Yr arth sy’n gwrando‐Ysgol Corris
Rydym yn defnyddio’r Arth sy’n Gwrando i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarth Cyfnod
Sylfaen.
Gosodir yr Arth ar fwrdd grŵp o blant sy’n gweithio ar dasg penodol yn annibynnol. e.e. gêm
loto “ dy dro di nesaf, Jac”, Mae gen i …. / does gen i dim …..”
Ar ddechrau’r cynllun, bydd angen i’r plant ddeall beth yw pwrpas yr Arth sy’n Gwrando, sef
bod yr Arth yn gwrando os ydynt yn siarad Cymraeg.
Dylai’r oedolyn fodelu pa fath o iaith sydd angen ei defnyddio a rhoi’r patrymau iaith perthnasol
i’r plant.
Gweithredu’r cynllun.
•

Gosod yr Arth ar fwrdd ble mae’r plant yn gweithio ar dasg penodol yn annibynnol, nid
pan mae oedolyn yn gweithio ar dasg ffocws pan mae’r plant yn fwy parod i ymateb yn
Gymraeg.

•

Sicrheir bod yr oedolion yn y dosbarth yn clustfeinio ar y grŵp er mwyn sicrhau eu body
n siarad Cymraeg gyda’i gilydd ac atgoffir y plant o bresenoldeb yr Arth yn gyson.

•

Canmol a gwobrwyo’r plant sy’n defnyddio’r Gymraeg.

•

Ar Ddydd Gwener dewisir un plentyn i fynd â’r Arth gartref am y penwythnos sydd wedi
haeddu’r wobr a rhoddir bathodyn “Yr Arth sy’n Gwrando” iddo/iddi i’w gadw.

•

Nid ydym yn ei weithredu gyda dosbarth cyfan ar yr un pryd.

Rydym yn defnyddio’r Arth sy’n Gwrando i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarth Cyfnod
Sylfaen.
Gosodir yr Arth ar fwrdd grŵp o blant sy’n gweithio ar dasg penodol yn annibynnol. e.e. gêm
loto “ dy dro di nesaf, Jac”, Mae gen i …. / does gen i dim …..”
Ar ddechrau’r cynllun, bydd angen i’r plant ddeall beth yw pwrpas yr Arth sy’n Gwrando, sef
bod yr Arth yn gwrando os ydynt yn siarad Cymraeg.
Dylai’r oedolyn fodelu pa fath o iaith sydd angen ei defnyddio a rhoi’r patrymau iaith perthnasol
i’r plant.

Dyma sut rydym yn gweithredu’r cynllun.

•

Gosod yr Arth ar fwrdd ble mae’r plant yn gweithio ar dasg penodol yn annibynnol, nid
pan mae oedolyn yn gweithio ar dasg ffocws pan mae’r plant yn fwy parod i ymateb yn
Gymraeg.

•

Sicrheir bod yr oedolion yn y dosbarth yn clustfeinio ar y grŵp er mwyn sicrhau eu body
n siarad Cymraeg gyda’i gilydd ac atgoffir y plant o bresenoldeb yr Arth yn gyson.

•

Canmol a gwobrwyo’r plant sy’n defnyddio’r Gymraeg.

•

Ar Ddydd Gwener dewisir un plentyn i fynd â’r Arth gartref am y penwythnos sydd wedi
haeddu’r wobr a rhoddir bathodyn “Yr Arth sy’n Gwrando” iddo/iddi i’w gadw.

Nid ydym yn ei weithredu gyda dosbarth cyfan ar yr un pryd.

