu 
cynnwys yn eich cynllun?
Pa broblemau allwch chi feddwl amdanyn nhw 
fyddai’n gallu codi wrth i chi weithredu 
eich cynllun?
Beth wnewch chi os bydd y problemau hyn yn 
codi? Pam byddwch chi’n gwneud hyn?

Gadewch i ni fod yn ffit  |  Datblygu meddwl
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Dilyn a monitro cynnydd cynllun i gadw’n 
iach a ffit

Gofynnwch i’r dysgwyr 
ddilyn eu cynllun iechyd 
a ffitrwydd am wythnos 
a monitro cynnydd eu 

cynllun wrth iddyn nhw ei ddilyn. Gallwch eu 
hannog nhw i werthuso eu cynllun a gwneud 
newidiadau iddo lle bo angen. 

Gofynnwch iddyn nhw ystyried sut bydden nhw’n 
gwybod a yw eu cynllun yn eu cadw nhw’n iach 
ac yn ffit ai peidio, ac i ystyried sut bydden nhw 
efallai yn gallu meintioli neu fesur hyn. Byddech 
chi’n gallu eu hannog i ddisgrifio sut maen nhw’n 
teimlo wrth wneud gwahanol weithgareddau.

Cwestiynau a awgrymir

Pa mor dda wnaethoch chi lwyddo i ddilyn 
eich cynllun?
Beth oedd y rhan fwyaf anodd o ddilyn eich 
cynllun? Pam mai hon oedd y rhan fwyaf 
anodd?
Pa newidiadau wnaethoch chi i’ch cynllun? 
Pam gwnaethoch chi’r newidiadau hyn?
Beth ydych chi wedi ei ddysgu ynglŷn â 
gwneud cynlluniau wrth wneud y 
gweithgaredd hwn? Ble arall fyddech chi’n 
gallu defnyddio’r dysgu hwn?
Ble arall fyddech chi’n gallu defnyddio y sgiliau 
rydych chi wedi eu dysgu wrth wneud y 
gweithgaredd hwn?
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer ysgogi 
sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
flaenorol yn y gweithgaredd Gadewch i ni fod 
yn ffit.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau	ddangos ymwybyddiaeth o 
anghenion a sgiliau personol yng  
nghyd-destun y gweithgaredd Gadewch i 
ni fod yn ffit, pan fyddan nhw’n gwneud 
gosodiadau syml i ddangos yr hyn a wyddan 
nhw ynglŷn â materion cadw’n iach a 
chadw’n ffit. Er enghraifft, ‘mae rhedeg yn 
dda i chi’, ‘mae bwyta ffrwythau’n iach’. 

•	 yn	raddol,	ddechrau	adnabod a gwneud 
cysylltiadau â sgiliau a gwybodaeth 
flaenorol mewn perthynas â’r cyd-destun. 
Bydden nhw’n gallu dangos sut maen nhw’n 
gwybod pethau am iechyd a ffitrwydd ac o 
ble gwnaethan nhw eu dysgu. Er enghraifft, 
gallai dysgwyr egluro eu bod nhw’n gwybod 
am fwydydd iach drwy gyfrwng y teledu a 
hysbysebion ac am gadw’n ffit drwy gyfrwng 
aelodau o’r teulu sy’n defnyddio campfa. Yn 
nes ymlaen yn y gweithgaredd, gallai dysgwyr 
ddangos y gallu hefyd i gysylltu syniadau wrth 
iddyn nhw ystyried sut i gyfuno eu syniadau 
ynglŷn ag iechyd a ffitrwydd wrth iddyn nhw 
drefnu trefn eu hwythnos. 

•	 adnabod bylchau a dechrau adeiladu ar y 
sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
gyfredol sydd eu hangen ar gyfer y dasg. 
Nodwedd hanfodol o gynnydd yw gallu 
cynyddol y dysgwyr i ddangos ymwybyddiaeth 
o ble maen nhw o fewn continwwm dysgu 
a ble i anelu ato nesaf. Gellid arddangos 
tystiolaeth yn y cyd-destun hwn pan fydd 
dysgwyr yn cyfeirio at yr hyn mae’n rhaid 
iddyn nhw ei ddarganfod ynglŷn â chadw’n 
iach a ffit, a bod ganddyn nhw syniadau a 
strategaethau fydd o gymorth i ddarganfod 
hynny. Er enghraifft, gallai dysgwr awgrymu 
cyfweld cymeriad o fyd chwaraeon er mwyn 
dysgu am eu deiet a’u rhaglen hyfforddi. 

•	 barhau	i	adeiladu ar y sgiliau, yr 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth gyfredol 
sydd eu hangen ar gyfer y dasg yng 
nghyd-destun datblygu trefn iechyd 
a ffitrwydd personol, wrth iddyn nhw 
arddangos y gallu i gynnwys peth cyfeiriad at 
gynnydd yn eu cynllun. Gellid tystio i hyn wrth 
i ddysgwyr ymestyn yr amser byddan nhw’n 
ymarfer amrywiol weithgareddau neu’n 
cynnwys mwy o amrywiaeth o ymarferion 
wrth i’r drefn symud tuag at ddiwedd yr 
wythnos. 

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch: 

•	 wrth	iddyn	nhw	ddarparu	tystiolaeth	mewn	
tasg wahanol er mwyn dangos eu bod nhw’n 
gallu cyffredinoli eu sgiliau, eu gwybodaeth 
a’u dealltwriaeth flaenorol o’r personol 
a’r cyfarwydd i gyd-destunau sy’n fwyfwy 
anghyfarwydd.

Beth i chwilio amdano
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer pennu’r 
broses/dull gweithio a’r strategaeth yn y 
gweithgaredd Gadewch i ni fod yn ffit.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 fod	yn	brin	o	brofiad	i	awgrymu	eu	syniadau	
eu hunain, yn gynnar yn natblygiad yr 
egwyddor cynllunio hon, a gallan nhw fod 
angen cymorth eu hathro/athrawes i ddewis 
beth i’w wneud a sut o blith y dewisiadau 
a roddir. Yn raddol, gallan nhw fynd yn eu 
blaenau i ddewis un dull allan o nifer fechan 
o awgrymiadau. Yn ystod gwaith grŵp, 
gallai rhai dysgwyr ddilyn awgrymiadau eraill, 
er enghraifft, gwnaeth athro sylw ‘na allai 
dysgwr feddwl am ei syniadau ei hunan’. 
Mewn achosion o’r fath gallai cyfoedion yn 
ogystal â’r athro/athrawes greu dewisiadau a 
roddir. 

•	 gyda chymorth, gynllunio y broses/dull 
gweithio sydd i’w (d)defnyddio. Yng 
nghyd-destun cadw’n ffit ac yn iach, gallai 
dysgwr ddatgelu peth gwybodaeth am 
faterion iechyd a ffitrwydd, ond bod eu 
syniadau ynglŷn â chynllunio wedi eu  
cyfyngu a’u bod angen cymorth gan yr  
athro/athrawes. Gwnaeth athrawes sylw bod 
dysgwr yn ‘gwybod am fwydydd da a rhai 
drwg, ond na allai gynllunio ei gynllun ei 
hunan – angen llawer o gymorth.’ 

•	 gynllunio’r broses/dull gweithio sydd 
i’w (d)defnyddio heb gymorth. Mae’n 
bosibl gallan nhw awgrymu ffyrdd o fynd 
ati i ddatblygu a rheoli cynllunio trefn iechyd 
personol a ffitrwydd addas. Er enghraifft, 
gallan nhw benderfynu ar weithgareddau 
dyddiol, hyd gweithgareddau, beth i’w fwyta 
ac am ba hyd i gysgu. 

•	 gyda	rhagor	o	brofiad,	ddechrau	arddangos	
eu bod nhw’n gallu awgrymu prosesau/
dulliau gweithio eraill gwahanol gallan 
nhw eu dilyn. Yn y cyfnod cynllunio, gallai hyn 
gael ei arsylwi pan fydd dysgwyr yn datblygu 
amrywiaeth o syniadau er mwyn cadw’n iach 
ac yn ffit ac yn cychwyn ystyried pob syniad 
yn ôl ei rinweddau ei hun. Gallan nhw ystyried 
ffactorau ymarferol megis y tebygrwydd o 
gael caniatâd gan rieni, deiet unigol o fewn 
sefyllfa deulu, goblygiadau cost ac yn y blaen.

•	 ddangos	hefyd	fod	ganddyn	nhw	y	gallu	i	
adnabod y strategaeth ddysgu/meddwl 
i’w defnyddio, er enghraifft, ymgynghori â 
ffrindiau hanfodol, pwyso a mesur manteision 
ac anfanteision neu greu syniadau newydd 
drwy drafodaeth grŵp. 

•	 egluro pam y dewiswyd y broses/dull 
gweithio a’r strategaeth ac adnabod 
problemau posibl. Gallai dysgwyr ddisgrifio 
a chyfiawnhau pam eu bod nhw wedi dewis 
gweithgareddau ymarfer neu fwydydd 
penodol yn hytrach na rhai eraill. Er enghraifft, 
‘Byddaf yn mynd ar fy meic oherwydd ei fod 
yn well er mwyn cynyddu stamina’, ‘Byddaf 
yn bwyta mwy o lysiau er mwyn i mi gael fy 
mhump y dydd’. 

Beth i chwilio amdano
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•	 ddechrau	arddangos	gallan	nhw	adnabod 
problemau posibl. Gallan nhw ddangos 
ymwybyddiaeth, er eu bod nhw’n bwriadu 
dilyn eu cynllun, y gwyddan nhw gallai 
anawsterau	ddod	yn	ei	sgìl.	Er	enghraifft,	
gallai rhai dysgwyr ddweud ‘os oes gan fy 
nheulu gynlluniau eraill, efallai na fydd yn 
bosibl i mi wneud fy ymarfer bob amser’, ac 
‘efallai y byddaf yn gweld bod fy ymarferion 
yn rhy anodd i’w cyflawni ac y bydd angen i 
mi eu newid’.

•	 ar	ben	uchaf	y	dilyniant,	ddangos	eu	bod	
nhw’n gallu ystyried problemau posibl 
wrth gyfiawnhau pam y defnyddir y 
strategaeth(au). Mae hyn yn debygol o 
ddigwydd pan fydd dysgwyr yn datblygu 
trefnau mwy cymhleth, fyddai efallai yn creu’r 
angen iddyn nhw ragweld unrhyw faterion 
gallan nhw eu hwynebu, a sut gallan nhw 
ymateb i amgylchiadau sydd y tu hwnt i’w 
rheolaeth.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer monitro 
cynnydd yn y gweithgaredd Gadewch i ni fod 
yn ffit. 

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol  
yn y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 wirio	cynnydd	patrwm	wythnosol	personol	
maen nhw’n ei ddilyn. Yn gynnar yn yr 
egwyddor hon, gallan nhw fod angen 
mewnbwn gan oedolyn a dangos mai gyda 
chymorth yn unig y gallan nhw ddilyn y 
broses/dull gweithio a ddewiswyd. Gallai 
tystiolaeth o hyn ddod i’r amlwg pan fydd 
dysgwyr angen cymorth athro/athrawes er 
mwyn dilyn dull a ddewiswyd ganddyn nhw, 
ond nad oedden nhw wedi ei gynllunio eu 
hunain. Arsylwodd athrawes ‘na allai dysgwr 
gynllunio cynllun – angen llawer o gymorth i 
ddilyn cynllun parod.’ 

•	 fel	cam	nesaf,	gychwyn	dilyn y broses/ 
dull gweithio a gynlluniwyd. Yng  
nghyd-destun y gweithgaredd Gadewch i ni 
fod yn ffit, gallai hyn ddod i’r amlwg pan fydd 
dysgwyr yn dangos iddyn nhw lwyddo i ddilyn 
y dull a gynlluniwyd ganddyn nhw er mwyn 
creu cynllun iechyd a ffitrwydd. Er enghraifft, 
gallan nhw gadw dyddiadur, defnyddio ticiau 
ar siart neu ddull ie/na i anodi eu cynllun. 
Gallai rhai dysgwyr ddarparu tystiolaeth 
ysgrifenedig neu lafar o lwyddo i ddilyn eu 
cynllun, er enghraifft, ‘Dim trafferth dilyn fy 
nghynllun gan i mi ganiatáu digon o amser’ 
a ‘Dim problem, gan i mi edrych ar gynllun y 
diwrnod nesaf bob dydd’. 

•	 wneud	cynnydd	graddol	i	ddilyn y broses/
dull gweithio a gynlluniwyd, gan newid 
ambell beth. Efallai na fyddan nhw’n 
cynnig newidiadau, ddim ond pan anogir 
nhw i wneud hynny ar ôl dilyn eu cynllun. Er 
enghraifft, ‘Y tro nesaf, byddwn yn newid 
y terfynau amser’. Gallai eraill ddarparu 
rheswm, er enghraifft, ‘Byddwn yn bwyta llai 
o ffrwythau – roedd gormod yno’. Gallai rhai 
dysgwyr ddarparu tystiolaeth er mwyn dangos 
iddyn nhw wneud rhai newidiadau wrth 
iddyn nhw ddilyn eu cynllun, er enghraifft, 
‘Roedd yna rai pethau na wnes i lwyddo i’w 
gwneud ond fe wnes eu newid am rywbeth 
gwahanol’. Arsylwodd athro fod un dysgwr 
‘angen help i wneud y newidiadau i gyd’.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	gwirio 
cynnydd yn gyson, gan adolygu’r broses/
dull gweithio yn barhaus, yn ôl y galw. 
Gallai’r heriau a’r llwyddiannau a brofir 
gan ddysgwyr wrth iddyn nhw ddilyn eu 
cynlluniau ganiatáu iddyn nhw addasu eu dull. 
Er enghraifft, nododd athrawes fod dysgwr 
‘wedi defnyddio meini prawf llwyddiant er 
mwyn monitro cynnydd’. 

•	 gyda	phrofiad,	ddechrau	darparu	tystiolaeth	
gallan nhw gyfiawnhau unrhyw 
newidiadau maen nhw’n eu gwneud i’r 
patrwm iechyd a ffitrwydd a gynlluniwyd 
ganddyn nhw. Er enghraifft, dywedodd 
dysgwr ‘Wnes i newid nofio am bêl-droed 
oherwydd gallaf wneud hynny yn yr ardd’ 
ac ‘Yn lle sgipio a gwneud naid sêr ar ddydd 
Sadwrn, es i taekwondo am awr ac yna i 
siopa, sy’n llawer o gerdded’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch: 

•	 pan	fyddan	nhw’n	arddangos	mewn	tasg	
wahanol ac anoddach eu bod nhw’n gallu 
dyfeisio a gweithredu dull mwy systematig o 
fonitro eu cynnydd mewn cyd-destunau sy’n 
fwyfwy anghyfarwydd ac yn fwy cyffredinol.
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Trafodwch â’r dysgwyr sut mae pobl yn cynnwys trefnau ymarferion iechyd a ffitrwydd yn rhan o’u 
bywydau bob dydd, ac a ydyn nhw’n adnabod pobl sy’n dilyn trefnau iechyd a ffitrwydd fel hyn.

Gweithgaredd y dysgwyr

Ysgogi eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol am iechyd a ffitrwydd

Gwahoddwch y dysgwyr i ystyried pam mae cadw’n iach ac yn ffit yn bwysig. 
Gofynnwch iddyn nhw nodi bylchau yn eu gwybodaeth ac ystyried syniadau 
dysgwyr eraill er mwyn adeiladu ar eu gwybodaeth bresennol. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio grid GESD.

Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am gadw’n iach ac yn ffit fyddai’n gallu eich helpu chi â’r dasg 
hon? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Pa wybodaeth arall ynglŷn â chadw’n iach ac yn ffit mae angen i chi ei darganfod? Sut efallai 
byddech chi’n gwneud hyn?

Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth ar gyfer cadw’n iach a ffit

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am y gwahanol elfennau gellir eu cynnwys mewn 
cynllun iechyd a ffitrwydd, a’u trafod. 
Gwahoddwch iddyn nhw gynllunio cynllun personol wythnosol iddyn nhw eu hunain.

Ar gyfer pob gweithgaredd, bydden nhw’n gallu egluro pam cynnwys y gweithgaredd hwn, am faint 
o amser dylid ei wneud a pham dylid ei wneud am hyn o amser.

Sut byddwch chi’n gwneud eich cynllun?
Pa agweddau gwahanol fyddwch chi’n eu cynnwys yn eich cynllun?
Pa broblemau allwch chi feddwl amdanyn nhw fyddai’n gallu codi wrth i chi weithredu eich 
cynllun?
Beth wnewch chi os bydd y problemau hyn yn codi? Pam byddwch chi’n gwneud hyn?

Dilyn a monitro cynnydd cynllun i gadw’n iach a ffit

Gofynnwch i’r dysgwyr ddilyn eu cynllun wythnosol a monitro cynnydd eu cynllun. 
Gallwch eu hannog i werthuso eu cynllun ac i wneud newidiadau iddo lle bo angen.
Gofynnwch iddyn nhw ystyried sut bydden nhw’n gwybod a ydy eu cynllun yn eu 
cadw nhw’n iach ac yn ffit ai peidio, ac i ystyried sut bydden nhw’n gallu meintioli 
neu fesur hyn.

Pa mor dda wnaethoch chi lwyddo i ddilyn eich cynllun?
Beth oedd y rhan fwyaf anodd o ddilyn eich cynllun? Pam mai hon oedd y rhan fwyaf anodd?
Pa newidiadau wnaethoch chi i’ch cynllun? Pam gwnaethoch chi’r newidiadau hyn?
Beth ydych chi wedi ei ddysgu ynglŷn â gwneud cynlluniau wrth wneud y gweithgaredd hwn?
Ble arall fyddech chi’n gallu defnyddio’r dysgu hwn?
Ble arall fyddech chi’n gallu defnyddio y sgiliau rydych chi wedi eu dysgu wrth wneud y 
gweithgaredd hwn?
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Pennu meini prawf llwyddiant
Ffurfio barn a gwneud penderfyniadau
Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

        Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio
    Adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

  Mae dysgwyr yn pennu meini prawf llwyddiant 
ynglŷn â beth sy’n gwneud trac sain da. Maen 
nhw’n ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau 
am draciau sain, ac yna maen nhw’n adolygu 
eu deilliannau a’u meini prawf llwyddiant.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Allwedd

  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Cerddoriaeth

Sgiliau: Perfformio 
2. chwarae offerynnau, gan ddefnyddio 

technegau chwarae priodol a dangos 
deheurwydd cynyddol a rheolaeth gynyddol 
ar sain

3. ymarfer a gwerthuso’u gwaith perfformio 
er mwyn gwella

7. cyfathrebu ag eraill wrth berfformio
8. cynllunio a gwneud penderfyniadau 

ynghylch pa gerddoriaeth i’w pherfformio a 
sut i’w pherfformio

Cerddoriaeth

Sgiliau: Cyfansoddi 
1. creu cerddoriaeth yn fyrfyfyr, cyfansoddi a 

threfnu cerddoriaeth
2. archwilio, defnyddio, creu, dewis a threfnu 

seiniau at ddiben cerddorol
3. datblygu a mireinio syniadau cerddorol, a 

gwerthuso’u gwaith er mwyn ei wella
4. cyfleu syniadau ac emosiynau trwy 

gerddoriaeth

Cerddoriaeth

Sgiliau: Gwerthuso
1. gwrando ar gerddoriaeth a’i gwerthuso
4. trafod a gwerthuso cerddoriaeth, gan 

adnabod cysylltiadau rhwng eu gwaith eu 
hunain a gwaith pobl eraill

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Saesneg (Ysgrifennu)
Sgiliau:
4. dewis a defnyddio geirfa briodol 
7. defnyddio’r eirfa a’r termau priodol i 

ystyried a gwerthuso eu gwaith eu hunain 
a gwaith pobl eraill

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud, gan godi’r prif 

bwyntiau
2. ymateb yn ymestynnol gan: 

•	adnabod	y	prif	bwyntiau	
•	holi	a	chynnig	sylwadau

3. cyfathrebu: 
•	yn	glir	ac	yn	hyderus
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas
•	gan	ddefynddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
4. dewis a defnyddio geirfa briodol 
7. defnyddio geirfa a therminoleg briodol wrth 

ystyried a gwerthuso eu gwaith eu hunain a 
gwaith eraill
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Mathemateg

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer ‘rap’ i ddangos eu 
gwybodaeth am briodweddau siapiau 2-D 
a siapiau cyffredin 3-D. Bydden nhw’n gallu 
creu eu ‘rap’ gan ffurfio barn a gwneud 
penderfyniadau ynglŷn â’i addasrwydd 
a’i ddefnyddioldeb, ac yna adolygu eu 
deilliannau a’u meini prawf llwyddiant.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer cyflwyniad ynglŷn â sut i 
ofalu am le neu amgylchedd penodol. Bydden 
nhw’n gallu creu eu cyflwyniad, gan ffurfio 
barn a gwneud penderfyniadau ynglŷn â pha 
mor effeithiol ydoedd, ac yna adolygu eu 
deilliannau a’u meini prawf llwyddiant.

Addysg gorfforol

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant 
ar gyfer cerddoriaeth gefndir i gyd-fynd â 
chyfres o symudiadau gymnasteg neu fotiffau 
dawns wedi eu coreograffu. Bydden nhw’n 
gallu cyfansoddi a datblygu eu cerddoriaeth 
gefndir, gan ffurfio barn a gwneud 
penderfyniadau ynglŷn â pha mor lwyddiannus 
ydyw, ac yna adolygu eu deilliannau a’u meini 
prawf llwyddiant.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Gellir annog y dysgwyr i wrando ar glipiau o 
wahanol fathau o draciau sain a ddefnyddir 
mewn gwahanol ffilmiau, e.e. animeiddiad 
cartŵn, ffilmiau cyffrous, rhamantus, 
comedïau, ac ati (dewisol)

Taflen Gofnodi Dysgwyr (dewisol)

Taflen Gofnodi Grŵp (dewisol)

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, gofynnir i’r dysgwyr 
greu trac sain ar gyfer stori sain. Maen nhw’n 
cychwyn drwy wrando ar amrywiaeth o draciau 
sain ac yn penderfynu ar feini prawf llwyddiant 
perthnasol ac yna’n creu eu trac sain a’u 
stori sain eu hunain. Gwahoddir y dysgwyr i 
gyflwyno a gwerthuso traciau sain ei gilydd 
gan ddefnyddio meini prawf llwyddiant y 
cyfansoddwyr bob tro.

Datblygu’r gweithgaredd 
Trafodwch â’r dysgwyr sut defnyddir trac sain 
mewn ffilmiau a rhaglenni teledu i gyfleu’r 
olygfa neu’r naws. Eglurwch byddwch chi’n eu 
gwahodd i feddwl am feini prawf llwyddiant 
ynglŷn â beth sy’n gwneud trac sain da cyn 
gofyn iddyn nhw gynhyrchu eu traciau sain eu 
hunain ar gyfer stori sain.
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Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trac 
sain da

Gellir annog y dysgwyr i wrando ar 
ddetholiad o wahanol fathau o 
draciau sain o wahanol genres o 
ffilmiau, e.e. animeiddiadau, storïau 

caru, comedïau, anturiaethau, ac ati. Ceisiwch eu 
hannog i ystyried a thrafod y gwahanol genres 
sydd yn cael eu cynrychioli yn y traciau sain.

Gofynnwch i’r dysgwyr pennu meini 
prawf llwyddiant ar gyfer trac sain da 
i ffilm. Rhowch wahoddiad iddyn 
nhw rannu eu syniadau â gweddill y 

dosbarth, a’u cyfiawnhau. Gallai’r dysgwyr 
ddefnyddio trefn ddiemwnt (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) i osod eu meini prawf 
llwyddiant mewn trefn restrol. Bydd eu meini 
prawf llwyddiant yn ddefnyddiol yn nes ymlaen 
yn y gweithgaredd hwn pan fyddan nhw’n 
ffurfio eu barn eu hunain ac yn gwneud eu 
penderfyniadau eu hunain ynglŷn â storiau sain.

Cwestiynau a awgrymir

Ble arall ydych chi wedi defnyddio meini prawf 
llwyddiant?
Sut bydd pennu meini prawf llwyddiant yn 
eich helpu chi i greu trac sain?
Ydych chi’n darganfod fod trefn ddiemwnt 
yn arf da i osod eich meini prawf llwyddiant 
mewn trefn restrol? Pam?

Creu a datblygu syniadau ar gyfer eu trac 
sain eu hunain

Gofynnwch i’r dysgwyr gytuno ar 
thema, e.e. tywydd, pêl-droed, 
teithio yn y gofod, ac yna i 
gyfansoddi eu trac sain eu hunain 

yn seiliedig ar eu thema. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio offerynnau cerdd, meddalwedd sain 
neu offerynnau creu sain maen nhw wedi’u 
gwneud eu hunain.

Bydden nhw hefyd yn gallu creu stori sain wedi’i 
hysgogi gan y seiniau maen nhw’n eu datblygu 
yn y trac sain. 

Rhowch gyfle iddyn nhw ymarfer eu trac sain 
a’u stori sain nes eu bod nhw’n barod i’w 
pherfformio o flaen y dosbarth.

Cwestiynau a awgrymir

Sut gwnaethoch chi benderfynu ar y thema ar 
gyfer eich trac sain?
Sut gwnaethoch chi benderfynu pa offerynnau 
i’w chwarae?
Sut gwnaethoch chi benderfynu ar y stori i 
gyd-fynd â’r trac sain?

Ffurfio barn am eu traciau sain

Trefnwch fod y dosbarth 
cyfan yn gwylio ac yn 
gwrando wrth i bob 
grŵp yn ei dro 

berfformio eu trac sain a’u stori sain.

Ceisiwch annog y dysgwyr i wneud nodiadau byr 
am y trac sain wrth iddyn nhw wrando ar bob 
stori sain.

Ceisiwch eu hannog i ddefnyddio eu meddyliau, 
barn a meini prawf llwyddiant y grŵp sy’n 
perfformio er mwyn cofnodi pa mor effeithiol 
mae’r trac sain yn cyfleu naws y stori. Gofalwch 
eich bod chi’n creu awyrgylch lle mae dysgwyr yn 
trin ei gilydd yn sensitif wrth ddarparu adborth ar 
storïau sain.

Bydden nhw’n gallu defnyddio diagram PMD 
(gweler Canllawiau i athrawon, tudalen 10) neu’r 
fframiau cofnodi yn y Daflen Cofnodi Dysgwyr 
i gofnodi’r pethau da a’r pethau sydd heb fod 
mor dda am y gwahanol draciau sain a storïau 
sain, gan roi rhesymau am eu barn.
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Gwahoddwch y dysgwyr  
i rannu eu meddyliau am 
bob trac sain a stori sain 
gyda gweddill eu grŵp. 

Yna, bydden nhw’n gallu cofnodi barn eu grŵp 
am bob cyfansoddiad a rhoi rheswm am bob 
barn. Bydden nhw’n gallu defnyddio’r Daflen 
Gofnodi Grŵp a ddarperir i’r diben hwn.

Gwahoddwch y dysgwyr i benderfynu pa drac 
sain a stori sain yw’r gorau yn eu barn nhw ac i 
gyfiawnhau eu dewis.

Cwestiynau a awgrymir

Eglurwch beth yw nodweddion trac sain 
llwyddiannus yn eich barn chi. Pam rydych 
chi’n meddwl hwn?
Ym mha ffordd mae eich trac sain wedi’i 
ddylanwadu gan draciau sain ffilm neu deledu 
rydych chi wedi’u clywed?
Sut gwnaeth adborth gan ddysgwyr eraill eich 
helpu chi i ddatblygu eich syniadau?

Adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant ar gyfer trac sain da

Yn olaf, ceisiwch annog y dysgwyr i 
adolygu eu meini prawf llwyddiant 
nhw eu hunain. Byddech chi’n 
gallu gofyn iddyn nhw ddefnyddio 

sylwadau grwpiau eraill ar eu trac sain i adolygu 
eu meini prawf llwyddiant gwreiddiol ar gyfer 
trac sain ffilm llwyddiannus. Gwahoddwch y 
dysgwyr i nodi unrhyw feini prawf llwyddiant 
bydden nhw’n eu newid.

Cwestiynau a awgrymir

Ym mha ffordd wnaeth meini prawf 
llwyddiant bob grŵp eich helpu chi i bwyso a 
mesur trac sain pob stori sain?
Pa feini prawf llwyddiant fyddech chi’n eu 
newid neu eu hychwanegu nawr ar ôl i chi 
berfformio eich stori sain?
Pa arf neu strategaeth gallwch chi eu 
defnyddio i werthuso eich meini prawf 
llwyddiant?
Pa rai o’ch meini prawf llwyddiant fyddech 
chi’n eu defnyddio yn y dyfodol i bwyso a 
mesur trac sain?
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Taflen Gofnodi Dysgwyr (dewisol)
Cofnodwch eich meddyliau a’ch barn wrth i chi wrando ar y stori sain.

Beth yw’r pethau da am y trac sain? 

Pa mor effeithiol mae’r trac sain yn cyfleu naws y stori?

Sut ydych chi’n meddwl gellir ei wella?

Thema:

pethau da:

sut i wella:
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Taflen Gofnodi Grŵp (dewisol)
Rhannwch eich meddyliau a’ch barn am y trac sain a’r stori sain gyda gweddill eich grŵp.

Cofnodwch farn eich grŵp.

Rhowch reswm am bob un farn.

Thema:

ein barn rhesymau am ein barn

Amser penderfynu!

Yn eich barn chi, pa drac sain a stori 
sain yw’r gorau?

Pam ydych chi’n meddwl mai dyna’r gorau?
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer pennu 
meini prawf llwyddiant yn y gweithgaredd 
Cerddoriaeth naws.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau,	ddarparu	dim	ond	peth meini 
prawf llwyddiant sylfaenol ar gyfer 
yr hyn sydd i’w wneud wrth ymateb i 
gwestiynau ynghylch beth sy’n gwneud trac 
sain da, er enghraifft, ‘Oes raid i’r trac sain 
gyd-fynd â’r math hwn o ffilm?’, ‘Ydy hi’n 
bwysig defnyddio ystod o offerynnau?’

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	pennu peth 
meini prawf llwyddiant ar gyfer trac sain 
llwyddiannus ar eu pennau eu hunain. Gallai 
dysgwyr pennu’r meini prawf llwyddiant 
personol hyn ar gyfer eu trac sain eu hunain 
wrth iddyn nhw wrando ar draciau sain ffilm, 
a’u trafod. Er enghraifft, efallai yr awgrymir 
meini prawf megis ‘angen bod yn gofiadwy’, 
‘angen newid tempo’, ‘dylai gael rhythm da’ 
ac yn y blaen.

•	 wrth	iddyn	nhw	wneud	cynnydd,	ddangos	
eu bod nhw’n gallu pennu meini 
prawf llwyddiant ond hefyd rhoi peth 
cyfiawnhad dros y dewis. Er enghraifft, 
efallai byddan nhw’n awgrymu newid tempo 
gan fod hyn yn gwneud y trac sain yn fwy 
diddorol.

•	 ddangos	eu	syniadau	am	bwysigrwydd	
cymharol gwahanol agweddau o drac sain 
llwyddiannus wrth iddyn nhw osod eu meini 
prawf llwyddiant mewn trefn restrol. Gallai 
hyn ddarparu tystiolaeth o’r graddau y gall 
dysgwyr gyfiawnhau eu dewis o feini 
prawf llwyddiant. Er enghraifft, efallai 
bydd dysgwr yn dweud, ‘Y peth pwysicaf yw 
bod y gerddoriaeth yn cyd-fynd â’r ffilm neu 
fydd hi ddim yn swnio’n iawn’ neu ‘Rhaid i’r 
gerddoriaeth ddechrau’n araf ac yna mynd 
yn uwch ac yn gyflymach. Mae hyn yn rhoi 
arwydd i’r ymennydd bod rhywbeth drwg am 
ddigwydd’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 pan	fyddan	nhw	wedi	datblygu’r	hyder	i	
ddefnyddio meini prawf llwyddiant yng 
nghyd-destun cynllunio traciau sain mwy 
cymhleth.
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer ffurfio barn 
a gwneud penderfyniadau yn y gweithgaredd 
Cerddoriaeth naws.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ddechrau mynegi barn bersonol eu 
hunain a gwneud penderfyniadau 
mewn rheolweithiau bob dydd o fewn 
y gweithgaredd Cerddoriaeth naws wrth 
iddyn nhw fynegi barn onest heb gynnig 
cyfiawnhad, er enghraifft, ‘Roedd hwnna’n 
dda’ neu ‘Doeddwn i ddim yn hoffi hwnna’.

•	 seilio	eu	penderfyniadau	ar	dystiolaeth	
neu brofiad amherthnasol. Er enghraifft, 
dywedodd athro fod dysgwr yn ‘seilio 
ei phenderfyniad ar y llyfrau roedd wedi 
mwynhau eu darllen yn hytrach na’r 
gerddoriaeth roedd hi’n gwrando arni’.

•	 ddangos	cynnydd	yn	yr	egwyddor	hon	
wrth iddyn nhw ffurfio barn a gwneud 
penderfyniadau trwy bwyso a mesur o 
blaid ac yn erbyn a thrwy fyfyrio personol. 
Er enghraifft, dywedodd athrawes fod dysgwr 
‘wedi gwrando ar y pethau o blaid ac yn erbyn 
gan ddysgwyr eraill, ond wedi pwyso a mesur 
y pethau o blaid ac yn erbyn oedd ganddo ef 
ei hunan yn unig’.

•	 wneud	cynnydd	tuag	at	wneud	cymariaethau	
rhwng eu barn eu hunain a barn eraill wrth 
iddyn nhw ddechrau ffurfio barn ystyriol a 
gwneud penderfyniadau gwybodus. Yng 
nghyd-destun y gweithgaredd Cerddoriaeth 
naws, gallai tystiolaeth fod ar ffurf dysgwyr yn 
gwrando ar y pethau o blaid ac yn erbyn gan 
ddysgwyr eraill, eu hystyried a’u gwerthuso.

•	 ddechrau	deall	gwerth	defnyddio	arfau	
meddwl megis trefn ddiemwnt i’w helpu i 
gymharu a phwyso a mesur eu meini prawf 
llwyddiant, a hefyd i helpu eu prosesau 
gwneud penderfyniadau a ffurfio barn.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	mireinio	eu	sgiliau	
ffurfio barn a gwneud penderfyniadau wrth 
iddyn nhw ddatblygu o wrando ar eraill o dro 
i dro i ofyn am syniadau eraill yn rhan annatod 
o’u strategaeth fwriadol. Drwy wneud hyn, 
maen nhw’n ystyried safbwyntiau eraill 
wrth ffurfio barn a phenderfyniadau 
gwybodus. Er enghraifft, dywedodd athro 
fod dysgwr ‘wedi gwrando ar bwyntiau o 
blaid ac yn erbyn gan ddysgwr arall ac wedi 
eu defnyddio ynghyd â’i bwyntiau ef ei hunan 
o blaid ac yn erbyn i berswadio trydydd 
dysgwr i newid ei feddwl’.

•	 ddangos	datblygiad	pellach	trwy	sicrhau	y	
cymerir ystyriaeth o farn dysgwyr eraill. Er 
enghraifft, dywedodd athro fod un grŵp o 
ddysgwyr ‘wedi defnyddio eu meini prawf 
llwyddiant yn rhan o ddull systematig wrth 
ystyried safbwyntiau pobl eraill’.

•	 ddefnyddio	barn	a	safbwyntiau	pobl	eraill	yn	
gynyddol i ffurfio eu barn a’u safbwyntiau 
eu hunain. Yn y pendraw, byddan nhw’n 
dangos eu bod nhw’n gallu cymryd 
gwahanol safbwyntiau wrth ffurfio 
barn a phenderfyniadau gwybodus. Mae 
dysgwyr hefyd yn debygol o werthfawrogi’r 
angen i werthuso’r safbwyntiau hyn wrth 
wneud penderfyniad cytbwys neu fynegi barn 
a ystyriwyd yn ofalus.

Beth i chwilio amdano

Developing thinking_Activities_w.indd   97 3/3/09   14:02:05



98    Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol

Cerddoriaeth naws  |  Datblygu meddwl

Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer adolygu 
deilliannau a meini prawf llwyddiant yn y 
gweithgaredd Cerddoriaeth naws.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o amlygu 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol  
yn y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau,	feddwl	pa	mor	dda	maen	nhw	
wedi cyflawni eu meini prawf llwyddiant 
personol ar gyfer cynhyrchu trac sain yng 
nghyd-destun y gweithgaredd Cerddoriaeth 
naws. Wrth ddechrau datblygu’r egwyddor 
hon, gellid disgwyl i ddysgwyr ddechrau 
cysylltu deilliannau â meini prawf 
llwyddiant yn unig. Efallai bydd dysgwyr 
yn cyfeirio at berfformiad yn gyffredinol, er 
enghraifft, ‘fe aeth yn dda’ neu ‘roedd yn 
wirioneddol dda – fe wnes i ei fwynhau e’.

•	 ddisgrifio	perfformiad	drwy	gyfeirio’n	
syml at y meini prawf llwyddiant. Er 
enghraifft, dywedodd dysgwr fod trac sain a 
ddatblygwyd ar gyfer comedi rhamantus yn 
‘hardd a rhamantus’, tra mai’r maen prawf 
pwysicaf oedd sicrhau bod y trac sain yn  
cyd-fynd ag arddull y ffilm.

•	 gysylltu deilliannau â meini prawf 
llwyddiant. Mae tystiolaeth yn debygol o 
gael ei chynnig wrth i ddysgwr gyfeirio’n 
benodol at set o feini prawf llwyddiant 
wrth fyfyrio ar berfformiad. Er enghraifft, 
efallai bydd dysgwyr yn dweud ‘Roedden 
ni’n dymuno defnyddio offerynnau oedd 
yn gwneud sŵn arswydus, ac fe weithiodd 
hyn oherwydd dywedodd pobl fod ein 
cerddoriaeth yn codi ofn arnyn nhw weithiau’. 

•	 ddechrau gwerthuso deilliannau yn 
erbyn meini prawf llwyddiant wrth iddyn 
nhw wneud cynnydd yn yr egwyddor sgiliau 
hwn. Efallai bydd dysgwyr yn dangos hyn 
wrth iddyn nhw farnu perfformiad yn erbyn 
eu set o feini prawf llwyddiant personol. 
Er enghraifft, dywedodd dysgwyr, ‘Roedd 
cychwyn ein cerddoriaeth yn araf ac roedd 
ei gyflymu yn gweithio’n dda, oherwydd 
roedd y newid amseriad yn sicrhau fod pobl â 
diddordeb ynddo’.

•	 gyda	phrofiad,	ddechrau	gwerthuso 
deilliannau ac ystyried i ba raddau 
y mae’r meini prawf llwyddiant yn 
adlewyrchu’n llawn y deilliannau 
llwyddiannus. 

•	 fyfyrio	ar	ddeilliannau	ymarferol	y	traciau	sain	
maen nhw wedi eu creu a mireinio meini 
prawf llwyddiant yng ngoleuni profiad ar 
gyfer y dyfodol.
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Gwahoddwch y dysgwyr i ystyried sut mae traciau sain yn cael eu defnyddio mewn ffilmiau a rhaglenni teledu.

Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trac sain da

Gwrando ar wahanol draciau sain o wahanol ffilmiau.
Ceisiwch annog y dysgwyr i feddwl am yr ystyron a gyflëir gan y traciau sain.
Gofynnwch i’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer trac sain ffilm llwyddiannus a 
chyfiawnhau y rhain. Bydden nhw’n gallu defnyddio trefn ddiemwnt.

Ble arall ydych chi wedi defnyddio meini prawf llwyddiant?
Sut bydd pennu meini prawf llwyddiant yn eich helpu chi i greu trac sain? 
Ydych chi’n darganfod fod trefn ddiemwnt yn arf da i osod eich meini prawf llwyddiant mewn trefn restrol? 
Pam?

Creu a datblygu syniadau ar gyfer eu trac sain eu hunain

Mae’r dysgwyr yn creu eu trac sain a’u stori sain eu hunain. Maen nhw’n ymarfer eu trac sain a’u 
stori sain nes eu bod nhw’n barod i’w pherfformio.

Sut gwnaethoch chi benderfynu ar y thema ar gyfer eich trac sain?
Sut gwnaethoch chi benderfynu pa offerynnau i’w chwarae?
Sut gwnaethoch chi benderfynu ar y stori i gyd-fynd â’r trac sain?

Ffurfio barn am eu traciau sain

Mae pob grŵp yn perfformio ei drac sain a’i stori sain.
Mae dysgwyr yn gwneud nodiadau wrth iddyn nhw wrando ar bob trac sain  
a stori sain. Llunio barn ar sail y meini prawf llwyddiant.

Defnyddio diagram PMD neu’r Daflen Gofnodi Dysgwr i gofnodi.
Maen nhw’n defnyddio meini prawf llwyddiant i benderfynu pa un yw’r gorau ac yn cyfiawnhau eu dewis.

Eglurwch beth yw nodweddion trac sain llwyddiannus yn eich barn chi. Pam ydych chi’n meddwl hwn?
Ym mha ffordd mae eich trac sain wedi’i ddylanwadu gan draciau sain ffilm neu deledu rydych chi wedi’u 
clywed?
Sut gwnaeth adborth gan ddysgwyr eraill eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau?

Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant ar gyfer trac sain da

Gwahoddwch y dysgwyr i adolygu eu meini prawf llwyddiant nhw eu hunain. 
Gwahoddwch nhw i newid eu meini prawf llwyddiant.

Ym mha ffordd wnaeth meini prawf llwyddiant bob grŵp eich helpu chi i bwyso a mesur trac sain pob  
stori sain?
Pa feini prawf llwyddiant fyddech chi’n eu newid neu eu hychwanegu nawr ar ôl i chi berfformio eich  
stori sain?
Pa arf neu strategaeth gallwch chi eu defnyddio i werthuso eich meini prawf llwyddiant?
Pa rai o’ch meini prawf llwyddiant fyddech chi’n eu defnyddio yn y dyfodol i bwyso a mesur trac sain?

Crynodeb o’r gweithgaredd
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Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth
Adolygu’r broses/dull gweithio
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

     Meddwl entrepreneuraidd

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

     Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio
  Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

  Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

     Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol

   Mae dysgwyr yn pennu’r broses/dull gweithio 
a’r strategaeth i’w defnyddio i gynllunio 
gweithgaredd codi arian. Maen nhw’n 
adolygu’r broses/dull gweithio ar ôl cynnal 
eu gweithgaredd codi arian.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Codi arian  |   Datblygu meddwl
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
ABCh

Sgiliau: Gweithio gydag eraill
•	 cydweithio	i	ddatrys	problemau

ABCh

Ystod: Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth 
fyd-eang
•	 cymryd	diddordeb	gweithredol	mewn	

agweddau	amrywiol	ar	fywyd	yn	yr	ysgol	a’r	
amgylchedd	ehangach

TGCh

Sgiliau: Darganfod a dadansoddi 
gwybodaeth
2.	darganfod	gwybodaeth	o	amrywiaeth	o	

ffynonellau	ar	gyfer	diben	a	ddiffinnir
3.	dewis	gwybodaeth	addas	a	llunio	barn	syml	

am	ffynonellau	gwybodaeth

TGCh

Ystod: Creu a throsglwyddo gwybodaeth
1.	creu	a	throsglwyddo	gwybodaeth	ar	ffurf	

testun, delweddau a sain...
2.	creu	ystod	o	gyflwyniadau	gan	gyfuno	

amrywiaeth	o	wybodaeth	a	chyfryngau

Mathemateg

Ystod: Mesurau ac arian
2. gwybod	a	defnyddio’r	dull	confensiynol	o	

gofnodi	arian

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1.	gwrando	a	gwylio’n	astud,	gan	ymateb	i	

ystod	eang	o	gyfathrebu
2.	nodi’r	pwyntiau	allweddol	a	dilyn	syniadau	

trwy	holi	a	chyflwyno	sylwadau,	gan	ddatblygu	
ymateb	i	eraill	er	mwyn	dysgu	trwy	eu	llafar

3.	cyfathrebu’n	glir	ac	yn	hyderus,	gan	fynegi	
barn,	addasu	eu	llafar	i’r	gynulleidfa	a’r	
diben,	a	defnyddio	ystum,	goslef	a	chywair	
yn	briodol	er	mwyn	ennyn	diddordeb	y	
gwrandäwr

4.	datblygu	eu	hymwybyddiaeth	o	gonfensiynau	
cymdeithasol	sgwrsio	a	thrafod

Saesneg (Darllen)

Sgiliau:
3.	darllen	mewn	gwahanol	ffyrdd	i	wahanol	

ddibenion, gan gynnwys: 
•	cip	ddarllen,	llithr	ddarllen...

6a.		defnyddio	amrywiaeth	o	strategaethau	
priodol	i	adfer	gwybodaeth,	gan	gynnwys	
TGCh

Saesneg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9.	cyflwyno	gwaith	ysgrifennu’n	briodol:	

•	defnyddio	nodweddion	priodol	patrwm	a	
chyflwyniad,	gan	gynnwys	TGCh

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1.	gwylio	a	gwrando’n	astud	gan	godi’r	prif	

bwyntiau
2.	ymateb	yn	ymestynnol	gan:	adnabod	y	prif	

bwyntiau,	holi	a	chynnig	sylwadau,	gwneud	
nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	a’u	
defnyddio

3.	cyfathrebu:	yn	glir	ac	yn	hyderus,	mewn	
modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	gynulleidfa	a’r	
pwrpas

4.	datblygu	eu	hymwybyddiaeth	o	
gonfensiynau	cymdeithasol	sgwrsio	a	thrafod

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:
3.	defnyddio	strategaethau	gwahanol	er	

mwyn	canfod	ystyr	a	chasglu	gwybodaeth	
mewn	testunau	gan	gynnwys:	 
cip	ddarllen,	llithr	ddarllen

6.	chwilio	am	wybodaeth	drwy	ddefnyddio	
systemau	trefnu	gwybodaeth	o	bob	math,	
gan	gynnwys	TGCh

Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9.	cyflwyno’u	gwaith	yn	briodol	gan:	

•	ddefnyddio	dulliau	cyflwyno	a	gosod	
pwrpasol,	gan	gynnwys	TGCh
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Gwyddoniaeth

Gallai’r dysgwyr pennu’r cynllun ymchwiliad 
i rai o’r ffyrdd y gall grymoedd effeithio ar 
symudiad. Byddan nhw’n adolygu’r cynllun ar 
ôl cynnal eu hymchwiliad.

Dylunio a thechnoleg

Gallai’r dysgwyr pennu’r broses/dull gweithio 
a’r strategaeth ar gyfer datblygu canllawiau 
iechyd a diogelwch ar gyfer pob math o 
weithgareddau dylunio a thechnoleg yn yr 
ysgol, gan gynllunio sut gellir rheoli risgiau. 
Byddan nhw’n adolygu’r broses/dull gweithio 
a’r ôl i’r canllawiau gael eu gweithredu’n 
ymarferol.

Mathemateg

Gallai’r dysgwyr pennu cynllun am ymchwiliad 
lle mae angen casglu data ar gyfer diben 
diffiniedig, e.e. data ar gyrchfannau gwyliau’r 
dysgwyr, data gwylio’r teledu, ac ati. Byddan 
nhw’n adolygu’r cynllun ar ôl cynnal eu 
hymchwiliad.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Papur A3 (ar gyfer gweithgaredd mat bwrdd) 

Mynediad at fwrdd gwyn rhyngweithiol, 
cyfrifiadur neu liniaduron

Meddalwedd ‘bwrdd stori’ (os yw ar gael)

Cyd-destun
Mae’r gweithgaredd hwn mewn tair rhan.

Yn Rhan 1, mae’n rhaid i’r dysgwyr ystyried y 
gwahanol fathau o weithgareddau codi arian 
gellir eu cynnal yn yr ysgol a thrafod sut gellir 
defnyddio unrhyw arian ychwanegol fyddai’n 
cael ei godi. Maen nhw’n penderfynu ar y 
cynllun bydden nhw’n ei ddefnyddio ar gyfer 
y gweithgaredd codi arian a ddewiswyd yn eu 
hysgol, gan ystyried unrhyw broblemau a allai 
godi, sut bydden nhw’n ymateb i’r problemau 
hyn a chynnig cynlluniau eraill. Yna, mae’r 
dysgwyr yn cyflwyno eu cynllun i’r dosbarth 
cyfan. 

Yn Rhan 2, mae dysgwyr yn cynnal eu 
gweithgaredd codi arian ac yn monitro ei 
gynnydd. 

Yn Rhan 3, mae gofyn i’r dysgwyr adolygu’r 
cynllun maen nhw wedi ei ddefnyddio i gynnal 
eu gweithgaredd codi arian.
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Datblygu’r gweithgaredd 
Trafodwch â’r disgyblion sut mae codi arian wedi 
dod yn rhan bwysig o fywydau rhai pobl a pha 
fath o weithgareddau codi arian maen nhw wedi 
bod yn rhan ohonyn nhw y tu allan i’r ysgol, os  
o gwbl.

Eglurwch wrth y dysgwyr byddan nhw’n 
penderfynu ar gynllun ar gyfer gweithgaredd codi 
arian yn eu hysgol, e.e. gweithgaredd gemau, 
gwerthu hen deganau, sioe ffasiynau ac ati.

Gweithgaredd y dysgwyr
Rhan 1 – Cynllunio gweithgaredd codi arian

Rhowch gyfle i’r dysgwyr feddwl, 
trafod ac yna gofnodi’r mathau o 
weithgareddau y gellid eu cynnal 
mewn ysgol i godi arian ychwanegol 

i ariannu gweithgaredd penodol neu brynu offer 
penodol. Bydden nhw’n gallu defnyddio 
gweithgaredd mat bwrdd (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) i’r diben hwn.

Gofynnwch iddyn nhw drafod sut gallai unrhyw 
arian ychwanegol a godir ar gyfer eu hysgol 
gael ei ddefnyddio, ac yna rhannu eu syniadau 
â’r dosbarth cyfan gan ddefnyddio mat bwrdd 
maint A3. 

Cwestiynau a awgrymir

Beth wyddoch chi’n barod am weithgareddau 
codi arian?
Beth allai eich helpu chi i feddwl am syniadau 
ar gyfer gwahanol weithgareddau codi arian?
Sut byddwch chi’n penderfynu beth i’w 
wneud gydag unrhyw arian ychwanegol 
sy’n cael ei godi?

Gofynnwch i’r dysgwyr drafod a 
chytuno ar y math o weithgaredd 
codi arian bydd eu grŵp yn ei 
gynllunio a sut defnyddir unrhyw 

arian sy’n cael ei godi. (Bydden nhw’n gallu 
pleidleisio i syniadau a gynigiwyd yn eu grŵp.) 
Bydden nhw’n gallu defnyddio ffynonellau 
eilaidd gan gynnwys y rhyngrwyd i gywain mwy 
o wybodaeth am y math o weithgaredd i’w 
gynllunio. 

Gofynnwch i’r dysgwyr gynllunio’r broses 
neu’r dull i’w ddefnyddio ar gyfer trefnu’r 
gweithgaredd codi arian maen nhw wedi’i 
ddewis. Byddai pob grŵp yn gallu creu map 
meddwl (gweler Canllawiau i athrawon, tudalen 
10) i gofnodi eu syniadau am y gwahanol 
bethau mae angen eu hystyried wrth gynllunio’r 
gweithgaredd hwn.

Ceisiwch eu hannog i egluro pam eu bod nhw 
wedi cynllunio eu gweithgaredd mewn ffordd 
benodol. Bydden nhw’n gallu ystyried unrhyw 
broblemau a allai godi yn ystod y gweithgaredd, 
gan gynllunio sut i ymateb i’r problemau hyn os 
byddan nhw’n codi.

Hefyd, bydden nhw’n gallu ystyried cynlluniau 
eraill, e.e. ‘Os na fydd hyn yn gweithio, beth am 
roi cynnig ar…’

Gofynnwch i bob grŵp gyflwyno eu cynllun 
i’r dosbarth cyfan drwy ddefnyddio’r bwrdd 
gwyn rhyngweithiol, poster neu gyflwyniad 
llafar. Efallai bydd y dysgwyr am ddefnyddio 
meddalwedd PowerPoint i osod eu cynllun ar 
ffurf ‘bwrdd stori’.

Cwestiynau a awgrymir

Pa bethau ddylech chi eu cadw mewn cof 
wrth benderfynu pa weithgaredd i’w gynnal?
Sut mae map meddwl yn eich helpu chi i 
feddwl?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar un cynllun ar 
gyfer eich gweithgaredd?
Sut mae meddwl am faterion/problemau a 
allai godi yn mynd i fod o help i chi yn ystod y 
broses o gynllunio?
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Rhan 2 – Cynnal gweithgaredd codi arian

Ar adeg sy’n gyfleus ac mewn 
lleoliad cyfleus, gallai’r grwpiau 
gynnal eu gweithgareddau codi 
arian gan ddefnyddio eu cynlluniau i 

drefnu’r digwyddiadau hyn. Bydden nhw hefyd 
yn gallu monitro cynnydd yn ystod y 
gweithgareddau codi arian.

Cwestiynau a awgrymir

Beth oedd yr agwedd fwyaf anodd o gynnal y 
gweithgaredd codi arian? Pam mai hon oedd 
yr agwedd fwyaf anodd?
Sut byddech chi wedi gallu newid eich cynllun 
i oresgyn unrhyw anawsterau daethoch chi ar 
eu traws?
Pa newidiadau wnaethoch chi i’ch cynllun yn 
ystod y gweithgaredd? Pam wnaethoch chi’r 
newidiadau hyn?
Wnaeth unrhyw ganlyniadau annisgwyl 
ddeillio o’r gweithgaredd?

Rhan 3 – Adolygu cynlluniau ar gyfer y 
gweithgaredd codi arian 

Eglurwch wrth y dysgwyr bydden 
nhw’n gallu adolygu’r cynllun o’r 
broses/dull a ddatblygwyd ganddyn 
nhw i drefnu eu gweithgaredd codi 
arian nawr.

Bydden nhw’n gallu defnyddio unrhyw 
wybodaeth a gasglwyd ganddyn nhw wrth 
fonitro’r gweithgaredd a’r triongl myfyrio a 
ddangosir ar Dudalen Meddwl y Dysgwyr i 
arwain eu hadolygiad.

Cwestiynau a awgrymir

Sut byddwch chi’n trefnu eich adolygiad?
Sut byddwch chi’n defnyddio gwybodaeth a 
gawsoch chi wrth fonitro’r gweithgaredd yn 
eich adolygiad?
Sut byddwch chi’n penderfynu a oedd eich 
cynllunio’n llwyddiannus ai peidio?
Sut gallwch chi wella eich gweithgaredd codi 
arian?
Beth ydych chi wedi ei ddysgu wrth wneud y 
gweithgaredd hwn?
Ble arall fyddech chi’n gallu defnyddio mat 
bwrdd a map meddwl?
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Triongl myfyrio – dulliau o weithio

Tudalen Meddwl y Dysgwyr

Pa 
newidiadau 

fyddech chi’n 
eu gwneud? 
Pam gwneud 
newidiadau?

 

Sut byddech chi’n gallu 
gwella eich cynllun?

 

Beth wnaeth weithio a beth na 
weithiodd? Pa broses neu ddull trefnu 

wnaethoch chi eu trafod? 

Sut gwnaethoch chi weithio? Un person yn 
gyfrifol? Disgrifiad swydd i bawb? Llawer o bobl yn 
gyfrifol? Manylion ysgrifenedig o’r hyn i’w wneud? 

Wedi defnyddio dull a brofwyd eisoes?

Yn unigol? Parau? Grwpiau?

Pa un oedd orau? Pam?
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth 
yn y gweithgaredd Codi arian.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau,	ddilyn	dull	a	roddwyd	iddyn	nhw	
gan athro/athrawes. Yn y camau cynharaf o 
ddatblygu’r egwyddor cynllunio hon, efallai 
bydd diffyg profiad ganddyn nhw i awgrymu 
eu syniadau eu hunain ac efallai bydd angen 
dewis beth i’w wneud a sut o blith y 
dewisiadau a roddir. Yn raddol, efallai 
byddan nhw’n datblygu i ddewis un dull o 
blith nifer bychan o awgrymiadau. Efallai bydd 
dewisiadau’n cael eu creu gan gyfoedion yn 
ogystal â’u hathro/athrawes. Yn ystod gwaith 
grŵp, efallai bydd rhai dysgwyr yn dilyn 
awgrymiadau eraill, o bosib oherwydd na allan 
nhw greu eu syniadau eu hunain gan nad oes 
ganddyn nhw yr hyder i wneud hynny.

•	 gyda chymorth, gynllunio y broses/dull 
gweithio sydd i’w (d)defnyddio. Efallai 
bydd gan ddysgwyr nifer cyfyngedig o syniadau 
a bydd angen cymorth arnyn nhw gan yr athro/
athrawes er mwyn datblygu cynllun.

•	 ddangos	cynnydd	mewn	cynllunio	pan	fyddan	
nhw’n cynllunio’r broses/dull gweithio 
sydd i’w (d)defnyddio ar eu pennau eu 
hunain. Efallai byddan nhw’n gallu awgrymu 
dull i godi arian a rheoli’r dasg o gynllunio’r 
digwyddiad. Er enghraifft, unwaith bydd 
dysgwyr wedi cytuno ar ddigwyddiad codi 
arian, byddan nhw’n dangos eu bod nhw’n 
cynllunio’r gwahanol weithgareddau i’w 
cynnal, penderfynu pwy fydd yn rheoli’r 
gweithgareddau hyn, faint fydd yn ei gostio 
i’w drefnu a sut i hysbysebu’r digwyddiad.

•	 gyda	mwy	o	brofiad,	ddechrau	awgrymu 
prosesau/dulliau gweithio eraill gwahanol 
bydden nhw’n gallu eu dilyn. Gallai hyn 
fod yn amlwg yn y cam cynllunio wrth i 
ddysgwyr ddatblygu ystod o syniadau ar 
gyfer codi arian a dechrau ystyried pob syniad 
ar sail ei ragoriaeth ei hunan. Er enghraifft, 
wrth ystyried ffactorau ymarferol megis 
poblogrwydd gweithgaredd, effaith y tywydd 
ar weithgaredd yn yr awyr agored, amseru a 
chostau gweithgaredd, efallai bydd dysgwyr 
yn cynnig prosesau neu ddulliau eraill, Yn 
ystod y cam hwn, efallai bydd syniadau mwy 
ffansïol ac anymarferol yn cael eu trafod a’u 
gwrthod.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	adnabod 
y strategaeth ddysgu/meddwl i’w 
defnyddio, er enghraifft, penderfynu 
ymgynghori â ffrindiau allweddol i ystyried 
y pethau o blaid ac yn erbyn neu weithio fel 
grŵp er mwyn creu syniadau ffres.

•	 ddangos	cynnydd	pellach	pan	fyddan	
nhw’n gallu egluro pam y dewiswyd y 
broses/dull gweithio a’r strategaeth. 
Yn y gweithgaredd Codi arian, efallai bydd 
dysgwyr yn disgrifio ac yn cyfiawnhau pam 
eu bod nhw wedi dewis gweithgareddau neu 
unigolion penodol o flaen eraill. Er enghraifft, 
dywedodd dysgwr ‘Rhywun o’r dosbarth 
ddylai wneud y cyhoeddiad yn y gwasanaeth, 
nid athro. Bydden nhw’n gwrando ar blentyn’. 
Efallai bydd dysgwyr hefyd yn esbonio pam 
eu bod nhw wedi dewis cynnal y digwyddiad 
ar ddyddiad arbennig neu amser arbennig, 
er enghraifft, ‘Rwy’n meddwl y dylai fod ar 
ddydd Mawrth gan fod y babanod yn mynd i 
weld drama ddydd Mercher’.
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•	 ddangos eu bod nhw’n dechrau adnabod 
problemau posibl pan fyddan nhw’n 
dangos ymwybyddiaeth, er eu bod nhw am 
ddilyn cynllun a ddewiswyd, o broblemau 
posibl o fewn eu cynllun. Er enghraifft, 
arsylwodd athrawes fod grŵp o ddysgwyr yn 
y dosbarth yn ‘gallu cynnig cynllun busnes a 
dyrannu rolau’ a’u bod nhw hefyd yn ‘gallu 
gweld diffygion posibl eu cynllun’.

•	 ddangos eu bod nhw’n gallu ystyried 
problemau posibl wrth gyfiawnhau pam 
y defnyddir y strategaeth(au). Mae hyn 
yn debygol o ddigwydd wrth i ddysgwyr 
ddatblygu cynlluniau mwy cymhleth a allai 
olygu bod angen iddyn nhw ragweld pa 
heriau sydd o’u blaenau, a sut bydden nhw 
o bosib yn ymateb i amgylchiadau y tu hwnt 
i’w rheolaeth.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
adolygu’r broses/dull gweithio yn y 
gweithgaredd Codi arian.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau,	allu	rhoi	manylion	syml,	byr	am	
eu dull gweithio yn unig, wrth iddyn nhw 
ddangos neu ddisgrifio peth o’r hyn sydd 
wedi ei wneud.

•	 ddechrau	adnabod, wrth ymateb i 
gwestiynau, yr hyn oedd yn gweithio a’r 
hyn nad oedd yn gweithio. Ar y dechrau, 
efallai bydd dysgwyr yn ystyried llwyddiannau 
a phroblemau dull a ddefnyddiwyd pan 
ysgogir nhw i wneud hynny, yn unig. Ar 
hyn o bryd, efallai byddan nhw’n meddwl 
ei bod yn fwy o her adnabod beth nad 
oedd yn gweithio yn hytrach na’r hyn oedd 
yn gweithio yn eu cynllun. Er enghraifft, 
arsylwodd athro fod y dysgwyr yn ‘gallu 
dweud yn annibynnol beth oedd wedi 
gweithio’n dda, ond nad oedden nhw’n 
gallu dweud beth oedd heb weithio’n 
dda heb gwestiynau gen i, wrth wneud y 
gweithgaredd hwn’.

•	 yn	annibynnol,	adnabod yr hyn oedd yn 
gweithio a’r hyn nad oedd yn gweithio 
ar ffurf disgrifiad syml yn amlinellu’r pethau 
da a’r pethau oedd heb fod yn dda ynglŷn â’r 
dull a ddefnyddiwyd ganddyn nhw, fel rhan 
annatod o fyfyrio ar eu cynlluniau.

•	 ddechrau awgrymu sut y gellid gwella’r 
broses/dull gweithio. Unwaith gall dysgwyr 
adnabod beth na weithiodd yn y dull a 
ddefnyddiwyd ganddyn nhw, efallai byddan 
nhw’n dechrau gwneud awgrymiadau ar sut i 
wella. Er enghraifft, dywedodd athrawes fod 
dysgwyr ‘yn gallu awgrymu beth y gellid ei 
wella wrth godi arian er mwyn creu mwy o 
arian’. 

•	 benderfynu a oedd y broses/dull 
gweithio yn llwyddiannus. Efallai bydd 
dysgwyr yn dechrau cynnwys meini prawf 
llwyddiant yn eu cynllunio fel rhan annatod o’r 
gweithgaredd Codi arian, ac yna’n defnyddio 
eu meini prawf llwyddiant i werthuso eu 
cynllun.

•	 fonitro	cynnydd	wrth	weithredu	eu	cynllunio	a	
bod yn debygol o wneud newidiadau parhaus 
wrth i broblemau godi. Gallai hyn fod yn 
amlwg wrth iddyn nhw ddisgrifio unrhyw 
newidiadau sydd wedi eu gwneud.

•	 wrth	iddyn	nhw	ddod	yn	fwy	hyderus	a	
phrofiadol, awgrymu sut y gellid gwella’r 
broses/dull gweithio fel mater o drefn – heb 
fod angen unrhyw gwestiynau gan yr  
athro/athrawes. Er enghraifft, cyfeiriodd athro 
at ddysgwyr yn gallu ‘gwneud yn siŵr mai 
rhywun yn wirioneddol dda am siarad ddylai 
gyflwyno’r digwyddiad codi arian i rieni y tro 
nesaf’.

•	 yn	gynyddol,	allu	dangos	eu	bod	nhw’n	
cyfiawnhau newidiadau/gwelliannau 
drwy gyfeirio at lwyddiannau blaenorol a 
phroblemau maen nhw wedi eu datrys. 
Gellid disgwyl o bosib i ddysgwyr ‘ddweud 
pa bethau bydden nhw’n eu newid a pham 
bydden nhw’n newid y pethau hyn’.
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Trafodwch ddigwyddiadau codi arian â’r dysgwyr ac eglurwch mai eu tasg yw cynllunio gweithgaredd codi 
arian i’r ysgol.

Gweithgaredd y dysgwyr
Rhan 1 – Cynllunio gweithgaredd codi arian

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried y mathau gwahanol o weithgareddau codi arian y gellir eu cynnal yn 
yr ysgol a sut efallai gellir defnyddio’r arian sy’n cael ei godi. Bydden nhw’n gallu defnyddio mat 
bwrdd maint A3 i rannu eu syniadau.

Beth wyddoch chi’n barod am weithgareddau codi arian?
Beth allai eich helpu chi i feddwl am syniadau ar gyfer gwahanol weithgareddau codi arian?
Sut byddwch chi’n penderfynu beth i’w wneud gydag unrhyw arian ychwanegol sy’n cael ei godi?

Gofynnwch i’r dysgwyr gytuno ar eu gweithgaredd a sut i ddefnyddio’r arian, a defnyddio ffynonellau 
eilaidd i gywain gwybodaeth.
Gwahoddwch nhw i ddefnyddio map meddwl i ddangos y pethau i’w hystyried wrth gynllunio.

Gofynnwch i’r dysgwyr gynllunio eu gweithgaredd codi arian. Ceisiwch eu hannog i ystyried problemau posibl 
a sut bydden nhw’n gallu ymateb iddyn nhw, ac i ystyried cynlluniau eraill.
Gwahoddwch y dysgwyr i gyflwyno eu cynllun.
Bydden nhw’n gallu defnyddio bwrdd stori ar gyfer eu cynllun.

Pa bethau ddylech chi eu cadw mewn cof wrth benderfynu pa weithgaredd i’w gynnal?
Sut mae map meddwl yn eich helpu chi i feddwl?
Sut byddwch chi’n penderfynu ar un cynllun ar gyfer eich gweithgaredd?
Sut mae meddwl am faterion/problemau a allai godi yn mynd i fod o help i chi yn ystod y broses o gynllunio?

Rhan 2 – Cynnal gweithgaredd codi arian 

Gwahoddwch bob grŵp i gynnal eu gweithgaredd codi arian ac i fonitro ei gynnydd.

Beth oedd yr agwedd fwyaf anodd o gynnal y gweithgaredd codi arian? Pam mai hon oedd yr agwedd 
fwyaf anodd?
Sut byddech chi wedi gallu newid eich cynllun i oresgyn unrhyw anawsterau daethoch chi ar eu traws?
Pa newidiadau wnaethoch chi i’ch cynllun yn ystod y gweithgaredd? Pam wnaethoch chi’r newidiadau hyn?
Wnaeth unrhyw ganlyniadau annisgwyl ddeillio o’r gweithgaredd?

Rhan 3 – Adolygu cynlluniau ar gyfer y gweithgaredd codi arian 

Gwahoddwch y dysgwyr i adolygu eu cynllun ar gyfer y gweithgaredd codi arian – efallai’n defnyddio 
triongl myfyrio i’w harwain.

Sut byddwch chi’n trefnu eich adolygiad?
Sut byddwch chi’n defnyddio gwybodaeth a gawsoch chi wrth fonitro’r gweithgaredd yn eich adolygiad?
Sut byddwch chi’n penderfynu a oedd eich cynllunio’n llwyddiannus ai peidio?
Sut gallwch chi wella eich gweithgaredd codi arian?
Beth ydych chi wedi ei ddysgu wrth wneud y gweithgaredd hwn?
Ble arall fyddech chi’n gallu defnyddio mat bwrdd a map meddwl?
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Ffensys, waliau  
a pherthi
Cywain gwybodaeth
Meddwl yn rhesymegol a chwilio am batrymau
Cysylltiadau a meddwl ochrol
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

         Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

   Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

     Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

        Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd 

 Myfyrio
  Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd

  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol

Amser a awgrymir
3–4 awr

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 
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  Mae dysgwyr yn cywain gwybodaeth am 
wahanol fathau o derfynau amgáu, meddwl 
yn rhesymegol a chwilio am batrymau. Maen 
nhw’n defnyddio cysylltiadau a meddwl ochrol 
i ystyried mathau eraill o derfynau y tu hwnt 
i’w hamgylchedd lleol.
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Daearyddiaeth

Sgiliau: Lleoli lleoedd, amgylcheddau a 
phatrymau 

1. canfod a lleoli lleoedd ac amgylcheddau 
trwy ddefnyddio globau, atlasau a mapiau

Daearyddiaeth

Sgiliau: Deall lleoedd, amgylcheddau a 
phrosesauses 

1. adnabod a disgrifio nodweddion naturiol a 
dynol

Hanes
Sgiliau: Ymholi hanesyddol 

2. cynllunio’r dull ymchwilio i’w ddefnyddio, 
gan awgrymu ffordd o ganfod gwybodaeth 
berthnasol

3. defnyddio ystod o ffynonellau gan gynnwys 
TGCh

Gwyddoniaeth

Sgiliau: Datblygu 

4. gwneud cymariaethau ac adnabod a 
disgrifio tueddiadau neu batrymau ...

Mathemateg

Sgiliau: Cyfathrebu yn fathemategol
•	 cydnabod	a	chyffredinoli	mewn	geiriau	

batrymau sy’n codi mewn sefyllfaoedd...
gofodol neu ymarferol

Mathemateg

Sgiliau: Rhesymu yn fathemategol
•	 ymchwilio	a	chyffredinoli	patrymau	a	

pherthnasoedd sy’n ailadrodd…

ABCh

Sgiliau: Gweithio gydag eraill

•	 uniaethu	â	phrofiadau	a	theimladau	pobl	
eraill

Celf a dylunio

Sgiliau: Gwneud 
1. ... arbrofi a chymhwyso elfennau iaith 

weledol ... sy’n cynnwys: 
•	llinell
•	tôn
•	lliw
•	patrwm
•	siâp

2. dylunio a gwneud:
•	delweddau	dau	ddimensiwn

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Saesneg (Darllen)
Sgiliau:

6a.  defnyddio amrywiaeth o strategaethau 
priodol i adfer gwybodaeth ...

6b.  adfer a choladu gwybodaeth a syniadau o 
ystod o ffynonellau …

Cymraeg (Llafaredd)
Sgiliau:

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:

6. chwilio am wybodaeth drwy ddefnyddio 
systemau trefnu gwybodaeth o bob math, 
gan gynnwys TGCh

Ffensys, waliau a pherthi  |  Datblygu meddwl
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr gywain gwybodaeth am 
y terfynau amgáu sy’n cael eu defnyddio 
mewn amgylchedd daearyddol sy’n wahanol 
i’w hamgylchedd lleol. Bydden nhw’n 
gallu meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau wrth iddyn nhw gymharu y terfynau 
amgáu yn y ddau amgylchedd cyferbyniol 
hyn ac adnabod patrymau a pherthnasoedd 
rhyngddyn nhw. Gellir annog y dysgwyr i 
wneud cysylltiadau a meddwl yn ochrol drwy 
ystyried y berthynas rhwng terfynau amgáu o 
fewn libart yr ysgol â’r terfynau amgáu yn y 
ddau amgylchedd cyferbyniol hyn.

Hanes

Gallai’r dysgwyr gywain gwybodaeth am 
derfynau amgáu sy’n cael eu defnyddio 
mewn gwahanol gyfnodau hanesyddol, e.e. 
cyfnod y Rhufeiniaid, cyfnod y Tuduriaid. 
Bydden nhw’n gallu meddwl yn rhesymegol 
a chwilio am batrymau wrth iddyn nhw 
adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng 
y terfynau amgáu hyn â therfynau amgáu 
modern. Gellir annog y dysgwyr i wneud 
cysylltiadau a meddwl yn ochrol drwy ystyried 
a ydy terfynau amgáu o’r math hwn yn dal i 
fodoli yn eu hardal leol, ac a ydyn nhw’n cael 
eu defnyddio hyd heddiw.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Ffotograffau o wahanol fathau o ffensys, 
waliau a pherthi

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Mynediad i’r rhyngrwyd

Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae dysgwyr yn pwyso 
a mesur beth mae’r term ‘terfyn amgáu’ yn ei 
olygu. Maen nhw’n arsylwi ar ffensys terfyn, 
waliau terfyn a pherthi yn eu hamgylchedd 
lleol, ac yn eu cofnodi. Maen nhw’n defnyddio 
ffynonellau eilaidd i gywain mwy o wybodaeth. 
Gwahoddir y dysgwyr i adnabod nodweddion 
sy’n debyg a gwahaniaethau rhwng y gwahanol 
derfynau ac i awgrymu rhai o swyddogaethau’r 
terfynau. Yn olaf, bydd y dysgwyr yn gwneud 
cysylltiadau rhwng eu dysgu am derfynau lleol â 
gwahanol fathau o derfynau a geir yn fyd-eang.

Datblygu’r gweithgaredd 
Bydd dysgwyr yn cywain gwybodaeth am 
derfynau amgáu ac yn defnyddio’r wybodaeth 
hon i adnabod nodweddion sy’n debyg a 
gwahaniaethau. Yn y diwedd, byddan nhw’n 
gwneud cysylltiadau rhwng eu profiadau â 
therfynau rhwng cenhedloedd.
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Gweithgaredd y dysgwyr
Cywain gwybodaeth am derfynau 

Trafodwch gyda’r dysgwyr beth yw 
ystyr y term ‘terfyn amgáu’. Efallai 
byddwch chi’n dymuno mynd â’r 
dysgwyr am daith o gwmpas yr 

ysgol a’r ardal leol i arsylwi ar derfynau a’u 
cofnodi, e.e. bydden nhw’n gallu edrych ar 
ffensys, waliau a pherthi rhwng gerddi pobl, 
rhwng caeau a rhwng ardaloedd yr ysgol. 
Ceisiwch annog y dysgwyr i dynnu ffotograffau 
digidol neu fraslunio i gofnodi eu harsylwadau.

Cwestiynau a awgrymir

Allwch chi ddisgrifio rhai o’r terfynau gallwch 
chi eu gweld?
Sut mae terfynau wedi’u nodi?
Beth yw rhai o swyddogaethau’r terfynau?

Hefyd, gallai’r dysgwyr ddefnyddio adnoddau 
eilaidd i chwilio am fwy o wybodaeth ynglŷn â 
gwahanol fathau o ffensys, waliau a pherthi, gan 
ganolbwyntio ar y defnyddiau i adeiladu ffensys 
a waliau, a’r planhigion i dyfu perthi. Bydden 
nhw’n gallu gwneud brasluniau o’r gwahanol 
batrymau sy’n cael eu defnyddio mewn ffensys 
a waliau. Gwahoddwch y dysgwyr i rannu’r 
wybodaeth maen nhw’n ei darganfod.

Cwestiynau a awgrymir

Ym mhle byddech chi’n darganfod mwy o 
wybodaeth am ffensys, waliau a pherthi?
Sut byddech chi’n darganfod yr wybodaeth 
hon?
Beth oedd y ffynhonnell wybodaeth orau? 
Pam?

Adnabod nodweddion sy’n debyg a 
gwahaniaethau rhwng terfynau

Gofynnwch i’r dysgwyr astudio eu 
ffotograffau neu eu brasluniau nhw 
eu hunain o wahanol fathau o 
ffensys, waliau a pherthi, yn ogystal 

â’r ffotograffau a ddarperir gyda’r gweithgaredd 
hwn. Gwahoddwch nhw i adnabod nodweddion 

sy’n debyg a gwahaniaethau rhwng y terfynau 
amgáu a’u hannog i feddwl am y rhesymau am 
rai o’r gwahaniaethau maen nhw’n arsylwi arnyn 
nhw. Bydden nhw’n gallu trafod y pethau o blaid 
ac yn erbyn ffensys, waliau a pherthi.

Cwestiynau a awgrymir

Sut mae’r terfynau’n debyg? Pam ydych chi’n 
meddwl hynny?
Sut mae’r terfynau’n wahanol?
Beth yw’r pethau o blaid ac yn erbyn pob 
terfyn? Eglurwch eich rhesymau.

Gwneud cysylltiadau rhwng y dysgu 
am derfynau lleol â therfynau rhwng 
cenhedloedd

Gwahoddwch y dysgwyr i awgrymu 
ffyrdd eraill o nodi terfynau, er 
enghraifft, afonydd, moroedd, 
mynyddoedd. Bydden nhw’n gallu 

edrych yn ofalus ar wahanol fapiau, globau ac 
atlasau i’w helpu i adnabod sut mae terfynau 
rhwng cenhedloedd yn cael eu nodi.

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried pam mae 
angen terfynau a pham bod un math o 
derfyn yn hytrach nag un arall yn cael ei 
ddefnyddio. Gwahoddwch nhw i wneud rhai 
cysylltiadau rhwng eu dealltwriaeth o ddefnydd 
terfynau lleol fel waliau, ffensys a pherthi, a 
therfynau a ddefnyddir ar lefel genedlaethol a 
rhyngwladol. Gwahodd y dysgwyr i rannu eu 
darganfyddiadau.

Cwestiynau a awgrymir

Pa derfynau eraill ydych chi wedi clywed 
amdanyn nhw neu wedi’u gweld?
Pa fath o derfynau sydd yna rhwng gwledydd?
Beth ydych chi’n meddwl yw pwrpas terfynau 
rhwng gwledydd?
Sut gallai’r gwahanol derfynau effeithio ar 
fywydau pobl?
Ym mha ffyrdd mae’r terfynau lleol yn debyg 
neu’n wahanol i derfynau rhwng 
cenhedloedd?
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
cywain gwybodaeth yn y gweithgaredd 
Ffensys, waliau a pherthi.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau,	fod	heb	ddigon	o	brofiad	o	
gywain gwybodaeth ac efallai byddan nhw’n 
dewis ble i ddod o hyd i wybodaeth a 
syniadau o blith y dewisiadau a roddir 
yn unig. Efallai byddan nhw’n llwyddo pan 
fyddan nhw’n cael eu cyfeirio at ffynonellau 
perthnasol am wahanol fathau o ffensys, 
waliau a pherthi.

•	 fod	angen	dewisiadau	syml	ynglŷn	â	ble	
fyddai’r lle gorau i ddarganfod gwybodaeth 
benodol am derfynau cenedlaethol a 
rhyngwladol. Er enghraifft, map lleol, atlas 
neu’r rhyngrwyd.

•	 awgrymu ble i ddod o hyd i wybodaeth 
a syniadau perthnasol i’r cyd-destun. 
O fewn y gweithgaredd Ffensys, waliau a 
pherthi, efallai bydd dysgwyr yn darparu 
tystiolaeth ar ffurf syniadau ynglŷn â ble i 
ddod o hyd i wybodaeth am derfynau naill 
ai ar lefel leol, genedlaethol neu ryngwladol. 
Er enghraifft, ‘edrych ar wefan ffensys’ ac 
‘edrych mewn catalog canolfan arddio’ pan 
fod angen cael hyd i wybodaeth am wahanol 
fathau o ffensys, waliau a pherthi. Gallai 
awgrymiadau eraill ddarparu gwybodaeth 
am derfynau, ond efallai dylid cwestiynu pa 
mor berthnasol ydyn nhw, er enghraifft, pan 
fod dysgwyr yn ceisio defnyddio glôb i gael 
gwybodaeth am derfynau lleol.

•	 ddangos	datblygiad	yn	eu	sgiliau	cywain	
gwybodaeth pan fyddan nhw’n awgrymu 
sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau 
perthnasol. Efallai gallai athrawon edrych am 
ymwybyddiaeth o ffynonellau gwybodaeth 
penodol. Yn y gweithgaredd Ffensys, waliau 
a pherthi, er enghraifft, awgrym un dysgwr 
oedd ‘defnyddio llyfrau am y traeth i gael 
gwybodaeth am safle bwiau yn y dŵr’ yng 
nghyd-destun llwybrau i gychod.

•	 ddangos	dilyniant	pellach	yn	eu	meddwl	wrth	
iddyn nhw awgrymu ystod o ddewisiadau 
ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth 
a syniadau perthnasol. Gellir gweld 
tystiolaeth o hyn wrth i ddysgwyr ystyried 
yn ddimymdroi y dewisiadau sydd ar gael i 
gywain gwybodaeth. Er enghraifft, awgrym 
un dysgwr oedd defnyddio cynlluniau adeiladu 
neu fapiau hanesyddol i gael gwybodaeth am 
waliau lleol.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	gwerthuso 
dewisiadau wrth iddyn nhw arfarnu 
ffynonellau gwybodaeth perthnasol ac ystyried 
pa mor debygol yw pob adnodd o ddarparu’r 
wybodaeth maen nhw’n ceisio dod o hyd iddi.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 pan	roddir	tasg	fwy	cymhleth,	sy’n	galw	
am fwy o ymdrech i gywain gwybodaeth. 
Er enghraifft, efallai bydd angen iddyn 
nhw werthuso’r dewisiadau sydd ar gael i 
gywain gwybodaeth am derfynau o wahanol 
gyfnodau hanesyddol.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau yn y gweithgaredd Ffensys, waliau 
a pherthi.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau	adnabod	patrymau	syml	wrth	
iddyn nhw adnabod gwahaniaethau 
amlwg a welir rhwng gwahanol derfynau 
amgáu yn y gweithgaredd hwn. Er enghraifft, 
pan fydd dysgwyr yn tynnu lluniau digidol o 
derfynau lleol, efallai byddan nhw’n adnabod 
gwahaniaethau rhwng patrymau mewn 
ffensys gardd neu yn y brics mewn waliau 
gardd.

•	 wrth	iddyn	nhw	wneud	cynnydd,	adnabod 
a disgrifio tebygrwydd a gwahaniaethau 
trwy wneud cymariaethau syml wrth iddyn 
nhw ystyried y gwahanol fathau o derfynau 
amgáu. Er enghraifft, dywedodd dysgwr mai 
‘terfynau yw perth a ffens fetel ond bod y 
berth yn hyfryd i edrych arni a’u bod wedi eu 
gwneud o ddefnyddiau gwahanol’.

•	 ddangos	datblygiad	pellach	wrth	iddyn	nhw	
adnabod, disgrifio a dechrau egluro 
patrymau a pherthnasoedd. Gallai dysgwyr 
ddisgrifio a dechrau esbonio patrymau mewn 
paneli ffens, delltwaith neu waliau brics, er 
enghraifft, ‘Mae nifer o ddarnau o goed wedi 
eu gosod â’u pennau i lawr yn hwn gyda dau 
ddarn yn mynd ar draws’.

•	 efallai	egluro patrymau a pherthnasoedd. 
Wrth wneud cynnydd, maen nhw’n debygol 
o esbonio patrymau mewn ffensys, waliau 
a pherthi yn fanylach. Efallai bydd dysgwyr 
hefyd yn nodi pam fod un math o derfyn 
wedi ei ddefnyddio yn hytrach nag un arall. 
Er enghraifft, pam fod ‘weiren cwt ieir’ yn 
cael ei defnyddio i atal anifeiliaid bach rhag 
dod allan, ond fod ‘weiren moch’ yn cael ei 
defnyddio i gadw defaid mewn cae.

•	 ddangos	datblygiad	pellach	wrth	iddyn	nhw	
ddechrau adnabod elfennau ansicr mewn 
patrymau. Efallai byddan nhw’n cael trafferth 
canfod pam fod math neilltuol o derfyn wedi 
ei ddefnyddio pan fydden nhw wedi disgwyl 
math gwahanol.

•	 ym	mhen	uchaf	y	dilyniant	hwn,	
ddadansoddi patrymau ac archwilio 
ansicrwydd. Yn y gweithgaredd hwn, gellid 
gweld tystiolaeth o hyn pan fydd dysgwyr 
yn ystyried terfynau mwy cymhleth neu 
haniaethol, megis cadwyn o fynyddoedd neu 
ddarn o ddŵr sy’n gwahanu gwledydd. 
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg o 
wneud cysylltiadau a meddwl ochrol yn y 
gweithgaredd Ffensys, waliau a pherthi.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 wrth	ddechrau	datblygu’r	egwyddor	hon,	
wneud cysylltiadau rhwng rheolweithiau 
bob dydd mewn gwahanol gyd-destunau 
wrth wneud y gweithgaredd hwn. Gallai’r 
cysylltiadau hyn fod yn ddisgrifiadau 
gan y dysgwyr o derfynau sydd ganddyn 
nhw gartref, yn yr ardd neu ar y fferm. Er 
enghraifft, ‘Mae gennym ni ffens rhyngom ni 
a’r bobl drws nesa’.

•	 wrth	gael	eu	hannog	neu	eu	holi	gan	
oedolion neu gyfoedion, ddefnyddio cymorth 
cwestiynau o’r fath i gysylltu’r dysgu gyda 
chymorth â sefyllfaoedd eraill. Wrth gael 
eu hannog, efallai bydd dysgwyr yn gwneud 
cysylltiadau rhwng y gwahanol fathau o 
derfynau yn eu ffotograffau neu frasluniau, 
er enghraifft, pan ddywedan nhw fod angen 
math penodol o derfyn i atal anifeiliaid rhag 
dianc.

•	 yn	raddol,	ddangos	eu	bod	nhw’n	cysylltu’r 
dysgu â sefyllfaoedd tebyg, yn yr ysgol 
ac mewn mannau eraill. Gellir gweld 
tystiolaeth o hyn wrth i ddysgwyr adnabod 
nodweddion sy’n debyg ac yn wahanol 
rhwng terfynau mewn lleoedd maen nhw’n 
gyfarwydd â nhw.

•	 ddangos	datblygiad	yn	eu	sgiliau	cysylltu	a	
meddwl ochrol wrth iddyn nhw ddangos 
arwyddion eu bod nhw’n cysylltu’r dysgu â 
sefyllfaoedd annhebyg ond cyfarwydd, 
yn yr ysgol ac mewn mannau eraill. Er 
enghraifft, efallai bydd dysgwyr yn gwneud 
hyn pan fyddan nhw’n trafod y pethau o 
blaid ac yn erbyn gwahanol ffensys, waliau a 
pherthi.

•	 ddarparu	tystiolaeth	eu	bod	nhw’n	cysylltu’r 
dysgu â sefyllfaoedd anghyfarwydd 
neu rai fwy haniaethol pan fyddan nhw’n 
ystyried ffyrdd eraill y gellir nodi terfynau, 
er enghraifft, gan afonydd, moroedd a 
mynyddoedd. 

•	 ddangos	eu	bod	nhw	wedi	mireinio	eu	sgiliau	
cysylltu a meddwl ochrol pan fyddan nhw’n 
cyfuno’r dysgu a’i gysylltu â sefyllfaoedd 
mwy haniaethol. Efallai byddan nhw’n 
gwneud hyn wrth ystyried pam fod angen 
terfynau a pham gall cadwyn o fynyddoedd 
neu afon fawr weithiau fod yn derfyn naturiol 
rhwng dwy wlad.

Beth i chwilio amdano
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Mae’r dysgwyr yn cywain gwybodaeth am derfynau yn lleol ac yn gwneud cysylltiadau rhwng hyn â 
dysgu am derfynau rhwng cenhedloedd.

Gweithgaredd y dysgwyr

Cywain gwybodaeth am derfynau

Trafodwch ‘derfynau amgáu’ gyda’r dysgwyr.
Cerddwch o gwmpas yr ysgol a thynnwch ffotograffau neu wneud brasluniau o derfynau.

Allwch chi ddisgrifio rhai o’r terfynau gallwch chi eu gweld?
Sut mae terfynau wedi’u nodi?
Beth yw rhai o swyddogaethau’r terfynau?

Gellir defnyddio ffynonellau eilaidd i gywain mwy o wybodaeth am wahanol fathau o ffensys, waliau 
a pherthi.
Rhannwch gwybodaeth a gasglwyd gyda gweddill y dosbarth.

Ym mhle byddech chi’n darganfod mwy o wybodaeth am ffensys, waliau a pherthi?
Sut byddech chi’n darganfod yr wybodaeth hon?
Beth oedd y ffynhonnell wybodaeth orau? Pam?

Adnabod nodweddion sy’n debyg a gwahaniaethau rhwng terfynau

Gofynnwch i’r dysgwyr astudio ffotograffau neu brasluniau o wahanol fathau o ffensys, 
waliau a pherthi.
Gwahoddwch nhw i adnabod nodweddion sy’n debyg a gwahaniaethau, ac egluro eu rhesymu.
Trafodwch y pethau o blaid ac yn erbyn ffensys, waliau a pherthi.

Sut mae’r terfynau’n debyg? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
Sut mae’r terfynau’n wahanol?
Beth yw’r pethau o blaid ac yn erbyn pob terfyn? Eglurwch eich rhesymau.

Dysgu am derfynau lleol a gwneud cysylltiadau rhwng hyn â therfynau rhwng 
cenhedloedd

Mae’r dysgwyr yn defnyddio mapiau, globau ac atlasau, a’u profiadau eu hunain i adnabod 
terfynau rhwng cenhedloedd.
Ystyriwch yr angen am derfynau a pham bod un math o derfyn yn hytrach nag un arall yn 
cael ei ddefnyddio.

Gwahoddwch nhw i wneud rhai cysylltiadau rhwng terfynau lleol a therfynau a ddefnyddir ar lefel 
genedlaethol a rhyngwladol.

Pa derfynau eraill ydych chi wedi clywed amdanyn nhw neu wedi’u gweld?
Pa fath o derfynau sydd yna rhwng gwledydd?
Beth ydych chi’n meddwl yw pwrpas terfynau rhwng gwledydd?
Sut gallai’r gwahanol derfynau effeithio ar fywydau pobl?
Ym mha ffyrdd y mae’r terfynau lleol yn debyg neu’n wahanol i derfynau rhwng cenhedloedd?
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Marina a chregyn 
gleision
Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
flaenorol
Cywain gwybodaeth
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Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

          Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

  Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
     Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd 

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd

 Myfyrio
  Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

     Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

   Mae dysgwyr yn ysgogi sgiliau, gwybodaeth 
a dealltwriaeth fl aenorol wrth iddyn nhw 
ystyried y materion sy’n gysylltiedig â datblygiad 
arfaethedig marina newydd. Maen nhw’n 
cywain gwybodaeth i wneud adroddiad diduedd 
am y datblygiad.
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Gwyddoniaeth

Sgiliau: Cyfathrebu
1. chwilio am wybodaeth wyddonol 

berthnasol, ei chyrchu a’i dewis, o ystod o 
ffynonellau, gan gynnwys TGCh

Gwyddoniaeth

Sgiliau: Cynlluniong 
3 (byddant yn amlinellu’r ymagwedd/dull 

arfaethedig gan gydnabod …) 
ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth a 
syniadau perthnasol

Gwyddoniaeth

Sgiliau: Datblygu
5. defnyddio peth gwybodaeth flaenorol 

i esbonio’r cysylltiadau rhwng achos ac 
effaith wrth ddod i gasgliadau

7. llunio barn ystyriol a gwneud penderfyniadau 
gwybodus

Gwyddoniaeth

Ystod :  Cyd-ddibyniaeth organebaung 
7. astudio sut y mae bodau dynol yn effeithio 

ar yr amgylchedd lleol

Daearyddiaeth

Sgiliau: Deall lleoedd, amgylcheddau a 
phrosesau
1. adnabod a disgrifio nodweddion naturiol a 

dynol
3. disgrifio achosion a chanlyniadau newid 

mewn lleoedd ac yn yr amgylchedd

Daearyddiaeth

Sgiliau: Ymchwilio
1. arsylwi a gofyn cwestiynau am le, 

amgylchedd neu fater daearyddol
3. trefnu a dadansoddi tystiolaeth, datblygu 

syniadau i gael hyd i atebion a thynnu 
casgliadau

Daearyddiaeth

Sgiliau: Cyfathrebu
1. mynegi eu barn eu hunain a sylweddoli bod 

gwahanol safbwyntiau gan bobl am leoedd, 
amgylcheddau a materion daearyddol 

2. gwneud penderfyniadau am faterion 
daearyddol trwy wahaniaethu rhwng ffaith 
a barn ac ystyried gwahanol ddadleuon

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau ...
3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 

barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben ...

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o gonfensiynau 
cymdeithasol sgwrsio a thrafod

Saesneg (Darllen)

Sgiliau:
6a.  defnyddio amrywiaeth o strategaethau 

priodol i adfer gwybodaeth, gan gynnwys 
TGCh

6b.  adfer a choladu gwybodaeth a syniadau o 
ystod o ffynonellau

Saesneg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9. cyflwyno gwaith ysgrifennu’n briodol: 

•	defnyddio	nodweddion	priodol	patrwm	a	
chyflwyniad, gan gynnwys TGCh
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Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau: 
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau
2. ymateb yn ymestynnol gan:

•	adnabod	y	prif	bwyntiau
•	holi	a	chynnig	sylwadau…

3. cyfathrebu:
•	yn	glir	ac	yn	hyderus
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas
•	gan	ddefnyddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:
6. chwilio am wybodaeth drwy ddefnyddio 

systemau trefnu gwybodaeth o bob math, 
gan gynnwys TGCh

Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9. cyflwyno’u gwaith yn briodol gan:

•	ddefnyddio	dulliau	cyflwyno	a	gosod	
pwrpasol, gan gynnwys TGCh

Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Gwyddoniaeth

Gallai’r dysgwyr ysgogi eu gwybodaeth a’u 
dealltwriaeth flaenorol am yr effeithiau gallai 
datblygiad megis fferm wynt eu cael ar adar 
lleol. Bydden nhw’n gallu nodi bylchau yn eu 
gwybodaeth a defnyddio ffynonellau eilaidd 
i gywain gwybodaeth, e.e. am effeithiau 
amgylcheddol fferm wynt a’r effeithiau 
ar yr economi, a gwneud cyflwyniad o’u 
darganfyddiadau.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr ysgogi eu gwybodaeth 
a’u dealltwriaeth flaenorol am yr effeithiau 
gallai datblygiad megis traffordd eu cael ar 
yr amgylchedd lleol a’i drigolion. Bydden 
nhw’n gallu nodi bylchau yn eu gwybodaeth 
a defnyddio ffynonellau eilaidd i gywain 
gwybodaeth, e.e. ar newidiadau yn yr economi 
lleol a lefelau llygredd.

Hanes

Gallai’r dysgwyr ysgogi eu gwybodaeth a’u 
dealltwriaeth flaenorol am ddatblygiad mawr 
yn eu cymdogaeth, e.e. harbwr, castell, safle 
diwydiannol. Bydden nhw’n gallu ystyried 
effeithiau’r datblygiad ar yr amgylchedd 
lleol a’i drigolion. Byddai’r dysgwyr yn gallu 
nodi bylchau yn eu gwybodaeth a defnyddio 
ffynonellau eilaidd i gywain gwybodaeth, e.e. 
ynglŷn â pham y digwyddodd y datblygiad 
ac i ba bwrpas, a gwneud cyflwyniad o’u 
darganfyddiadau.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Mynediad i’r rhyngrwyd
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Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, mae angen i ddysgwyr 
ysgogi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth 
flaenorol o gregyn gleision a’u cynefinoedd, yn 
ogystal â’r effaith amgylcheddol yn sgîl adeiladu 
marina newydd. Trwy sefydlu’r hyn maen nhw’n 
ei wybod eisoes, dylen nhw hefyd nodi bylchau 
yn eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. 

Ymhellach ymlaen, maen nhw’n penderfynu pa 
wybodaeth mae angen ei chywain am gregyn 
gleision a marinas, ac maen nhw’n gweithredu 
eu strategaethau cywain-gwybodaeth.

Datblygu’r gweithgaredd 
Trafodwch â’r dysgwyr beth sy’n digwydd pan 
mae yna gynlluniau ar gyfer datblygiad mawr 
a allai fod â goblygiadau i’r amgylchedd lleol 
ac i’r economi lleol. Eglurwch fod un cynllun 
neilltuol i adeiladu marina yng Nghymru wedi’i 
wrthwynebu oherwydd ofnau y byddai’n lladd 
neu’n gwneud niwed i’r gwelyau cregyn gleision 
ar y rhan honno o’r morlin. Er hynny, roedd pobl 
eraill oedd yn byw’n lleol ac ymhellach i ffwrdd 
o blaid y datblygiad marina newydd. Eglurwch 
wrth y dysgwyr byddan nhw’n ystyried y 
gwahanol bersbectifau i’r ddadl ynglŷn â marina 
ac yn defnyddio eu darganfyddiadau i lunio 
adroddiad cytbwys am y datblygiad arfaethedig.

Gweithgaredd y dysgwyr
Sefydlu gwybodaeth flaenorol am gregyn 
gleision a marinas

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl a 
thrafod beth maen nhw’n ei wybod 
am gregyn gleision a’u cynefinoedd, 
ac i archwilio o ble daeth eu 

syniadau. Ceisiwch eu hannog i nodi unrhyw 
fylchau yn eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, ac i 
ystyried pa agweddau am gregyn gleision a’u 
cynefinoedd mae angen cael mwy o wybodaeth 
amdanyn nhw. Tynnwch eu sylw at yr angen 
iddyn nhw wybod digon am gregyn gleision a 
marinas i ddeall unrhyw feysydd posibl o 

wrthdaro rhwng y ddau. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio grid GESD (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) ar gyfer hyn. 
Gwahoddwch nhw i rannu eu syniadau drwy 
ddefnyddio poster A3 neu’r bwrdd gwyn 
rhyngweithiol.

Cwestiynau a awgrymir

Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am gregyn 
gleision a’r cynefinoedd sydd eu hangen arnyn 
nhw?
Ydych chi’n meddwl bod cregyn gleision a 
marinas yn gallu byw ochr yn ochr? Pam?
Beth arall sydd angen i chi ei ddarganfod am 
gregyn gleision a’u cynefinoedd? Sut gallech 
chi wneud hyn?
Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am 
effeithiau marina ar yr ardal leol? Sut ydych 
chi’n gwybod hyn?

Cywain gwybodaeth am gregyn gleision  
a marinas

Gofynnwch i’r dysgwyr 
feddwl ble gellir dod o 
hyd i’r wybodaeth maen 
nhw ei hangen am 

effaith bosibl datblygiad mawr megis marina. 
Ceisiwch eu hannog i ystyried yr wybodaeth 
maen nhw angen dod o hyd iddi er mwyn 
darganfod yr effeithiau ar yr ardal leol, bywyd 
gwyllt, bywydau pobl leol, swyddi, twristiaeth ac 
ati. Bydden nhw’n gallu defnyddio gweithgaredd 
mat bwrdd (gweler Canllawiau i athrawon, 
tudalen 10) i rannu eu syniadau am y materion 
pwysig mae angen ymchwilio iddyn nhw a sut i 
leoli gwybodaeth. Eu nod yw penderfynu ar 
strategaeth ar gyfer lleoli a chwilio am 
wybodaeth ar faterion penodol sy’n berthnasol 
i’r ddadl ar gregyn gleision a marinas.
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Cwestiynau a awgrymir

Ble gallwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth mae 
arnoch chi ei hangen am gregyn gleision 
a’u cynefinoedd?
Pa ddulliau posibl sydd gennych chi i gywain yr 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi?
Pam byddai gweithgaredd mat bwrdd efallai 
yn arf da i’w ddefnyddio i feddwl am ffyrdd o 
leoli’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi? 

Gofynnwch i’r dysgwyr 
chwilio am yr 
wybodaeth a 
amlinellwyd ganddyn 

nhw’n gynharach yn y gweithgaredd. Ceisiwch 
eu hannog i chwilio am wahanol fathau o 
wybodaeth, e.e. adroddiadau newyddion, 
cyfweliadau, arolygon. Atgoffwch y dysgwyr eu 
bod nhw’n chwilio am wybodaeth sy’n cefnogi 
datblygiad y marina yn ogystal â gwybodaeth 
sy’n ei wrthwynebu. Cyflwynwch y syniad o 
‘gyfranddalwyr’ – pobl sydd â diddordeb neilltuol 
mewn cregyn gleision neu farinas. (Gallai’r 
diddordeb hwn fod yn fudd ariannol, i’w wneud 
â chyflogaeth, hamdden, ac ati.) 
Gwahoddwch y dysgwyr i gymryd rôl 
newyddiadurwyr sy’n llunio adroddiad am 
ddatblygiad y marina newydd. Gofynnwch iddyn 
nhw adolygu ac ystyried yr wybodaeth maen 
nhw wedi’i chywain gan edrych ar y gwahanol 
bersbectifau ar y ddadl.

Cwestiynau a awgrymir

Pa grwpiau o bobl sy’n debygol o gefnogi’r 
diwydiant cregyn gleision? Pam?
Pa grwpiau o bobl sy’n debygol o gefnogi 
datblygiad y marina? Pam?
Sut byddwch chi’n gwneud yn siŵr fod yr 
wybodaeth byddwch chi’n ei chywain yn rhoi 
ystyriaeth i’r holl safbwyntiau perthnasol?
Sut gallwch chi wneud yn siŵr fod eich 
adroddiad yn ddiduedd?
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer ysgogi 
sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
flaenorol yn y gweithgaredd Marina a chregyn 
gleision. 

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 ar	y	dechrau,	ddisgwyl	dangos 
ymwybyddiaeth o anghenion a sgiliau 
personol yng nghyd-destun y gweithgaredd 
Marina a chregyn gleision, pan fyddan nhw’n 
gwneud gosodiadau syml i ddangos yr hyn a 
wyddan nhw am farinas neu gregyn gleision. 
Er enghraifft, ‘Gallwch chi fwyta cregyn 
gleision’, ‘Lle i barcio eich cwch yw marina’.

•	 yn	raddol,	ddechrau	adnabod a gwneud 
cysylltiadau â sgiliau a gwybodaeth 
flaenorol mewn perthynas â’r  
cyd-destun. Gallan nhw ddangos eu bod 
nhw’n ymwybodol o sut maen nhw’n gwybod 
pethau am farinas a chregyn gleision a beth 
yw ffynhonnell eu gwybodaeth. Er enghraifft, 
nododd athrawes fod un dysgwr yn gallu 
‘trafod dal cregyn gleision a hwylio oherwydd 
bod aelodau ei deulu wedi ymwneud â 
gweithgarwch morwrol ers sawl blwyddyn’. 

•	 gysylltu	syniadau	ymhellach	ymlaen	yn	y	
gweithgaredd hwn wrth iddyn nhw ystyried 
materion yn ymwneud â datblygiad marina. 
Er enghraifft, dywedodd dysgwr ‘Bydd plant 
am gael marina oherwydd bydd mwy o siopau 
a gemau arcêd yno’, ‘Bydd person sy’n cadw 
siop wrth ei fodd gyda marina oherwydd bydd 
llawer mwy o bobl o gwmpas’.

•	 ddisgwyl	gallu	adnabod bylchau a dechrau 
adeiladu ar y sgiliau, yr wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth gyfredol sydd eu hangen 
ar gyfer y dasg. Nodwedd bwysig a thebygol 
o gynnydd yw ymwybyddiaeth gynyddol y 
dysgwyr o ble maen nhw ar gontinwwm 
dysgu a ble mae angen iddyn nhw anelu ato 
nesaf. Gallai tystiolaeth o’r ymwybyddiaeth 
hon yng nghyd-destun y gweithgaredd hwn 
ddod i’r amlwg wrth i ddysgwyr ddangos eu 
bod nhw’n gwybod beth maen nhw angen ei 
ddarganfod am farinas a chregyn gleision, a 
bod ganddyn nhw syniadau a strategaethau 
a fydd o gymorth iddyn nhw ddod o hyd i 
hynny. Er enghraifft, ‘Sut mae cregyn gleision 
yn symud neu’n nofio?’, ‘Beth mae cregyn 
gleision yn ei fwyta a sut?’ Gallai rhai dysgwyr 
awgrymu defnyddio gwyddoniaduron, y 
rhyngrwyd neu holi pysgotwyr wrth chwilio 
am atebion i’w cwestiynau.

•	 wrth	iddyn	nhw	wneud	cynnydd,	adeiladu ar 
y sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
gyfredol sydd eu hangen ar gyfer y dasg. 
Yng nghyd-destun cynhyrchu adroddiad 
cytbwys ynglŷn â datblygiad marina 
arfaethedig, gellid disgwyl i ddysgwyr ystyried 
y dystiolaeth ar ddwy ochr y ddadl. Gellid 
gweld hyn wrth i ddysgwyr drafod manteision 
ac anfanteision materion megis llygredd, 
gwaith, twristiaeth a’r amgylchedd. Nododd 
athro fod dysgwr yn gallu ‘trafod yr effaith 
fyddai marina yn ei gael ar yr economi leol’.
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer cywain 
gwybodaeth yn y gweithgaredd Marina a 
chregyn gleision.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 ar	ben	isaf	y	dilyniant	yn	yr	egwyddor	cywain	
gwybodaeth, fod yn brin o brofiad i awgrymu 
eu syniadau eu hunain a llwyddo i ddewis 
ble i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau 
o blith y dewisiadau a roddir yn unig. Ar 
y dechrau, gall athrawon fod angen cyfeirio 
dysgwyr tuag at ffynonellau gwybodaeth 
perthnasol.

•	 yng	nghyd-destun	y	gweithgaredd	Marina 
a chregyn gleision, fod angen derbyn 
dewisiadau syml ynglŷn â ble fyddai orau 
i ddod o hyd i wybodaeth benodol. Er 
enghraifft, gallai athro ddangos amrywiaeth o 
wahanol lyfrau am anifeiliaid i ddysgwyr.

•	 awgrymu ble i ddod o hyd i wybodaeth 
a syniadau perthnasol i’r cyd-destun pan 
fyddan nhw’n darparu syniadau ynglŷn â ble 
i ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â chregyn 
gleision neu farinas. Gall rhai awgrymiadau 
gan ddysgwyr ddarparu gwybodaeth ynglŷn 
â chregyn gleision neu farinas, ond gall 
perthnasedd yr wybodaeth fod yn amheus. 
Er enghraifft, awgrymodd dysgwr oedd am 
ddarganfod beth mae cregyn gleision yn ei 
fwyta a pha mor fawr byddan nhw’n tyfu y 
gallai ddod o hyd i’r wybodaeth hon drwy 
‘edrych ar gregyn gleision a chyffwrdd ynddyn 
nhw’.

•	 ddangos	cynnydd	pellach	yn	eu	sgiliau	cywain	
gwybodaeth pan fyddan nhw’n awgrymu 
sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau 
perthnasol. Efallai bydd angen asesu’r 
dystiolaeth am hyn o ran priodolrwydd 
gwybodaeth arbennig a pha mor benodol 
mae’n rhaid i’r wybodaeth angenrheidiol fod. 
Yn y gweithgaredd Marina a chregyn gleision, 
er enghraifft, awgrymodd dysgwr ‘fynd am 
dro o amgylch marina’ er mwyn dod o hyd i 
wybodaeth fyddai’n ateb y cwestiwn ‘Ydy pob 
math o gychod yn defnyddio marina?’ Gall 
dysgwyr hefyd ddechrau darparu cyfiawnhad 
heb ei gymell fan hyn er mwyn cyfiawnhau 
pam eu bod nhw wedi defnyddio ffynhonnell 
benodol o wybodaeth.

•	 tuag	at	lefel	uchaf	y	dilyniant	hwn,	awgrymu 
ystod o ddewisiadau ble a sut i ddod o 
hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol. 
Gall tystiolaeth ddod ar ffurf dysgwyr yn 
dangos eu bod nhw’n gallu ystyried y 
dewisiadau sydd ar gael er mwyn cywain 
gwybodaeth yn ôl yr arfer heb orfod cael eu 
cymell ynglŷn â ‘Ble arall gallech chi ddod o 
hyd i’r wybodaeth hon?’ Er enghraifft, ‘holi 
arbenigwr ar gregyn gleision’ neu ‘chwilio 
mewn llyfr sy’n sôn am gregyn gleision’ er 
mwyn darganfod a ydy cregyn gleision yn fath 
o gregynbysgod sydd wedi eu peryglu.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	gwerthuso 
dewisiadau wrth i’r dasg o gasglu 
gwybodaeth benodol ynglŷn â marinas neu 
gregyn gleision ddod yn fwy cymhleth. Gallan 
nhw ddiystyru rhai ffynonellau gwybodaeth 
ar unwaith a chanolbwyntio ar y ffynonellau 
perthnasol a gwerthuso gwerth pob un o’r 
dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw. 

Beth i chwilio amdano
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Trafodwch beth sy’n digwydd pan fo cynlluniau ar gyfer datblygiad mawr â goblygiadau i’r 
amgylchedd lleol ac i’r economi lleol.
Esboniwch y gwrthdaro rhwng y ffermwyr cregyn gleision a datblygwyr y marina.
Esboniwch wrth y dysgwyr byddan nhw’n ystyried gwahanol bersbectifau ar y ddadl. Bydden nhw’n 
gallu defnyddio eu casgliadau i lunio adroddiad cytbwys.

Gweithgaredd y dysgwyr

Sefydlu gwybodaeth flaenorol am gregyn gleision a marinas

Gofynnwch i’r dysgwyr beth maen nhw’n ei wybod yn barod am gregyn gleision a’u 
cynefinoedd, ac o ble daeth eu syniadau. Ceisiwch eu hannog i nodi bylchau yn eu 
gwybodaeth. Bydden nhw’n gallu defnyddio grid GESD. Gwahoddwch nhw i rannu syniadau.

Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am gregyn gleision a’r cynefinoedd sydd eu hangen arnyn nhw?
Ydych chi’n meddwl bod cregyn gleision a marinas yn gallu byw ochr yn ochr? Pam?
Beth arall sydd angen i chi ei ddarganfod am gregyn gleision a’u cynefinoedd? Sut gallech chi 
wneud hyn?
Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am effeithiau marina ar yr ardal leol? Sut ydych chi’n  
gwybod hyn?

Cywain gwybodaeth am gregyn gleision a marinas

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried pa wybodaeth sydd ei hangen am effaith marina a 
sut i gael gafael ar yr wybodaeth. Bydden nhw’n gallu defnyddio gweithgaredd mat 
bwrdd i rannu syniadau.

Ble gallwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth mae arnoch chi ei hangen am gregyn gleision a’u 
cynefinoedd?
Pa ddulliau posibl sydd gennych chi i gywain yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi?
Pam byddai gweithgaredd mat bwrdd efallai yn arf da i’w ddefnyddio i feddwl am ffyrdd o leoli’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi? 

Gofynnwch i’r dysgwyr chwilio am yr wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. 
Ceisiwch eu hannog i chwilio am wahanol fathau o wybodaeth – yn cefnogi ac yn 
gwrthwynebu’r marina. Cyflwynwch y syniad o ‘randdeiliaid’.

Gwahoddwch y dysgwyr i chwarae rôl ‘newyddiadurwyr’, gan lunio adroddiad am y datblygiad. 
Gofynnwch iddyn nhw adolygu’r wybodaeth sydd wedi’i chywain.

Pa grwpiau o bobl sy’n debygol o gefnogi’r diwydiant cregyn gleision? Pam?
Pa grwpiau o bobl sy’n debygol o gefnogi datblygiad y marina? Pam?
Sut byddwch chi’n gwneud yn siŵr fod yr wybodaeth byddwch chi’n ei chywain yn rhoi ystyriaeth 
i’r holl safbwyntiau perthnasol?
Sut gallwch chi wneud yn siŵr fod eich adroddiad yn ddiduedd?
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Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau
Cysylltiadau a meddwl ochrol
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 Mae dysgwyr yn meddwl am achos ac effaith 
ac yn dod i gasgliadau wrth ystyried clip fi deo 
o ymddygiad anifeiliaid. Drwy gysylltiadau a 
meddwl ochrol maen nhw’n ystyried sut efallai 
y gellir defnyddio eu syniadau i ddatblygu 
strategaeth ymddygiad da yn yr ysgol.

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 

Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

   Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

      Monitro cynnydd 

 Myfyrio

  Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

       Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd

  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
ABCh

Sgiliau: Datblygu meddwl
•	 adnabod	y	cysylltiadau	rhwng	achos	ac	

effaith
•	 ffurfio	barn	bersonol	...

•	 defnyddio	technegau	priodol	ar	gyfer	
myfyrdod personol

ABCh

Sgiliau: Gweithio gydag eraill
•	 uniaethu	â	phrofiadau	a	theimladau	pobl	

eraill

•	 rheoli	gwahanol	emosiynau	a	datblygu	
strategaethau ar gyfer datrys gwrthdaro a 
delio â bwlio

ABCh

Sgiliau: Gwella’ch dysgu eich hun 
•	 datblygu	sgiliau	ymarferol	sy’n	

angenrheidiol ar gyfer bywyd bob dydd

ABCh

Ystod: Dinasyddiaeth weithgar
•	 (deall)	sefyllfaoedd	sy’n	esgor	ar	wrthdaro	a	

natur bwlio

ABCh

Ystod: Datblygiad moesol ac ysbrydol
•	 (deall)	bod	gweithredoedd	personol	yn	

esgor ar ganlyniadau

ABCh

Ystod: Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes
•	 cymryd	cyfrifoldeb	cynyddol	am	eu	dysgu

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu

2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 
trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar 

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben ...

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Saesneg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9. cyflwyno gwaith ysgrifennu’n briodol:

•	defnyddio	nodweddion	priodol	patrwm	a	
chyflwyniad, gan gynnwys TGCh

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau

2. ymateb yn ymestynnol gan: 
•	adnabod	y	prif	bwyntiau	
•	holi	a	chynnig	sylwadau
•	gwneud	nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	

a’u defnyddio
3. cyfathrebu: 

•	yn	glir	ac	yn	hyderus	
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
9. cyflwyno’u gwaith yn briodol gan: 

•	ddefnyddio	dulliau	cyflwyno	a	gosod	
pwrpasol, gan gynnwys TGCh
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Cymraeg ail iaith (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan ymateb ar 

lafar, yn ysgrifenedig ac yn ddi-iaith

2. ymateb gan holi a chynnig sylwadau

3. cyfathrebu yn glir ac yn hyderus ac ynganu 
a goslefu’n ddealladwy yn y Gymraeg

4. ymateb yn gwrtais a dechrau sefydlu 
perthynas wrth sgwrsio

Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd.

Er enghraifft:

Cymraeg Saesneg

Gallai’r dysgwyr wylio clipiau o ffilm neu 
ddrama sy’n eu hannog i feddwl am 
ganlyniadau rhyngweithio rhwng dau 
gymeriad neu fwy. Bydden nhw’n gallu 
ystyried y gwahanol ffyrdd gallai unrhyw un 
o’r cymeriadau fod wedi ymateb o ganlyniad 
i’r weithred neu’r digwyddiad hwn, a 
phenderfynu ar y ffordd orau o weithredu, gan 
gyfiawnhau eu dewis.

Daearyddiaeth

Gallai’r dysgwyr wylio clipiau fideo neu 
archwilio ffotograffau sy’n rhoi cyfle iddyn 
nhw feddwl am achos ac/neu effaith 
newidiadau penodol yn yr amgylchedd, 
e.e. newidiadau tymhorol, newidiadau dros 
gyfnodau hir o amser, newidiadau o ganlyniad 
i ymyriadau gan bobl neu ddigwyddiadau 
naturiol. Bydden nhw’n gallu meddwl am 
y gwahanol ffyrdd gallai pobl leol ymateb 
i’r newid neu’r newidiadau hyn, a sut gallai 
effeithio ar berthynas rhwng gwahanol bobl 
sy’n byw yn y gymuned leol.

Addysg grefyddol

Gallai’r dysgwyr ystyried achos ac effaith 
gwahanol weithredoedd neu bethau a 
ddywedir mewn storïau sydd â moeswers. 
Bydden nhw’n gallu ystyried y gwahanol ffyrdd 
gallai pobl ymateb i weithredoedd fel hyn 
neu i bethau a ddywedwyd. Gallai dysgwyr 
ddatblygu ffyrdd i gynghori eraill yn yr ysgol 
am strategaethau bydden nhw’n gallu eu 
defnyddio i’w helpu i ddelio â sefyllfaoedd o 
wrthdaro.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Clip fideo o asynnod mewn cae

Taflenni Cofnodi Dysgwyr 1 a 2 (dewisol)

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Mynediad i’r rhyngrwyd

Microffon, camera fideo i recordio ac adolygu 
trafodaeth (dewisol)
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Cyd-destun
Yn y gweithgaredd hwn, defnyddir clip fideo 
byr o ymddygiad dau asyn fel cyd-destun 
sy’n debygol o annog dysgwyr i ystyried eu 
gweithredoedd a’u hymddygiad nhw eu 
hunain a’u heffeithiau posibl, yn ogystal â 
gweithredoedd eraill. Credir bod cychwyn gydag 
ymddygiad anifeiliaid yn hytrach nag ymddygiad 
y dysgwyr eu hunain yn llai bygythiol ac yn fwy 
tebygol o ysgogi trafodaeth.

Fodd bynnag, efallai byddai’n well gennych 
chi ddangos y fideo ar ôl i ddysgwyr drafod a 
disgrifio achosion ac effeithiau eu gweithredoedd 
nhw eu hunain.

Mae’r dysgwyr yn cael eu gwahodd i ddefnyddio 
eu dysgu i gynllunio a datblygu strategaeth i hybu 
ymddygiad da ac osgoi gwrthdaro yn yr ysgol. Yn 
rhan o waith fydd yn parhau am amser hirach, 
gellir eu hannog i weithredu’r strategaeth hon a 
dod o hyd i ffyrdd i werthuso llwyddiant eu dull. 
Drwy roi’r cyfle i ddysgwyr weithredu eu dull 
bwriedig a monitro effeithiau eu strategaeth ar 
ymddygiad, dylai hyn eu helpu nhw i ddeall rhai o 
effeithiau eu hymddygiad ar gymuned yr ysgol. 

Datblygu’r gweithgaredd 
Gweithgaredd y dysgwyr
Achosion ac effeithiau gweithredoedd  
yr asyn

Gofynnwch i’r dysgwyr wylio’r clip 
fideo o’r asynnod gymaint o 
weithiau ag y mae angen iddyn 
nhw wneud hynny, ac ystyried a 

thrafod gweithredoedd pob asyn. Ceisiwch eu 
hannog i ystyried a thrafod unrhyw effaith a 
gafodd y gic yr arsylwyd arni, ac i ddisgrifio’r 
ffordd wnaeth y ddau asyn ymddwyn ar ôl y gic. 
Gallai’r dysgwyr ysgrifennu, tynnu llun neu hyd 
yn oed wneud tâp sain o stori gam wrth gam o 
weithredoedd pob asyn. Ceisiwch eu hannog i 
gymharu eu storïau ac ystyried pam fod yr 
asynnod wedi ymddwyn fel y gwnaethon nhw. 
Bydden nhw’n gallu rhannu eu syniadau. 

Cwestiynau a awgrymir

Allwch chi ddisgrifio beth wnaeth y naill asyn 
a’r llall yn y clip fideo?
Beth ydych chi’n ei ddeall am ymddygiad y 
naill asyn a’r llall?
Oedd ymddygiad y naill asyn a’r llall fel 
roeddech chi wedi’i ddisgwyl? Os nad oedd, 
beth oedd yn annisgwyl?

Achosion ac effeithiau gweithredoedd y 
dysgwyr eu hunain

Gofynnwch i’r dysgwyr 
drafod â’u partner beth 
yw ystyr y gair 
‘ymddygiad’, ac yna 

rhannu eu syniadau o fewn eu grŵp. 
Gwahoddwch nhw i drafod pam ein bod ni’n 
ymddwyn yn wahanol mewn gwahanol 
sefyllfaoedd. 

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl a thrafod a ydyn 
nhw erioed wedi bod mewn sefyllfa lle mae 
rhywun wedi gwneud neu ddweud rhywbeth i’w 
brifo nhw neu rywun arall. Bydden nhw’n gallu 
cymryd un funud i ddisgrifio’r digwyddiad ac 
egluro pam, yn eu barn nhw, gwnaeth y person 
hwnnw wneud neu ddweud rhywbeth i’w brifo.

Ceisiwch annog parau o ddysgwyr i ddisgrifio 
sut maen nhw’n teimlo pan fydd rhywun yn 
ymddwyn mewn ffordd garedig tuag atyn nhw, 
ac yna mewn ffordd gas. Gwahoddwch nhw i 
rannu eu profiadau gyda gweddill y dosbarth. 
Ceisiwch eu hannog i feddwl a yw’r ffordd rydyn 
ni’n trin pobl eraill neu’r ffordd rydyn ni’n cael 
ein trin gan bobl eraill, yn effeithio arnon ni. 
Gofynnwch iddyn nhw rannu eu syniadau.

Gallai’r dysgwyr ystyried a thrafod y ffyrdd bydden 
nhw efallai yn ymateb pan fydd rhywun yn eu 
brifo neu’n ymddwyn yn greulon tuag  
atyn nhw, a rhestru’r pethau o blaid ac yn erbyn 
pob syniad. Gellir defnyddio Taflen Gofnodi 
Dysgwyr 1 i’r pwrpas hwn. Efallai gellir trefnu 
pleidlais er mwyn cytuno ar y ffordd orau i ymateb 
pan maen nhw’n dioddef yn sgîl ymddygiad fel 
hyn, a rhoi rhesymau dros eu dewis.
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Cwestiynau a awgrymir

Sut ydych chi’n teimlo pan mae rhywun yn 
ymddwyn mewn ffordd sy’n eich brifo chi?
Sut ydych chi’n ymateb pan fydd rhywun yn 
eich brifo?
Ym mha ffyrdd eraill fyddech chi’n gallu 
ymateb pan fydd rhywun yn eich brifo?
Beth ydych chi’n meddwl yw’r peth gorau i’w 
wneud pan fydd rhywun yn ymddwyn 
mewn ffordd sy’n eich brifo? Pam ydych chi’n 
meddwl hyn?

Cysylltu meddwl am ymddygiad â datblygu 
strategaeth ymddygiad da ar gyfer yr ysgol

Gofynnwch i’r dysgwyr 
feddwl a thrafod sut 
bydden nhw’n gallu 
helpu dysgwyr eraill yn 

yr ysgol i ddeall yn well achosion ac effeithiau eu 
hymddygiad, a chymryd cyfrifoldeb am eu 
gweithredoedd. Bydden nhw’n gallu cynllunio a 
datblygu strategaeth ‘ymddygiad da’ neu ‘osgoi 
gwrthdaro’ yn yr ysgol. Ceisiwch annog y 
dysgwyr i ystyried amrywiaeth o dechnegau 
cyflwyno ar gyfer eu strategaeth, e.e. trafodaeth 
wyneb-yn-wyneb, posteri, e-byst, gwefan yr 
ysgol, blogiau, fideo neu dâp sain. Gellir 
defnyddio gweithgaredd mat bwrdd (gweler 
Canllawiau i athrawon, tudalen 10) neu fersiwn 
A3 o Daflen Gofnodi Dysgwyr 2 fel man 
cychwyn i gael syniadau. Efallai bydd y dysgwyr 
hefyd yn dymuno rhoi enw i’w strategaeth.

Cwestiynau a awgrymir

Beth mae eich ysgol yn ei wneud yn barod i 
hybu ymddygiad da?
Yn eich barn chi, ydy’r polisi ymddygiad da 
yn eich ysgol yn gweithio? Pam ydych chi’n 
meddwl hyn?
Oes yna unrhyw fathau o ymddygiad byddech 
chi’n hoffi eu newid yn yr ysgol?
Beth fyddwch chi’n ei gynnwys yn eich 
strategaeth ymddygiad da? Pam?
Sut byddwch chi’n monitro llwyddiant eich 
strategaeth?

Gweithgaredd pellach a 
awgrymir
Gallai’r dysgwyr weithredu a gwerthuso eu 
strategaeth ymddygiad da ac ystyried y meini 
prawf bydden nhw’n eu defnyddio i ddarganfod 
a oedd yr ymgyrch yn llwyddiannus ai peidio.
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Taflen Gofnodi Dysgwyr 1 (dewisol)

Beth allwn ni ei wneud pan mae rhywun yn ymddwyn mewn ffordd sy’n ein brifo ni?

ymateb i gael ein brifo o blaid yn erbyn

meddwl am y pethau o blaid ac yn erbyn

y ffordd orau i ymateb rhesymau am ymateb fel hyn
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Ein strategaeth:   ........................................................................................................................

Taflen Gofnodi Dysgwyr 2 (dewisol)

du
ll 
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ydd orau gennych chi a’r rhesym

au
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
meddwl am achos ac effaith dod i 
gasgliadau yn y gweithgaredd Asynnod.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 weld cysylltiadau syml rhwng achos ac 
effaith drwy ddisgrifio neu ailadrodd beth 
ddigwyddodd yn y clip fideo. Er enghraifft, 
gallai dysgwyr ddweud, ‘Nid yw Asyn 2 yn 
hoffi Asyn 1’, ‘Fe wnaeth yr asyn brown 
anwybyddu’r un du, ond fe wnaeth yr asyn 
du gicio’r un brown’. Efallai bydd rhai dysgwyr 
yn gallu adrodd y stori ond na fyddan nhw’n 
gallu dweud pam bu i’r ddau asyn ymddwyn 
fel y gwnaethon nhw. Efallai bydd cysylltiadau 
syml yn amlwg wrth i ddysgwyr ystyried eu 
hymatebion personol i gael eu brifo.

•	 ddefnyddio	eu	profiad	o	drefnau	bob	dydd	
er mwyn gwneud rhagfynegiadau syml 
ynglŷn â sut bydden nhw o bosib wedi teimlo 
neu ymateb pe bydden nhw mewn sefyllfa 
debyg i’r naill asyn neu’r llall. Ond, efallai bydd 
angen annog rhai dysgwyr i ystyried a nodi sut 
bydden nhw o bosib wedi teimlo neu ymateb. 
Pan ofynnir iddyn nhw ddatblygu strategaeth 
ymddygiad da yn yr ysgol, gallai dysgwyr 
ganolbwyntio hefyd ar eu harferion bob dydd. 
Er enghraifft, siaradodd dysgwr yn bennaf 
am gemau pêl mae’n hoffi eu chwarae a 
gwnaeth ragfynegiad syml ynglŷn â sut gallai 
newid i bêl sbwng gael ei ddefnyddio mewn 
strategaeth ymddygiad da.

•	 adnabod cysylltiadau rhwng achos ac 
effaith drwy gynnig rheswm er mwyn 
esbonio ymddygiad yr asynnod. Er enghraifft, 
gallai dysgwr ddweud fod ‘un asyn wedi 
cicio’r llall oherwydd ei fod wedi troi ei gefn a 
chwifio ei gynffon’.

•	 roi rhesymau dros gasgliadau/ 
rhagfynegiadau wrth iddyn nhw ddechrau 
disgrifio sut mae asyn o bosib yn teimlo. Er 
enghraifft, gallai dysgwyr ddweud ‘Nid oedd 
yr asyn brown yn deall bod yr asyn llwyd eisiau 
llonydd’, ‘Roedd Asyn 2 eisiau rhoi ffon iddo, 
ond doedd Asyn 1 ddim eisiau’r ffon, felly 
aeth Asyn 2 yn flin’. Gellid gweld tystiolaeth 
o hyn hefyd wrth i ddysgwyr roi ymatebion i 
weithredoedd posib mewn sefyllfaoedd pan 
fydd rhywun yn ymddwyn mewn ffordd sy’n 
eu brifo. Er enghraifft, gallai dysgwyr ddweud 
‘Anwybyddwch nhw os nad oes neb yn cael 
ei frifo’ neu ‘Criwch – efallai byddan nhw’n 
teimlo piti drosoch chi’. 

•	 ddefnyddio peth gwybodaeth flaenorol 
i esbonio’r cysylltiadau rhwng achos ac 
effaith wrth iddyn nhw gysylltu ymddygiad yr 
asynnod â digwyddiadau mae ganddyn nhw 
brofiad personol ohonyn nhw. Er enghraifft, 
‘Rhaid bod yr asynnod wedi gwrthdaro 
ynghynt. Fe wnaeth Asyn 2 gicio Asyn 1 
oherwydd ei fod yn flin’. Gallai dysgwyr 
ddefnyddio ychydig o wybodaeth flaenorol i 
esbonio ymddygiad ymosodol wrth iddyn nhw 
ddechrau gwneud y cysylltiad rhwng triniaeth 
annheg ac ymddygiad drwg, gan gyfiawnhau 
dicter yn y ffordd hon.
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•	 ddefnyddio gwybodaeth flaenorol 
i egluro’r cysylltiadau rhwng achos 
ac effaith a chyfiawnhau casgliadau/
rhagfynegiadau wrth iddyn nhw ddisgrifio 
ymddygiad yr asynnod a chysylltu hyn â’u 
profiadau eu hunain o gynnig cyfeillgarwch, o 
gael eu gwrthod, ymateb i eraill ac yn y blaen. 
Er enghraifft, efallai bydd dysgwyr yn dweud 
‘Mae’r asyn cyntaf yn fwy aeddfed oherwydd 
nid yw’n talu’n ôl ar ôl y gic’ ac ‘Roedd yn ei 
anwybyddu. Pam na wnaeth ei gicio fe’n ôl? 
Fyddwn i ddim wedi cerdded i ffwrdd’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 wrth	iddyn	nhw	feddwl	am	achos	ac	effaith	
yng nghyd-destun mathau o ymddygiad 
anghyfarwydd, mwy cymhleth neu fwy 
haniaethol.
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Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg o 
wneud cysylltiadau a meddwl ochrol yn y 
gweithgaredd Asynnod.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr: 

•	 wneud cysylltiadau rhwng rheolweithiau 
bob dydd mewn gwahanol gyd-destunau 
wrth ddisgrifio emosiwn neilltuol gallai un o’r 
asynnod yn y clip fideo fod wedi ei brofi. Er 
enghraifft, efallai bydd dysgwyr yn defnyddio 
eu profiad personol o wybod pryd maen 
nhw’n teimlo’n ‘ofnus’ neu’n ‘ddig’ wrth 
ddisgrifio gweithredoedd yr asynnod. Efallai 
byddan nhw hefyd yn dweud pam fod asyn 
wedi ymddwyn mewn ffordd neilltuol, er 
enghraifft, ‘Mae’n cicio’r asyn arall oherwydd 
ei fod wedi ei anwybyddu’.

•	 ddefnyddio’r	cymorth	a	roddir	gan	gwestiynau	
agored a thrafodaethau gyda chyfoedion i 
gysylltu’r dysgu, gyda chymorth, â 
sefyllfaoedd eraill. O gael eu hannog, efallai 
gallai dysgwyr ddisgrifio sut bydden nhw’n 
teimlo neu’n ymateb pe bydden nhw yn 
sefyllfa’r naill asyn neu’r llall. Neu, efallai bydd 
dysgwyr yn gwneud cysylltiad ag ymddygiad 
anifeiliaid eraill, er enghraifft, ‘Os sefwch chi y 
tu ôl i geffyl, bydd yn eich cicio chi – mae’n 
debyg bod asyn yr un fath’.

•	 yn	raddol	ddechrau	cysylltu’r dysgu â 
sefyllfaoedd tebyg, yn yr ysgol ac mewn 
mannau eraill. Gellid gweld hyn wrth i 
ddysgwyr ddisgrifio a chymharu’r pethau 
o blaid ac yn erbyn y ffordd bydden nhw o 
bosib yn ymateb i rywun fyddai’n ymddwyn 
mewn ffordd fyddai’n eu brifo. Efallai bydd 

dysgwyr hefyd yn disgrifio sut gwnaethon 
nhw ymateb i sefyllfaoedd go iawn pan 
gawson nhw eu trin mewn ffordd wnaeth eu 
brifo.

•	 gysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd annhebyg 
ond cyfarwydd, yn yr ysgol ac mewn 
mannau eraill. Efallai byddan nhw’n 
disgrifio ac yn cymharu nifer o wahanol 
amgylchiadau lle cawson nhw brofiad o 
emosiynau tebyg pan wnaeth rhywun 
ymddwyn mewn ffordd oedd yn eu brifo, 
megis teimlo’n ofnus neu’n poeni wrth 
gael eu bygwth yn eiriol ac yn gorfforol. 
Efallai byddan nhw hefyd yn disgrifio ac yn 
cymharu’r ffyrdd maen nhw wedi ymateb 
i’r gwahanol sefyllfaoedd bygythiol hyn, er 
enghraifft, gan restru’r pethau o blaid ac yn 
erbyn y ffyrdd wnaethon nhw ymateb i gael 
eu brifo.

•	 gysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd 
anghyfarwydd neu rai fwy haniaethol 
wrth iddyn nhw ddangos empathi â’r 
emosiynau a brofir gan eraill yn ystod y dasg 
o ddatblygu strategaeth ‘ymddygiad da’ neu 
‘osgoi gwrthdaro’ ar gyfer eu hysgol. Wrth 
wneud hyn, efallai byddan nhw’n dechrau 
rhagfynegi’r effeithiau y byddai syniadau 
penodol ar gyfer y strategaeth yn gallu eu 
cael ar ymddygiad unigolion a grwpiau o 
fewn yr ysgol.

•	 cyfuno’r dysgu a’i gysylltu â sefyllfaoedd 
mwy haniaethol drwy ragweld yr 
emosiynau gallen nhw ac eraill o bosib eu 
profi mewn amgylchiadau mwy cymhleth 
a haniaethol. Er enghraifft, efallai bydd 
dysgwyr yn rhagweld ac yn dangos empathi 
tuag at gyflwr emosiynol pobl sy’n byw 
mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio 
gan ryfel neu sychder. Efallai bydden nhw’n 
dangos meddwl ochrol drwy ddisgrifio 
cysylltiadau nad ydyn nhw’n amlwg.

Beth i chwilio amdano
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Gweithgaredd y dysgwyr

Achosion ac effeithiau gweithredoedd yr asyn

Dangoswch y fideo i’r dysgwyr a gofynnwch iddyn nhw ystyried sut mae’r ddau asyn yn 
ymddwyn tuag at ei gilydd yn y fideo.
 Gofynnwch iddyn nhw gofnodi stori gam wrth gam o weithredoedd pob asyn. 
Gwahoddwch y dysgwyr i gymharu eu storïau ac i rannu syniadau.

Allwch chi ddisgrifio beth wnaeth y naill asyn a’r llall yn y clip fideo? 
Beth ydych chi’n ei ddeall am ymddygiad y ddau asyn?
Oedd ymddygiad y naill asyn a’r llall fel roeddech chi wedi’i ddisgwyl? Os nad oedd, beth oedd  
yn annisgwyl?

Achosion ac effeithiau gweithredoedd y dysgwyr eu hunain

Gofynnwch i’r dysgwyr drafod y gair ‘ymddygiad’ a pham ein bod ni’n ymddwyn  
yn wahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Dylai’r dysgwyr rannu syniadau o fewn 
eu grŵp.

Gwahoddwch y dysgwyr i drafod sefyllfa lle mae rhywun wedi brifo rhywun arall.
Ceisiwch annog y dysgwyr i ddisgrifio eu teimladau pan fydd rhywun yn ymddwyn mewn ffordd 
garedig ac mewn ffordd gas tuag atyn nhw. Dylen nhw rannu eu syniadau. Ceisiwch eu hannog i 
fyfyrio ar sut rydyn ni’n cael ein heffeithio gan y ffordd rydyn ni’n cael ein trin gan eraill a’r ffordd 
rydyn ni’n trin eraill.
Gwahoddwch y dysgwyr i ystyried ffyrdd i ymateb i ymddygiad sy’n ein brifo, gyda phwyntiau o blaid 
ac yn erbyn. Gellir defnyddio Taflen Gofnodi Dysgwyr 1.
Ceisiwch annog consensws barn ar y ffyrdd gorau i ddatrys gwrthdaro, gan roi rhesymau am eu 
dewisiadau.

Sut ydych chi’n teimlo pan mae rhywun yn ymddwyn mewn ffordd sy’n eich brifo chi?
Sut ydych chi’n ymateb pan fydd rhywun yn eich brifo chi?
Ym mha ffyrdd eraill fyddech chi’n gallu ymateb pan fydd rhywun yn eich brifo chi?
Beth ydych chi’n meddwl yw’r peth gorau i’w wneud pan fydd rhywun yn ymddwyn mewn ffordd 
sy’n eich brifo chi? Pam ydych chi’n meddwl hyn?

Cysylltu meddwl am ymddygiad â datblygu strategaeth ymddygiad da ar gyfer yr ysgol

Rhowch gyfle i’r dysgwyr fyfyrio ar:
•	helpu	eraill	i	ddeall	achosion	ac	effeithiau	eu	hymddygiad
•	cymryd	cyfrifoldeb	am	eich	gweithredoedd	eich	hunan 
•	datblygu	strategaeth	‘ymddygiad	da’	neu	strategaeth	datrys	gwrthdaro.

Ystyried sut i gyflwyno strategaeth ysgol, yn defnyddio mat bwrdd neu Daflen Gofnodi Dysgwyr 2.

Beth mae eich ysgol yn ei wneud yn barod i hybu ymddygiad da?
Yn eich barn chi, ydy’r polisi ymddygiad da yn eich ysgol yn gweithio? Pam ydych chi’n meddwl hyn?
Oes yna unrhyw fathau o ymddygiad byddech chi’n hoffi eu newid yn yr ysgol?
Beth fyddwch chi’n ei gynnwys yn eich strategaeth ymddygiad da? Pam?
Sut byddwch chi’n monitro llwyddiant eich strategaeth?

Crynodeb o’r gweithgaredd
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Gemau tîm
Gofyn cwestiynau
Pennu meini prawf llwyddiant
Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant

Developing thinking_Activities_w.indd   147 3/3/09   14:02:14



Gemau tîm  |  Datblygu meddwl

148    Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol

Developing thinking_Activities_w.indd   148 3/3/09   14:02:14



Amser a awgrymir
3–4 awr

  Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol  149

Gemau tîm  |   Datblygu meddwl

 Mae dysgwyr yn gofyn cwestiynau sy’n annog 
chwaraewyr i fyfyrio ar gêm tîm. Maen nhw’n 
pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer y sgiliau 
sydd eu hangen i chwarae’r gêm yn dda ac yn 
defnyddio’r rhain i adolygu deilliannau a meini 
prawf llwyddiant wrth fyfyrio ar eu perfformiad.

Cynllunio
       Gofyn cwestiynau

        Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
fl aenorol

      Cywain gwybodaeth

      Pennu’r broses/dull gweithio a’r strategaeth

   Pennu meini prawf llwyddiant

Datblygu
      Creu a datblygu syniadau

   Gweld gwerth mewn camgymeriadau a 
deilliannau annisgwyl

      Meddwl entrepreneuraidd

      Meddwl am achos ac effaith a dod i 
gasgliadau

      Meddwl yn rhesymegol a chwilio am 
batrymau

      Pwyso a mesur tystiolaeth, gwybodaeth a 
syniadau

      Ffurfi o barn a gwneud penderfyniadau

        Monitro cynnydd

 Myfyrio
   Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

   Adolygu’r broses/dull gweithio

         Gwerthuso eu dysgu a’u meddwl eu hunain

      Cysylltiadau a meddwl ochrol

Allwedd
  Prif ffocws    Ffocws achlysurol 

      Dim ffocws bwriadol

 Cysylltiadau â’r fframwaith sgiliau 
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Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Addysg gorfforol 

Sgiliau: Gweithgareddau cystadleuol
1. datblygu, cadarnhau a chymhwyso’r sgiliau 

a’r technegau sydd eu hangen i gymryd 
rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau 
cystadleuol gan gynnwys anfon (taflu, 
lluchio, bowlio); derbyn (dal, maesu); taro 
(bwrw, batio, folio, serfio)

2. gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y 
sgiliau hyn a thechnegau penodol

3. archwilio’r egwyddorion sydd wrth wraidd 
gwahanol weithgareddau 

4. pennu meini prawf llwyddiant sy’n 
ymwneud â datblygu eu gweithgaredd 
gan ddefnyddio geiriau allweddol sy’n 
gysylltiedig â’u gweithgaredd

5. cynllunio sut i wella eu perfformiad trwy 
osod targedau

6. gwerthuso eu perfformiadau eu hunain 
a pherfformiadau gan eraill a gofyn 
cwestiynau perthnasol er mwyn gwella a 
gwneud cynnydd

Saesneg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwrando a gwylio’n astud, gan ymateb i 

ystod eang o gyfathrebu
2. nodi’r pwyntiau allweddol a dilyn syniadau 

trwy holi a chyflwyno sylwadau, gan 
ddatblygu ymateb i eraill er mwyn dysgu 
trwy eu llafar

3. cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi 
barn, addasu eu llafar i’r gynulleidfa a’r 
diben, a defnyddio ystum, goslef a chywair 
yn briodol er mwyn ennyn diddordeb y 
gwrandäwr

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Saesneg (Darllen)

Sgiliau:
3.  darllen mewn gwahanol ffyrdd i wahanol 

ddibenion, gan gynnwys:
•	cip	ddarllen,	...	llithr	ddarllen

Saesneg (Ysgrifennu)

Sgiliau:
4. dewis a defnyddio geirfa briodol

Cymraeg (Llafaredd)

Sgiliau:
1. gwylio a gwrando’n astud gan godi’r prif 

bwyntiau

2. ymateb yn ymestynnol gan:
•	adnabod	y	prif	bwyntiau
•	holi	a	chynnig	sylwadau
•	gwneud	nodiadau	ar	sail	eu	hymholiadau	

a’u defnyddio
3. cyfathrebu:

•	yn	glir	ac	yn	hyderus
•	mewn	modd	sy’n	addas	ar	gyfer	y	

gynulleidfa a’r pwrpas
•	gan	ddefnyddio	ystum	a	goslef	yn	briodol

4. datblygu eu hymwybyddiaeth o 
gonfensiynau cymdeithasol sgwrsio a 
thrafod

Cymraeg (Darllen)

Sgiliau:

3. defnyddio strategaethau gwahanol er 
mwyn canfod ystyr a chasglu gwybodaeth 
mewn testunau gan gynnwys:

•	cip	ddarllen

•	llithr	ddarllen

Cymraeg (Ysgrifennu)

Sgiliau:

4. dewis a defnyddio geirfa briodol, datblygu 
iaith goeth, rywiog a’i defnyddio i greu 
effeithiau
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Addasiadau ar gyfer 
meysydd cwricwlwm eraill
Gallai’r egwyddorion Datblygu meddwl sy’n 
brif ganolbwyntiau y gweithgaredd hwn fod yn 
ganolbwyntiau gweithgareddau tebyg o fewn 
meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd. 

Er enghraifft:

Celf a dylunio

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant 
ynglŷn â’r hyn sy’n gwneud model neu 
gerflunwaith o safon. Bydden nhw’n gallu 
creu cwestiynau i’w defnyddio wrth gyfweld 
dysgwyr eraill am fodel neu gerflunwaith. 
Gallai dysgwyr adolygu deilliannau a meini 
prawf llwyddiant i wella eu dysgu. 

Cymraeg Saesneg

Gallai’r dysgwyr pennu meini prawf llwyddiant 
ynglŷn â’r hyn sy’n gwneud gwasanaeth 
dosbarth effeithiol. Yn ystod cyfweliad, bydden 
nhw’n gallu gofyn cwestiynau i ddysgwyr 
eraill sydd wedi cymryd rhan yn ddiweddar 
mewn gwasanaeth dosbarth. Gallai’r dysgwyr 
adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 
wrth werthuso’r gwasanaeth.

Adnoddau 
Adnoddau a ddarperir gyda’r 
gweithgaredd hwn

Fframwaith ar gyfer cyflwyniad ar y bwrdd 
gwyn

Adnoddau i’w darparu gan yr  
athro/athrawes 

Offer angenrheidiol i chwarae gêm tîm a 
ddewisir

Clip fideo o’r gêm tîm a ddewisir (dewisol)

Camerâu fideo a llonydd

Cyd-destun
Mae’r gweithgaredd hwn wedi’i osod o fewn 
cyd-destun addysg gorfforol. Rhoddir cyfleoedd 
i ddysgwyr fyfyrio ar ddatblygu eu sgiliau a’u 
technegau yn ogystal â chyfleoedd i ymarfer eu 
sgiliau a’u technegau fel aelod o dîm.

Maen nhw’n cael eu hannog i pennu meini 
prawf llwyddiant ar gyfer y sgiliau sy’n 
angenrheidiol i chwarae gêm tîm yn dda 
ac maen nhw’n defnyddio eu meini prawf 
llwyddiant i ofyn cwestiynau wrth iddyn nhw 
gynnal cyfweliadau â chwaraewyr sydd wedi 
cymryd rhan mewn gêm tîm.

Yn rhan olaf y gweithgaredd, mae’r dysgwyr 
yn adolygu eu deilliannau a’u meini prawf 
llwyddiant ar ôl iddyn nhw chwarae’r gêm.

Datblygu’r gweithgaredd 
Eglurwch wrth y dysgwyr mai ffocws y 
gweithgaredd yw ymarfer a meddwl am y sgiliau 
a’r technegau’n ymwneud â chwarae gêm tîm, 
e.e. hoci, rygbi neu bêl-rwyd. 
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Gweithgaredd y dysgwyr
Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer 
datblygu sgiliau gêm tîm

Gofynnwch i’r dysgwyr am 
awgrymiadau ar gyfer y gêm tîm 
gellir ei defnyddio yn y 
gweithgaredd hwn. (Neu, dewiswch 

gêm tîm sydd, yn eich barn chi, yn addas i’r 
dysgwyr ei chwarae.) Gofynnwch iddyn nhw 
feddwl a thrafod pa sgiliau sydd eu hangen i 
chwarae’r gêm hon yn dda. Bydden nhw’n gallu 
rhannu eu syniadau a thrwy hynny greu rhestr o 
feini prawf llwyddiant ar gyfer y sgiliau sydd eu 
hangen i chwarae’r gêm yn dda. Gellir annog y 
dysgwyr i gyfiawnhau eu dewis o feini prawf 
llwyddiant.

Cwestiynau a awgrymir

Pa sgiliau sydd eu hangen i chwarae’r gêm yn 
dda? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Yn eich barn chi, pam bod angen y sgiliau hyn 
i chwarae’r gêm yn dda?
Beth	mae	pob	sgìl	yn	caniatáu	i’r	chwaraewr	ei	
wneud?
Sut	mae	pob	sgìl	yn	helpu’r	tîm?	Pam	ydych	
chi’n meddwl hyn?

Trefnwch fod dau grŵp yn 
chwarae’r gêm gyda’i gilydd tra bod 
y dysgwyr eraill yn arsylwi ar y gêm. 
Gallai’r chwaraewyr feddwl am eu 

meini prawf llwyddiant wrth iddyn nhw chwarae. 
Gallai’r rhai sy’n arsylwi ar y gêm feddwl am eu 
meini prawf llwyddiant wrth iddyn nhw wylio. 
Yn ystod y gêm bydden nhw’n gallu gwneud 
nodiadau neu gymryd ffilm fideo o unrhyw 
enghreifftiau o ddefnydd arbennig o sgiliau yr 
arsylwir arnyn nhw.

Cwestiynau a awgrymir

Wnaethoch chi weld y chwaraewyr yn 
defnyddio’r sgiliau sydd yn eich meini prawf 
llwyddiant chi yn ystod y gêm?
Sut gwnaeth y sgiliau helpu’r tîm?
Pa mor dda lwyddodd y chwaraewyr i fodloni 
eich meini prawf llwyddiant?
Pe byddech chi’n gallu ailysgrifennu eich meini 
prawf llwyddiant, pa rai eraill fyddech chi’n eu 
hychwanegu?

Gofyn cwestiynau i’r chwaraewyr 

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am  
a thrafod cwestiynau perthnasol 
bydden nhw’n gallu eu gofyn i 
chwaraewyr mewn cyfweliad ar ôl 

iddyn nhw gymryd rhan mewn gêm tîm. Bydden 
nhw’n gallu cyfeirio at eu meini prawf llwyddiant 
fel canolbwynt i’w cwestiynau a chael eu hannog 
i ddatblygu cwestiynau sy’n helpu chwaraewyr i 
fyfyrio ar eu perfformiad a sut bydden nhw’n 
gallu gwella ar gyfer y gêm nesaf.

Gallai’r dysgwyr restru’r cwestiynau hyn ac yna 
eu rhoi mewn trefn restrol i ddangos pa rai, yn 
eu barn nhw, yw’r rhai pwysicaf i’w gofyn a 
pha rai yw’r lleiaf pwysig. Bydden nhw’n gallu 
defnyddio trefn ddiemwnt (gweler Canllawiau i 
athrawon, tudalen 10) i helpu i flaenoriaethu’r 
cwestiynau hyn.

Os yw’n bosib, gellid recordio rhai o’r 
cyfweliadau hyn. Ar ôl caniatáu amser ar gyfer 
y cyfweliadau ac ati, gallai’r timau wedyn newid 
eu rolau. Gellid gwneud hyn dros gyfnod o un 
wers neu fwy, nes bod yr holl ddysgwyr wedi 
chwarae gêm, wedi cael eu cyfweld neu wedi 
chwarae rhan ‘newyddiadurwr chwaraeon’ yn 
gwneud cyfweliadau.
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Cwestiynau a awgrymir

Beth mae angen i chi ei ddarganfod gan y 
chwaraewr byddwch chi’n ei gyfweld?
Beth sy’n gwneud cwestiwn da? Sut ydych 
chi’n gwybod hyn?
Pam ydych chi wedi gofyn y cwestiwn hwn?
Sut mae eich cwestiynau’n gwneud defnydd 
o’ch meini prawf llwyddiant?
Drwy feddwl am gwestiynau, ydych chi wedi 
darganfod unrhyw feini prawf llwyddiant 
newydd sydd heb fod ar eich rhestr?

Adolygu meini prawf llwyddiant a’r 
deilliannau dysgu

Gofynnwch i’r dysgwyr adolygu eu 
meini prawf llwyddiant ar gyfer y 
sgiliau sydd eu hangen i chwarae 
gêm tîm yn dda.

Cwestiynau a awgrymir

Ydy eich meini prawf llwyddiant yn cynnwys yr 
holl sgiliau sydd eu hangen, yn eich barn chi, 
ar gyfer gêm tîm?
Oes yna unrhyw feini prawf llwyddiant nad  
oes eu hangen erbyn hyn yn eich barn chi?  
Pam ydych chi’n meddwl hyn?
Fyddech chi’n gallu defnyddio eich meini 
prawf llwyddiant yn unrhyw le arall? Pam 
ydych chi’n meddwl hyn?
Pa strategaethau meddwl ydych chi wedi’u 
defnyddio i’ch helpu i ddysgu?

Gweithgaredd pellach a 
awgrymir
Gellir annog y dysgwyr i ddefnyddio eu 
nodiadau, ffilm fideo a’u cyfweliadau i greu 
‘adroddiad newyddion’ am gêm maen nhw wedi 
arsylwi arni.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg gofyn 
cwestiynau yn y gweithgaredd Gemau tîm.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ofyn	cwestiynau	sy’n	adlewyrchu	anghenion	
a phryderon personol yn hytrach na natur 
unrhyw gêm neilltuol.

•	 ofyn	cwestiynau	syml	megis	pam, beth, 
sut, ble, pryd ac ati wrth iddyn nhw ofyn 
cwestiynau i’r chwaraewyr ar ôl iddyn nhw 
gymryd rhan mewn gêm tîm. Er enghraifft, 
‘Beth oedd dy hoff gêm?’

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	gallu	gofyn 
cwestiynau perthnasol i’r cyd-destun a 
gwrando cyn gofyn mwy o gwestiynau. 
Efallai byddan nhw’n gofyn cwestiwn i 
chwaraewr am y gêm bu’n ei chwarae, 
yn aros i’r chwaraewr ateb ac yna’n gofyn 
cwestiwn arall am y gêm na fydd o bosib yn 
gysylltiedig â’r cwestiwn cyntaf a ofynnwyd 
neu’r ymateb a gafwyd. Er enghraifft, ‘Sut 
brofiad oedd chwarae yn y gôl?’, ‘Wnest ti 
fwynhau’r gêm?’

•	 ofyn	cwestiynau	sydd	ar	y	cyfan	yn	rhai	
caeedig ac sy’n galw am ymatebion syml, 
byr, ffeithiol, er enghraifft, ‘Pwy oedd y taflwr 
gorau?’

•	 ddangos	datblygiad	pellach	wrth	iddyn	nhw	
ddechrau gofyn cwestiynau perthnasol 
a dechrau cysylltu cwestiynau â’i gilydd 
yn ddilyniannau. Efallai gwelir tystiolaeth 
wrth i ddysgwyr ofyn cyfres fer o gwestiynau i 
chwaraewyr a allai fod yn gysylltiedig â’r meini 
prawf llwyddiant a ddatblygwyd ar gyfer y 
sgiliau sydd eu hangen i chwarae’r gêm tîm 

yn dda. Er enghraifft, ‘Beth oedd dy hoff 
sgìl?’,	‘Beth	fyddet	ti’n	gallu	ei	wella?’,	‘Pa	
chwaraewr ddangosodd y mwyaf o sgiliau?’ 
Mae cysylltiad rhwng y cwestiynau hyn ond 
nid yw’r cwestiynau dilynol yn gofyn yn 
uniongyrchol i’r dysgwr fanylu ar ymatebion i 
gwestiynau cynharach.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	rhoi rhesymau 
dros ddewis eu cwestiynau wrth iddyn 
nhw esbonio pam gwnaethon nhw ofyn 
cwestiynau penodol.

•	 ddangos	cynnydd	yn	eu	sgiliau	gofyn	
cwestiynau wrth iddyn nhw ofyn cwestiynau 
sy’n adeiladu ar ymatebion i gwestiynau 
cynharach. Mae’r cwestiynau hyn yn fwy 
tebygol o fod yn rhai agored gan annog 
y chwaraewr i roi ymateb mwy manwl. Er 
enghraifft, ‘Pa mor dda wnaeth dy dîm 
ddefnyddio ei sgiliau?’, ‘Sut wnest ti annog y 
chwaraewyr yn dy dîm?’, ‘Sut wyt ti’n meddwl 
y gwnes ti’r defnydd gorau o dy gyfleoedd?’ 
Mae cwestiynau sy’n dilyn yn gofyn i 
ddysgwyr esbonio a manylu ar ymatebion i 
gwestiynau cynharach.

•	 wrth	iddyn	nhw	ddod	yn	fwy	medrus	yn	eu	
sgiliau gofyn cwestiynau, ddarparu tystiolaeth 
eu bod nhw’n gallu gofyn cwestiynau 
mwy treiddgar wrth iddyn nhw gyfweld 
chwaraewr. Er enghraifft, ‘Wyt ti’n meddwl 
dy fod yn haeddu ennill gwobr y chwaraewr 
gorau? Pam?’ Mae’r rhain yn gwestiynau 
treiddgar yng nghyd-destun y drafodaeth dan 
sylw, sef y sgiliau angenrheidiol i chwarae’r 
gêm yn dda.

•	 adnabod y broblem a phennu’r 
cwestiynau i’w datrys yng nghyd-destun 
gemau tîm drwy ddatblygu’r mathau o 
gwestiynau a ofynnir am strategaethau tîm er 
mwyn gwella’r siawns o ennill.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg pennu 
meini prawf llwyddiant yn y gweithgaredd 
Gemau tîm.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 ar	y	dechrau	yn	y	gweithgaredd	Gemau tîm, 
adnabod peth meini prawf llwyddiant 
sylfaenol ar gyfer yr hyn sydd i’w wneud 
wrth ymateb i gwestiynau uniongyrchol gan 
yr athro/athrawes. Er enghraifft, drwy ymateb 
i	gwestiynau	megis,	‘Ydy	pasio	yn	sgìl	pwysig	
ar gyfer y gêm tîm hon?’, ‘Pa sgiliau eraill sy’n 
bwysig yn y gêm tîm hon?’

•	 gynnig	rhai	o’r	sgiliau	mwyaf	pwysig	a	lleiaf	
pwysig sydd eu hangen i chwarae’r gêm tîm a 
ddewiswyd ganddyn nhw.

•	 roi	tystiolaeth	eu	bod	nhw’n	gallu	pennu 
peth meini prawf llwyddiant eu hunain 
sy’n unigryw i’w gêm tîm. Gallai’r rhain 
ddatblygu o’u syniadau nhw eu hunain ac 
yn sgîl gwrando ar gyfoedion, er enghraifft, 
‘gweithio’n dda mewn tîm’, ‘dangos eich bod 
yn ffit’, ‘amddiffyn da!’

•	 ddangos	datblygiad	yn	y	sgìl	hwn	wrth	iddyn	
nhw roi peth cyfiawnhad dros eu dewis 
o feini prawf llwyddiant. Er enghraifft, ‘Mae 
angen y sgiliau yma arnoch chi i fod yn dîm 
llwyddiannus’.

•	 gyda	phrofiad,	ddangos	eu	bod	nhw’n	
cyfiawnhau eu dewis o feini prawf 
llwyddiant wrth iddyn nhw ddarparu sail 
resymegol fwy penodol a pherthnasol ar gyfer 
y meini prawf llwyddiant maen nhw wedi eu 
dewis. Er enghraifft, efallai bydd dysgwyr yn 
dweud ‘Mae angen i chi allu saethu’n gywir 
er mwyn sgorio mewn hoci oherwydd dydi’r 
gôl ddim yn fawr’, ‘Rydyn ni’n meddwl eich 
bod chi angen trafod y bêl yn dda mewn rygbi 
oherwydd rydych chi’n defnyddio llawer ar 
eich dwylo i basio’r bêl’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 wrth	iddyn	nhw	ddefnyddio	eu	meini	 
prawf llwyddiant gyda hyder cynyddol 
yng nghyd-destun gemau a chwaraeon 
anghyfarwydd a mwy cymhleth.
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Beth i chwilio amdano
Meini prawf sy’n benodol ar gyfer y dasg 
adolygu deilliannau a meini prawf 
llwyddiant yn y gweithgaredd Gemau tîm.

Mae’r pwyntiau bwled isod yn enghreifftiau o 
feini prawf sy’n benodol i’r dasg yn hytrach na 
rhestr wirio. Mae dysgwyr yn debygol o ddangos 
ystod eang o ymddygiad y tu hwnt i’r deilliannau 
a nodir isod. Mae’r geiriau mewn porffor ac 
italeg wedi eu cymryd o’r celloedd perthnasol yn 
y fframwaith sgiliau.

Gallai dysgwyr:

•	 fyfyrio	ynghylch	pa	mor	dda	maen	nhw	wedi	
cyflawni eu meini prawf llwyddiant personol 
ar gyfer chwarae gêm tîm yn dda. Ar y 
dechrau, yng nghyd-destun y gweithgaredd 
Gemau tîm, efallai gellid ond disgwyl i 
ddysgwyr ddechrau cysylltu deilliannau â 
meini prawf llwyddiant yn gyffredinol. Er 
enghraifft, ‘Fe wnaethon ni chwarae’n dda’ 
neu ‘Fe wnaethon ni ennill yn hawdd’.

•	 fel	cam	nesaf,	o	bosib	gysylltu deilliannau 
â meini prawf llwyddiant. Efallai bydd 
tystiolaeth o hyn wrth iddyn nhw gyfeirio’n 
benodol at eu meini prawf llwyddiant wrth 
fyfyrio ar gêm. Er enghraifft, efallai bydd 
dysgwyr yn dweud, ‘Un o’n prif nodau oedd 
amddiffyn yn dda a dim ond unwaith y 
gwnaethon ni adael iddyn nhw sgorio’.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	datblygu	yn	yr	
egwyddor hon, wrth iddyn nhw ddechrau 
gwerthuso deilliannau yn erbyn meini 
prawf llwyddiant. Wrth i ddysgwyr 
ddefnyddio eu meini prawf llwyddiant i 
farnu pa mor dda chwaraeon nhw’r gêm, 
mae’n bosib byddan nhw’n rhoi tystiolaeth 
o’u llwyddiannau. Er enghraifft, dywedodd 
athrawes fod dysgwr wedi gallu ‘rhoi 
ystyriaeth i sut chwaraeodd ef a’i dîm mewn 
perthynas â’u meini prawf llwyddiant ar gyfer 
chwarae’r gêm yn dda, ac yna gwnaeth rai 
awgrymiadau ynglŷn â sut gellid gwella’.

•	 gyda	phrofiad,	werthuso‘r deilliannau ac 
ystyried i ba raddau y mae’r meini prawf 
llwyddiant yn adlewyrchu’n llawn y 
deilliannau llwyddiannus. Gallai athrawon 
chwilio am dystiolaeth o hyn wrth i ddysgwyr 
adolygu perfformiadau chwaraewyr ar ôl 
gêm. Er enghraifft, wrth gynnig sylwadau 
ar ba mor dda chwaraeodd tîm o gyfoedion 
mewn perthynas â’u meini prawf llwyddiant, 
dywedodd dysgwr eu bod nhw wedi ‘pasio 
a thaclo’n dda, ond nad oedden nhw wedi 
gwneud y gorau o’u cyfleoedd’.

•	 ddangos	eu	bod	nhw’n	dechrau	mireinio 
meini prawf llwyddiant yng ngoleuni 
profiad ar gyfer y dyfodol. Efallai gwelir 
tystiolaeth o hyn wrth i ddysgwyr allu mireinio 
eu meini prawf llwyddiant wrth fyfyrio ar 
ba mor dda gwnaethon nhw berfformio yn 
ystod gêm. Er enghraifft, dywedodd athro fod 
dysgwr wedi gallu ‘esbonio lle roedd pethau 
wedi mynd o’i le yn y gêm, gan bwysleisio 
lle roedd angen gwelliannau a sut gellid eu 
sicrhau’.

Gallai dysgwyr ddangos meddwl uwch:

•	 wrth	iddyn	nhw	ddangos	eu	bod	nhw’n	deall	
ac yn esbonio pwysigrwydd meini prawf 
llwyddiant a’u mireinio yng nghyd-destun 
gemau a chwaraeon anghyfarwydd a mwy 
cymhleth.
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Crynodeb o’r gweithgaredd
Eglurwch wrth y dysgwyr byddan nhw’n pennu ac yn adolygu eu meini prawf llwyddiant eu hunain 
sy’n berthnasol i’r sgiliau a’r technegau’n ymwneud â gêm tîm.

Gweithgaredd y dysgwyr

Pennu meini prawf llwyddiant ar gyfer datblygu sgiliau gêm tîm

Gofynnwch i’r dysgwyr ddewis gêm tîm a meddwl am feini prawf llwyddiant ar gyfer y sgiliau 
sy’n angenrheidiol i chwarae’r gêm yn dda. Cyfiawnhau eu dewis o feini prawf llwyddiant

Pa sgiliau sydd eu hangen i chwarae’r gêm yn dda? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Yn eich barn chi, pam bod angen y sgiliau hyn i chwarae’r gêm yn dda?
Beth	mae	pob	sgìl	yn	caniatáu	i’r	chwaraewr	ei	wneud?
Sut	mae	pob	sgìl	yn	helpu’r	tîm?	Pam	ydych	chi’n	meddwl	hyn?

Gofynnwch i ddau grŵp chwarae’r gêm tîm ac i eraill wylio fel newyddiadurwyr. Gallai’r 
dysgwyr i gyd feddwl am eu meini prawf llwyddiant.

Wnaethoch chi weld y chwaraewyr yn defnyddio’r sgiliau sydd yn eich meini prawf llwyddiant chi 
yn ystod y gêm?
Sut gwnaeth y sgiliau helpu’r tîm?
Pa mor dda lwyddodd y chwaraewyr i fodloni eich meini prawf llwyddiant?
Pe byddech chi’n gallu ailysgrifennu eich meini prawf llwyddiant, pa rai eraill fyddech chi’n eu 
hychwanegu?

Gofyn cwestiynau i’r chwaraewyr 

Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am gwestiynau er mwyn cyfweld y chwaraewyr. Cyfeirio at y 
meini prawf llwyddiant yn ffocws i’w cwestiynau. Rhestru eu cwestiynau ac yna eu gosod yn 
eu trefn restrol. Bydden nhw’n gallu defnyddio trefn ddiemwnt. Y rhai sy’n cyfweld a’r 
chwaraewyr yn cyfnewid rolau.

Beth mae angen i chi ei ddarganfod gan y chwaraewr byddwch chi’n ei gyfweld?
Beth sy’n gwneud cwestiwn da? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
Sut mae eich cwestiynau’n gwneud defnydd o’ch meini prawf llwyddiant?
Drwy feddwl am gwestiynau, ydych chi wedi darganfod unrhyw feini prawf llwyddiant newydd 
sydd heb fod ar eich rhestr?

Adolygu deilliannau a meini prawf llwyddiant 

Gofynnwch i’r dysgwyr adolygu eu meini prawf llwyddiant ar gyfer y sgiliau sydd eu hangen i 
chwarae gêm tîm yn dda.

Ydy eich meini prawf llwyddiant yn cynnwys yr holl sgiliau sydd eu hangen, yn eich barn chi, ar 
gyfer gêm tîm?
Oes yna unrhyw feini prawf llwyddiant nad oes eu hangen erbyn hyn yn eich barn chi? Pam ydych 
chi’n meddwl hyn?
Fyddech chi’n gallu defnyddio eich meini prawf llwyddiant yn unrhyw le arall? Pam ydych chi’n 
meddwl hyn?
Pa strategaethau meddwl ydych chi wedi’u defnyddio i’ch helpu i ddysgu?
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