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Adnodd Cyflymu Sgiliau 6c: Strategaeth rifedd SAFMEDS (prosiect cefnogi rhieni CA2) 

 
Adnodd Cyflymu Sgiliau 6d: Pecynnau Strategaeth rifedd SAFMEDS/ap Quizizz (CA2-3) 

 

 
Beth yw Adnoddau 6c a 6d a sut 
maen nhw'n gweithio?  
 
 
 
 

 

Bwriad adnoddau 6c a 6d yw cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i ddarparu ymyrraeth rifedd o safon uchel yn yr ysgol, ac yn y cartref. Fe'i 

bwriedir ar gyfer ysgolion sydd eisoes wedi gweithredu SAFMEDS ac/neu ysgolion newydd sydd am roi cynnig ar y strategaeth.  

 

Mae SAFMEDS (Say All Fast Minute Every Day Shuffled) yn strategaeth addysgu yn seiliedig ar dystiolaeth a ddatblygwyd i helpu 

disgyblion wella'u rhwyddineb a'u cynnydd mewn mathemateg.   
 

Gall ysgolion ddefnyddio SAFMEDS i: 

 Wella cyrhaeddiad mathemateg y disgyblion hynny nad ydynt yn gwneud cynnydd oed briodol.  

 Galluogi disgyblion targed i gael mynediad i bob maes o'r cwricwlwm drwy wella eu sgiliau mathemateg a rhifedd  

 Hybu defnyddio ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i godi safonau mewn mathemateg a rhifedd (cf. Sutton Trust). 

 Darparu asesiad aml unigol sydd o safon uchel ac yn gost effeithiol.  
 

Lluniwyd Adnodd 6c i gefnogi rhieni/gwarcheidwaid i gyflwyno SAFMEDS yn y cartref. Lluniwyd y canllawiau i ddefnyddwyr a'r fideos ar-

lein yn ofalus, er mwyn helpu rhieni/gwarcheidwaid i gyflwyno'r rhaglen gartref heb fod angen iddynt gael cymorth gan yr ysgol.    

Mae dwy ran i  Adnodd 6d: (1) cardiau fflach newydd SAFMEDS; a (2) helpu disgyblion i ddefnyddio SAFMEDS ar-lein (Quizizz) 
 

1. Cardiau fflach newydd SAFMEDS 

Mae cardiau newydd dwyieithog SAFMEDS yn cefnogi rhwyddineb mewn sgiliau allweddol penodol, i ddysgwyr ysgol gynradd ac/neu 

uwchradd. Mae'r cardiau fflach yn ymdrin â: 

 Adnabod rhifau 

 Gwerth Lle 

 Bondiau rhif 

 Adio 

 Tynnu 

 Lluosi 

 Rhannu 

 Graddfeydd 

 Amser 

 Arian  

 Talgrynnu 
Rhagor o wybodaeth ynghylch datblygu sgiliau:  
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2. Defnyddio SAFMEDS ar-lein efo Quizizz ac ap Quizizz 

Rydym wedi llwytho pecynnau cardiau fflach SAFMEDS ar wefan Quizizz: https://quizizz.com/ 

Gall disgyblion fynd at becynnau ar lwyfan dysgu ar-lein o'r enw Quizizz. Mae Quizizz am ddim, ac rydym wedi llwytho deunyddiau sy'n 

ymdrin â'r un testunau a restrir uchod ar y llwyfan ar-lein. Mae modd cael gafael arnynt oddi ar unrhyw gyfrifiadur neu lechen sydd â 

chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy. Rydym hefyd wedi creu canllawiau a fideos 'sut-i' cyfatebol i helpu dysgwyr gymhwyso strategaeth 

SAFMEDS i'r cardiau fflach ar ap Quizizz.  

 

 
Sut y gwyddom y bydd Adnodd 6 
yn effeithiol?  
 

Mae gan SAFMEDS sylfaen dystiolaeth gadarn, ac mae nifer o astudiaethau sydd wedi'u rheoli yn dangos deilliannau cadarnhaol.  Mae Ysgol 
Seicoleg Prifysgol Bangor wedi bod yn treialu SAFMEDS mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae 
canfyddiadau calonogol sy'n dangos bod y rhaglen yn helpu plant i wella eu sgiliau mathemateg sylfaenol.  Dengys yr astudiaethau hyn hefyd 
bod disgyblion yn cofio'r sgiliau hyn yn dda.  
 
Cyhoeddwyd peth o'r gwaith ymchwil yng Ngogledd Cymru mewn cylchgronau ymchwil a adolygir  gan gymheiriaid, sy'n canolbwyntio nid yn 
unig ar ddeilliannau SAFMEDS ond hefyd ar y ffactorau allweddol sy'n ei wneud yn llwyddiannus mewn lleoliadau ysgol nodweddiadol yng 
Ngogledd Cymru.   
 
Hunter, S. H., Beverley, M., Parkinson, J., & Hughes, J. C. (2016). Increasing high school students’ maths skills with the use of SAFMEDS 
class-wide. European Journal of Behavior Analysis, 17(2), 154-165. 
 
Beverley, M., Hughes, J. C., & Hastings, R. P. (2016). Using SAFMEDS to assist language learners to acquire second-language 
vocabulary. European Journal of Behavior Analysis, 17(2), 131-141. 
 
Hughes, J. C., Beverley, M., & Hastings, R. (2007). Using precision teaching to increase the fluency of word reading with problem 
readers. European Journal of Behavior Analysis, 8(2), 221-238. 
 

 
Sut fydd ysgolion yn gallu 
defnyddio Adnodd 6? 
 

Gellir cyflwyno strategaeth SAFMEDS yn effeithiol gan gymorthyddion dysgu i grwpiau bach, ymyriad dosbarth cyfan neu sesiynau dan 
arweiniad cyfoedion.  Fel arfer, caiff disgyblion dri sesiwn 20 munud bob wythnos yn yr ysgol.  Gall ysgolion ddefnyddio'r cardiau fflach neu 
adnoddau ar-lein Quizizz sy'n defnyddio'r rhaglen drwy lechen neu liniadur i gyflwyno sesiynau. 
 
Bydd Adnodd 6c yn cefnogi rhieni/gwarcheidwaid i gyflwyno sesiynau gartref, gan ddefnyddio cardiau fflach, neu drwy argraffu neu greu e.e. 

drwy ddefnyddio papurau 'post-it', torri papur neu Quizizz ar-lein ar lechen neu liniadur/cyfrifiadur ac/neu drwy ap Quizizz. 
 

 
Pa ddisgyblion fydd yn elwa ar yr 
adnoddau hyn?  
 

Bydd SAFMEDS yn helpu disgyblion o bob oed i feithrin rhwyddineb mewn sgiliau mathemateg. 

Byddai unrhyw ddisgybl sy'n cael trafferth gyda sgiliau mathemateg yn elwa ar ymyriad SAFMEDS.  Nid yw SAFMEDS yn disodli cyfarwyddyd 

dosbarth, mae'n helpu disgyblion i feithrin rhwyddineb ac i feistroli sgiliau craidd, gyda'r nod o gefnogi'r addysgu yn y dosbarth.  Bydd dysgwyr 

yn cofnodi eu sgorau ar dablau ac yn plotio ar y siart. Fel hyn, gall y dysgwr a'r athro fonitro'r dysgu o ddydd i ddydd, ac mae'n rhoi 

cynrychiolaeth weledol hefyd o'r dysgu. 

 
Sut fydd ysgolion yn defnyddio'r 
adnoddau hyn? 
 

Os oes gan ysgol ddiddordeb defnyddio strategaeth SAFMEDS, gallwn: 

 Ddarparu hyfforddiant ar-lein i staff a rhieni ar osod a gweithredu SAFMEDS yn effeithiol.  

 Rhoi mynediad i staff a rhieni at ddeunyddiau hyfforddiant dwyieithog 

 Rhoi mynediad at yr holl adnoddau dwyieithog drwy wefan Canolfan Cefnogaeth GwE (Cyflymu Sgiliau - Strategaethau Dysgu ac 

Addysgu): 

 

https://quizizz.com/
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https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc 
 

 
Beth fydd angen i ysgolion 
gyfrannu?  

Er mwyn i SAFMEDS fynd rhagddo yn effeithiol, mae rhai cyfraniadau pwysig i bob ysgol fel a ganlyn: 
- Adnabod disgyblion sy’n cael trafferthion o ran caffael sgiliau rhifedd sylfaenol    
- Adnabod o leiaf un neu ddau gymhorthydd dysgu (rhagor ar gyfer niferoedd mawr o blant) i gael hyfforddiant ar weithredu’r rhaglen.  
- Sicrhau bod gan y cynorthwywyr addysgu ddigon o amser i'w roi i gefnogi'r disgyblion.   

 

 
Beth yw'r gost i bob ysgol?   

 
 

Nid oes unrhyw gost i ysgol am gael yr hyfforddiant a'r deunyddiau gan GwE na Phrifysgol Bangor.  
 
 

 
Beth sy'n digwydd nesaf?  
 

Rhennir manylion yr holl adnoddau hyn ag ysgolion drwy Fwletin GwE, ac mae'r wybodaeth i'w chael ar Ganolfan Cefnogaeth GwE: 
 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc 
 
 

Cysylltwch â Richard Watkins os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth (gwybodaeth isod).  

 

Tîm y Prosiect 

 Rôl Sefydliad Manylion cyswllt 

Kaydee Owen Swyddog Ymchwil  
Ysgol Seicoleg  

CIEREI, Prifysgol Bangor         kaydee.owen@bangor.ac.uk  

Manon Davies YCG 
Mathemateg/Rhifedd - 
Cynradd  

GwE manonesylltdavies@gwegogledd.cymru  

Sian Caldwell YCG 
Mathemateg/Rhifedd - 
Uwchradd 

GwE SianElizabethCaldwell@gwegogledd.cymru  

Delyth Ellis YCG 
Mathemateg/Rhifedd - 
Uwchradd 

GwE delythellis@gwegogledd.cymru  

Richard Watkins  YCG Arweiniol Ymchwil 
ac Arfarnu  

GwE; CIEREI, Prifysgol Bangor         richardwatkins@gwegogledd.cymru 
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