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Cafodd Ar drywydd llythrennedd a rhifedd ei ddatblygu i helpu ysgolion i nodi cynnydd dysgwyr 
sydd ag anghenion addysgol arbennig mwy cymhleth. Mae Ar drywydd llythrennedd a rhifedd 
yn cynnwys datganiadau sgiliau sy’n rhan o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol 
(FfLlRh) ac mae’n sicrhau dilyniant yn natblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd y dysgwr.

Cafodd Ar drywydd llythrennedd a rhifedd ei ddatblygu’n benodol ar gyfer dysgwyr sydd ag 
anghenion dysgu cymhleth. Fodd bynnag, gan fod Ar drywydd llythrennedd a rhifedd yn sicrhau 
dilyniant yn natblygiad y dysgwr, gellir hefyd ei ddefnyddio ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio islaw 
lefel datganiadau sgiliau meithrin.

Mae’n bosibl i ddysgwr ddatblygu ymhellach neu ynghynt o ran rhai agweddau nac o ran 
agweddau eraill, gyda chyflawniadau’n digwydd dros nifer o flynyddoedd. Gallai hynny fod yn 
arbennig o wir o ran dysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA), yn enwedig os bydd 
anabledd corfforol yn eu hatal rhag dysgu sgiliau penodol.

Efallai y bydd ymarferwyr hefyd â diddordeb yn y map llwybrau Ar Drywydd Dysgu sy’n disgrifio 
sgiliau rhagarweiniol cynnar ar gyfer dysgwyr sydd ag anableddau dwys neu fwy nag un 
anabledd. Gellir gweld y ddogfen hon ar wefan Dysgu Cymru Llywodraeth Cymru yn  
www.llyw.cymru/dysgu

www.llyw.cymru/dysgu
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Ystod o brofiadau

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i:
• gael profiad helaeth o iaith o’u cwmpas sy’n eu trwytho yn yr iaith lafar a’r ysgrifenedig
• ymarfer, datblygu a mireinio eu sgiliau ym mhob agwedd o’r ddarpariaeth, gan gynnwys darpariaeth barhaus
• mynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio’u dychymyg
• profi a defnyddio pob math o gyfryngau ac ysgogiadau gan gynnwys technolegau datblygol
• darllen a rhannu amrywiaeth o destunau a storïau nad ydynt yn ffuglen a storïau traddodiadol o Gymru ac o bob rhan o’r byd gan gynnwys y rheini a ysgrifennwyd gan awduron enwog
• gwneud marciau neu ysgrifennu mewn ystod o genres
• cyfathrebu mewn ystod o gyd-destunau at wahanol ddibenion ac ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.

Addysgeg Ar drywydd llythrennedd

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy:
• gwricwlwm priodol o ran datblygiad
• darpariaeth barhaus wedi’i chyfoethogi a gweithgareddau â ffocws mewn amgylcheddau dysgu a geir dan do ac yn yr awyr agored
• gwahanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys rhai a ysgogir gan y plant
• profiadau sy’n caniatáu iddynt fabwysiadu ystod o rolau, gan gynnwys arwain mewn grŵp bach, dysgu fesul pâr neu weithio mewn tîm
• gwahanol adnoddau, gan gynnwys TGCh
• cyfleoedd dysgu gweithredol sy’n adeiladu ar brofiadau blaenorol ac sy’n eu cefnogi i dyfu’n feddylwyr a dysgwyr annibynnol
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio eu synhwyrau a bod yn greadigol a dychmygus
• tasgau a heriau sy’n eu hannog i ddatrys problemau a thrafod.

Mae Ar drywydd llythrennedd yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi eu datblygu law yn llaw. Gall ddysgwyr ddefnyddio sgiliau trawsieithu a sgiliau deuol i ddatblygu’r ddwy iaith gan sicrhau bod cryfder mewn un iaith yn 
atgyfnerthu’r llall.

Allwedd
O fewn y tabl, bydd testun o’r FfLlRh yn ymddangos fel testun normal. Bydd testun sydd yn sgil map llwybrau Ar Drywydd Dysgu (ADD)/Ar drywydd llythrennedd camau ABC benodol yn cael ei ddynodi gan brint 
trwm. Bydd y sgiliau hyn hefyd yn cael eu dynodi gan yr eicon canlynol.

Sgil map llwybrau ADD/Ar drywydd llythrennedd camau ABC  v		

D.S.
Er mwyn bod yn hygyrch ac yn ddarllenadwy, dyluniwyd y tablau hyn i’w hargraffu ar faint A3. 

Ar drywydd llythrennedd 
Llafaredd 
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Datblygu a 
chyflwyno 
gwybodaeth 
a syniadau

Siarad Cyfleu eu dewis i oedolyn sylwgar  
[ADD 37]

rhoi symbol/llun i gynrychioli eitem a 
ddymunir (nid yw’n gwahaniaethu rhwng 
yr eitem ei hun a’r hyn sy’n ei chynrychioli)

rhoi symbol/llun er mwyn cael eitem 
gyfatebol a ddymunir

dod o hyd i symbol/llun o eitem a 
ddymunir a’i ychwanegu at gymal ar strip 
brawddeg, cyfrifiadur neu gyfrifiadur 
llechen

defnyddio rhai geiriau, arwyddion neu 
symbolau perthnasol ar gyfer pethau y 
maent wedi eu gwneud  v

Rhannu sylw [ADD 40] pwyntio at eitem a ddymunir neu eitem o 
ddiddordeb (sy’n weladwy ond y tu hwnt 
i’w cyrraedd) a lleisio

cyfathrebu’n bennaf ynghylch 
gwrthrychau, pobl neu luniau cyfarwydd 
sydd yno, ond gallant hefyd gyfeirio at y 
ffaith eu bod yn absennol

cyfathrebu ynghylch storïau cyfarwydd a 
chwarae symbolaidd, yn ogystal â phobl, 
lleoedd a digwyddiadau o’u profiad 
ehangach

Cyfleu ‘mwy’/‘dim mwy’ drwy ddwy 
weithred gyson wahanol [ADD 28]

defnyddio cyfuniad o ystumiau a dulliau 
mwy ffurfiol o gyfathrebu (arwyddion/iaith 
lafar) er mwyn cael sylw, dweud ‘na’ a 
diwallu eu hanghenion

defnyddio geiriau/arwyddion/symbolau 
unigol a rhai brawddegau dwy ran,  
e.e. i ddweud eu bod am ailadrodd 
rhywbeth neu am i rywbeth ddigwydd eto

defnyddio cymalau dau a thri gair yn 
rheolaidd er mwyn cyfleu diddordebau, 
gwneud sylwadau, rhoi gwybodaeth 
a gofyn cwestiynau er mwyn cael 
gwybodaeth syml/benodol

defnyddio ychydig iawn o eiriau/arwyddion 
neu symbolau cyfarwydd

defnyddio geiriau/arwyddion unigol a 
nifer cynyddol o gymalau byr (e.e. ‘wedi 
gorffen’, ‘ga i ddiod’) yn bennaf er 
mwyn mynegi eu dymuniadau neu eu 
hanghenion eu hunain

deall a defnyddio hyd at 50 o  
eiriau/arwyddion/symbolau

cyfathrebu’n ddigon clir fel bod 
oedolyn sy’n eu hadnabod yn dda yn 
gallu dehongli’r hyn y maent yn ei 
olygu  v

cyfathrebu’n ddigon clir fel bod 
oedolion sy’n eu hadnabod yn dda 
yn gallu eu deall mewn cyd-destunau 
strwythuredig  v

cyfathrebu’n ddigon clir fel bod 
oedolion a chyfoedion sy’n eu 
hadnabod yn dda yn gallu eu deall  v

copïo gweithredoedd mewn gemau 
gweithred syml (e.e. mae Seimon yn 
dweud … ) gan roi cynnig ar weithred o 
ryw fath pan fydd oedolyn yn defnyddio 
geiriau yn unig

lleisio neu bwyso swits i chwarae ‘rhan’ 
sydd wedi’i recordio, pan ddaw eu tro 
mewn ‘drama’/cyflwyniad ailadroddus

rhoi cynnig ar gynrychioli pethau/anifeiliaid 
ac ati mewn gweithgareddau chwarae rôl 
wedi’u strwythuro

Ar drywydd llythrennedd 
Llafaredd 
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Datblygu a 
chyflwyno 
gwybodaeth 
a syniadau

Siarad deall a defnyddio cwestiynau syml, 
e.e. ‘Beth?’ a ‘Ble?’  v

dangos diddordeb mewn geiriau neu 
synau penodol gan eu hailadrodd yn 
fwriadol weithiau  v

Gwrando Newid ymddygiad wrth ymateb i 
ddigwyddiad diddorol gerllaw [ADD 25]

dangos eu bod yn deall iaith lafar (ond 
yn dibynnu’n helaeth ar gliwiau gweledol 
ac ar gliwiau eraill o fewn y cyd-destun 
uniongyrchol)

gwrando ac ymateb yn briodol i 
gyfarwyddiadau a ategir gan ystumiau, 
e.e. ‘dos/cer i nôl dy gôt’

dangos eu bod wedi gwrando ar eraill 
drwy ddewis lluniau perthnasol o gasgliad

gwrando ar a chyflawni cyfarwyddyd 
syml (un cam)  v

dangos eu bod yn deall ychydig o  
eiriau/arwyddion am wrthrychau neu bobl 
gyfarwydd

dangos eu bod yn deall hyd at 50 o  
eiriau/arwyddion/symbolau mewn  
cyd-destunau pendant yn bennaf

gwrando ar ganeuon, rhigymau a storïau 
a mynegi rhywfaint o ddiddordeb

ymateb yn briodol i geisiadau syml lle 
mae’n rhaid newid lleoliad gwrthrychau 
neu eu trosglwyddo i bobl

ymateb yn briodol i geisiadau syml sy’n 
cynnwys priodoleddau (e.e. mawr, budr), 
rhagenwau meddiannol (e.e. fy, dy) ac 
arddodiaid (e.e. yn, ar, o dan)

gallu ateb cwestiynau ‘Ble?’ a ‘Beth?’ 
pan maent yn cael eu cyfleu gydag 
ystumiau  v

gallu ateb cwestiynau ‘Beth?’ a ‘Pryd?’ 
mewn perthynas â gwrthrychau a 
phobl  v

Cydweithio a 
thrafod

Cychwyn gêm gymdeithasol [ADD 33] cymryd eu tro mewn gweithgaredd grŵ p. gwrando/gwylio am ysgogiad mai ‘eu 
tro nhw’ yw hi, pan na cheir trefn syml o 
gymryd tro ‘mewn cylch’.

cychwyn ‘sgwrs’ ac ailadrodd geiriau neu 
gymalau os nad yw’n eu deall.

Ar drywydd llythrennedd 
Llafaredd 
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Ystod o brofiadau

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i:
• gael profiad helaeth o iaith o’u cwmpas sy’n eu trwytho yn yr iaith lafar a’r ysgrifenedig
• ymarfer, datblygu a mireinio eu sgiliau ym mhob agwedd o’r ddarpariaeth, gan gynnwys darpariaeth barhaus
• mynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio’u dychymyg
• profi a defnyddio pob math o gyfryngau ac ysgogiadau gan gynnwys technolegau datblygol
• darllen a rhannu amrywiaeth o destunau a storïau nad ydynt yn ffuglen a storïau traddodiadol o Gymru ac o bob rhan o’r byd gan gynnwys y rheini a ysgrifennwyd gan awduron enwog
• gwneud marciau neu ysgrifennu mewn ystod o genres
• cyfathrebu mewn ystod o gyd-destunau at wahanol ddibenion ac ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.

Ar drywydd llythrennedd 
Darllen

Addysgeg Ar drywydd llythrennedd 

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy:
• gwricwlwm priodol o ran datblygiad
• darpariaeth barhaus wedi’i chyfoethogi a gweithgareddau â ffocws mewn amgylcheddau dysgu a geir dan do ac yn yr awyr agored
• gwahanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys rhai a ysgogir gan y plant
• profiadau sy’n caniatáu iddynt fabwysiadu ystod o rolau, gan gynnwys arwain mewn grŵp bach, dysgu fesul pâr neu weithio mewn tîm
• gwahanol adnoddau, gan gynnwys TGCh
• cyfleoedd dysgu gweithredol sy’n adeiladu ar brofiadau blaenorol ac sy’n eu cefnogi i dyfu’n feddylwyr a dysgwyr annibynnol
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio eu synhwyrau a bod yn greadigol a dychmygus
• tasgau a heriau sy’n eu hannog i ddatrys problemau a thrafod.

Mae Ar drywydd llythrennedd yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi eu datblygu law yn llaw. Gall ddysgwyr ddefnyddio sgiliau trawsieithu a sgiliau deuol i ddatblygu’r ddwy iaith gan sicrhau bod cryfder mewn un iaith yn 
atgyfnerthu’r llall.

Allwedd
O fewn y tabl, bydd testun o’r FfLlRh yn ymddangos fel testun normal. Bydd testun sydd yn sgil map llwybrau Ar Drywydd Dysgu (ADD)/Ar drywydd llythrennedd camau ABC benodol yn cael ei ddynodi gan brint 
trwm. Bydd y sgiliau hyn hefyd yn cael eu dynodi gan yr eicon canlynol. 

Sgil map llwybrau ADD/Ar drywydd llythrennedd camau ABC v			

D.S.
Er mwyn bod yn hygyrch ac yn ddarllenadwy, dyluniwyd y tablau hyn i’w hargraffu ar faint A3. 
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Canfod,  
dethol a 
defnyddio 
gwybodaeth

Strategaethau 
darllen

Gweithredu’n fwriadol ar amgylchedd pob 
dydd [ADD 24]

dangos sylw cynyddol i rai llyfrau, gan roi 
llyfrau eraill i’r naill ochr

cyflwyno’u hoff lyfr i oedolyn er mwyn i’r 
oedolyn ddarllen y llyfr iddynt

dewis nifer o wahanol fathau o 
ddeunydd darllen o gasgliad a dangos 
diddordeb ym mhob un  v

chwilio am eitemau ‘cynrychioliadol’,  
e.e. lluniau, ffotograffau, llyfrau  
cyffyrddol/codi dalen, ac ati

dal llyfr neu’n ei droi ar i fyny trin a thrafod llyfr, gan droi’r tudalennau 
o’r blaen i’r cefn yn bennaf, ac edrych 
arnynt â diddordeb

edrych ar y dudalen chwith mewn llyfr cyn 
edrych ar y dudalen dde

cysylltu sŵn perthnasol i lun, e.e. 
dweud ‘mŵ’ wrth weld llun buwch  v

paru geiriau cyfarwydd iawn ac adnabod 
ychydig o lythrennau penodol,  
e.e. llythrennau o’u henw eu hunain

‘darllen’ llinell amser o ddarluniau neu 
symbolau ac yn dweud beth fydd yn 
digwydd

canfod eu henw eu hunain mewn 
amrywiaeth o fannau yn yr ystafell ddosbarth

canfod eitem a ddymunir drwy  
archwilio/dehongli labeli

Rhannu sylw [ADD 40] dangos diddordeb wrth i oedolyn ddarllen 
stori, gan edrych ar y llyfr, ei gyffwrdd a’i 
drin a’i drafod ar brydiau

pwyntio at lun o gymeriad mewn stori 
gyfarwydd

defnyddio geiriau, arwyddion neu 
symbolau perthnasol i gyfeirio at 
fanylion pwysig mewn llun  v

paru unigolyn cyfarwydd â ffotograff clir 
o’r unigolyn hwnnw

cysylltu ychydig o eiriau ysgrifenedig 
i symbolau, ffotograffau neu 
wrthrychau  v

dewis lluniau ar sgrin ac ymateb yn 
ddeallus iddynt  v

Ar drywydd llythrennedd 
Darllen
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Ymateb i’r 
hyn a  
ddarllenwyd

Darllen a 
deall

Mynegi, mewn dulliau symbolaidd, eu bod 
yn well ganddynt eitemau nad ydynt yn 
bresennol [ADD 41]

lleisio mewn ymateb i ran arbennig o stori 
gyfarwydd

paru eitemau mewn sach stori â 
chymeriadau, lleoedd neu ddigwyddiadau 
mewn stori gyfarwydd iawn

defnyddio lluniau i roi digwyddiadau 
allweddol (tri ohonynt) yn eu trefn mewn 
stori gyfarwydd

ymateb i wybodaeth mewn llun neu 
symbol unigol, e.e. dod o hyd i’r 
gwrthrych â gynrychiolir  v

dilyn cyfarwyddiadau dau gam syml sydd 
wedi’u ‘hysgrifennu’ ar ffurf lluniau neu 
symbolau

gwrando, gyda diddordeb, ar synau a 
recordiwyd ar swits ‘cam wrth gam’, neu 
ar stori lafar ar gyfrifiadur; defnyddio swits 
neu sgrin gyffwrdd i ailadrodd synau a 
symud y stori ymlaen

creu sŵ n neu iaith lafar sy’n cyfateb i lun 
mewn stori gyfarwydd, e.e. dewis swits 
(o blith dau) a’i bwyso i chwarae’r sŵ n 
priodol

cyfeirio at brint yn yr amgylchedd neu roi 
sylw arno, e.e. labeli, hysbysiadau

cymryd rhan wrth greu stori wedi’i 
phersonoli, yna pan ei darllenir, 
gwrando ac edrych gyda diddordeb  v

cymryd rhan wrth greu stori wedi’i 
phersonoli, yna pan ei darllenir, 
dangos eu bod yn adnabod eu hunain 
yn y stori  v

gwneud cysylltiadau i brofiadau y 
maent wedi eu cael pan fyddant 
wedi’u darlunio mewn stori wedi’i 
phersonoli  v

defnyddio gair (llafar) neu ddewis 
gwrthrych neu symbol i ‘ddisgrifio’ 
nodwedd a ddarlunnir mewn llyfr stori

cynnig rhywfaint o wybodaeth am stori 
gyfarwydd

Ymateb a 
dadansoddi

Cyfleu ‘mwy’/‘dim mwy’ drwy ddwy 
weithred gyson wahanol [ADD 28]

dangos ymateb penodol i agwedd 
synhwyraidd ar stori adnabyddus,  
e.e. chwerthin a chyffro mewn golygfa 
frwydr, anesmwythder wrth glywed 
cerddoriaeth ‘iasol’

efelychu (e.e. copïo mynegiant wyneb) neu 
ddangos empathi (e.e. o!) wrth ymateb i 
rywbeth penodol sy’n digwydd i gymeriad 
mewn stori gyfarwydd

mynegi mewn rhyw fodd neu’i gilydd 
(o’u hysgogi) eu hagwedd bersonol tuag 
at stori neu ddiddordeb mewn stori sydd 
newydd gael ei darllen, e.e. hoffi/ddim yn 
hoffi, adalw digwyddiad penodol, ac ati

Rhannu sylw [ADD 40] rhagweld patrwm sy’n ailadrodd mewn 
stori, e.e. gwenu ar ‘ffi,ffei, ffo, ffym’.

dangos pleser pan fydd oedolyn yn 
dechrau darllen un o’u hoff storïau, gan 
ymateb ar adegau allweddol a dangos 
dealltwriaeth pan fydd wedi dod i ben

edrych ar a chynnal diddordeb mewn 
testunau gyda/heb oedolyn.

Ar drywydd llythrennedd 
Darllen
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Ymateb i’r 
hyn a  
ddarllenwyd

Ymateb a 
dadansoddi

edrych ar un neu ddau o’u hoff lyfrau 
lluniau cyfarwydd (neu gyfrwng 
synhwyraidd cyfatebol) gydag oedolyn, 
gan roi sylw i agweddau penodol y bydd yr 
oedolyn yn cyfeirio atynt yn y llun.

Ar drywydd llythrennedd 
Darllen 
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Ystod o brofiadau

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i:
• gael profiad helaeth o iaith o’u cwmpas sy’n eu trwytho yn yr iaith lafar a’r ysgrifenedig
• ymarfer, datblygu a mireinio eu sgiliau ym mhob agwedd o’r ddarpariaeth, gan gynnwys darpariaeth barhaus
• mynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio’u dychymyg
• profi a defnyddio pob math o gyfryngau ac ysgogiadau gan gynnwys technolegau datblygol
• darllen a rhannu amrywiaeth o destunau a storïau nad ydynt yn ffuglen a storïau traddodiadol o Gymru ac o bob rhan o’r byd gan gynnwys y rheini a ysgrifennwyd gan awduron enwog
• gwneud marciau neu ysgrifennu mewn ystod o genres
• cyfathrebu mewn ystod o gyd-destunau at wahanol ddibenion ac ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. 

Ar drywydd llythrennedd 
Ysgrifennu 

Addysgeg Ar drywydd llythrennedd

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy:
• gwricwlwm priodol o ran datblygiad
• darpariaeth barhaus wedi’i chyfoethogi a gweithgareddau â ffocws mewn amgylcheddau dysgu a geir dan do ac yn yr awyr agored
• gwahanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys rhai a ysgogir gan y plant
• profiadau sy’n caniatáu iddynt fabwysiadu ystod o rolau, gan gynnwys arwain mewn grŵp bach, dysgu fesul pâr neu weithio mewn tîm
• gwahanol adnoddau, gan gynnwys TGCh
• cyfleoedd dysgu gweithredol sy’n adeiladu ar brofiadau blaenorol ac sy’n eu cefnogi i dyfu’n feddylwyr a dysgwyr annibynnol
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio eu synhwyrau a bod yn greadigol a dychmygus
• tasgau a heriau sy’n eu hannog i ddatrys problemau a thrafod.

Mae Ar drywydd llythrennedd yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi eu datblygu law yn llaw. Gall ddysgwyr ddefnyddio sgiliau trawsieithu a sgiliau deuol i ddatblygu’r ddwy iaith gan sicrhau bod cryfder mewn un iaith yn 
atgyfnerthu’r llall.

Allwedd
O fewn y tabl, bydd testun o’r FfLlRh yn ymddangos fel testun normal. Bydd testun sydd yn sgil map llwybrau Ar Drywydd Dysgu (ADD)/Ar drywydd llythrennedd camau ABC benodol yn cael ei ddynodi gan brint 
trwm. Bydd y sgiliau hyn hefyd yn cael eu dynodi gan yr eicon canlynol. 

Sgil map llwybrau ADD/Ar drywydd llythrennedd camau ABC v				

D.S.
Er mwyn bod yn hygyrch ac yn ddarllenadwy, dyluniwyd y tablau hyn i’w hargraffu ar faint A3. 
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Trefnu  
syniadau a 
gwybodaeth

Ystyr,  
dibenion, 
darllenwyr

Rhannu sylw [ADD 40] edrych ar/cydnabod eu ‘llun’ pan fydd 
oedolyn yn siarad am yr hyn y maent 
wedi’i wneud

rhannu eu ‘llun’ wrth ryngweithio ag 
oedolyn

dweud rhywbeth am eu llun neu 
newyddion y gall oedolyn ei ysgrifennu

dewis symbol neu lun unigol (o blith 
dau neu fwy) i ddisgrifio rhywbeth sydd 
newydd ddigwydd

defnyddio marc(iau) i labelu eu gwaith eu 
hunain

dewis eu henw o ddau gerdyn enw  
a’u paru ag eitem sydd yn perthyn 
iddynt  v

dewis llun(iau), symbol(au) neu eiriau 
ysgrifenedig cyfarwydd iawn i gofnodi 
rhywbeth a ddywedwyd  v

Ymwybyddiaeth o ddibyniaeth [ADD 26] ‘lleoli’r’ sgriblo o fewn gofod diffiniedig 
(o fewn terfynau’r dudalen neu ar ran 
neilltuol o’r dudalen) gan ddangos 
rheolaeth weledol gynyddol

cau rhai llinellau wrth sgriblo (gan greu 
ffurfiau sy’n ymddangos fel siapiau)

ysgrifennu rhai llythrennau o’u 
henw eu hunain (gall eu ffurf fod yn 
anghonfensiynol)

cyffwrdd llun neu symbol er mwyn 
cael gwobr weledol neu glywedol ar y 
cyfrifiadur neu ar gyfrifiadur llechen (yn 
gallu canolbwyntio ar lun fel ‘targed’ ond 
mae’n bosib na ellir gwahaniaethu rhwng 
yr hyn a gynrychiolir gan wahanol luniau)

dewis llun neu symbol (o blith dau neu 
fwy) i gyfleu neges mewn meddalwedd 
symbolau siarad ar gyfrifiadur neu ar 
gyfrifiadur llechen

dewis llun neu symbol i greu cymal byr gan 
ddefnyddio meddalwedd symbolau siarad 
ar gyfrifiadur neu gyfrifiadur llechen

arsylwi gyda diddordeb wrth i oedolyn 
ysgrifennu  v

arsylwi oedolyn, neu gyfoed, 
yn ysgrifennu, yna efelychu eu 
gweithrediadau gan ddefnyddio pensil 
neu offer arall  v

arsylwi oedolyn, neu gyfoed, 
yn ysgrifennu, yna efelychu eu 
gweithrediadau gan gynhyrchu 
patrymau tebyg i ysgrifennu  v

Ar drywydd llythrennedd 
Ysgrifennu 
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Elfennau Agweddau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Trefnu  
syniadau a 
gwybodaeth

Strwythur a 
threfn

Cyflawni dwy weithred wahanol yn eu 
trefn i gael gwobr [ADD 35]

dyfalbarhau i wneud marciau er mwyn 
cynhyrchu canlyniad (sy’n ymddangos fel 
pe bai ar hap)

sgriblo i gynhyrchu eu ‘llun’ eu hunain ac 
yn dechrau priodoli ystyr iddo

dewis dau neu fwy o symbolau mewn 
dilyniant i gyfleu ‘beth ddigwyddodd 
gyntaf … ac wedyn’, a’u defnyddio i 
rannu gwybodaeth ag oedolyn

dangos diddordeb pan fydd oedolyn 
yn ysgrifennu neu’n darllen eu  
newyddion/stori yn ôl; cadarnhau mai 
dyna’r hyn y maent am ei ddweud

Ysgrifennu’n 
gywir

Iaith

Llawysgrifen
Cystrawen
Atalnodi
Sillafu

Gweithredu’n fwriadol ar amgylchedd pob 
dydd [ADD 24]

arbrofi drwy wneud marciau gan 
ddefnyddio rhannau’r corff, e.e. y traed a’r 
dwylo

defnyddio’r llaw a ffafrir yn fwy cyson wrth 
wneud marciau, gan weithiau ddefnyddio 
offeryn (wedi’i addasu)

rhoi cynnig ar amrywiaeth o offer i
wneud marciau a siapiau ar bapur neu ar 
ddeunydd priodol arall

Gwneud marciau dros arwynebedd mawr, 
e.e. yn symud y fraich gyfan [ddim ar fap 
llwybrau ADD ond yn berthnasol]

gafael mewn eitemau a dechrau 
defnyddio’r bysedd i wneud marciau  
(e.e. mewn tywod gwlyb, ewyn, ac ati), 
gan ddatblygu i sgriblo ar bapur.

defnyddio ystod o weithrediadau i 
wneud amryw o farciau, e.e. dotiau a 
llinellau mewn gwahanol gyfeiriadau 
a phatrymau cylchol.  v

ceisio dargopïo siapiau a llythrennau 
mawr

cynnwys rhai siapiau tebyg i lythrennau, 
neu ffurfiau tebyg i eiriau (gyda bylchau 
rhyngddynt), wrth dynnu llun

tynnu rhai lluniau cynrychioliadol,  
e.e. person neu anifail.

Ar drywydd llythrennedd 
Ysgrifennu 
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Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i:
• gael profiad o amgylchedd sy’n fathemategol gyfoethog ac sy’n caniatáu iddynt ymchwilio a datblygu cysyniadau ac iaith fathemategol
• datblygu sgiliau mathemategol ymarferol mewn pob math o gyd-destunau
• cyfathrebu mewn pob math o gyd-destunau mathemategol at ddibenion a chynulleidfaoedd amrywiol
• ymarfer, datblygu a mireinio eu sgiliau mathemategol o fewn pob agwedd ar y ddarpariaeth, gan gynnwys darpariaeth barhaus
• cael profiad o a defnyddio amrywiol gyfryngau a chymhelliant gan gynnwys technolegau newydd
• deall a defnyddio amrywiol fesurau a gallu adnabod a defnyddio siapiau wrth chwarae ac o fewn gweithgareddau strwythuredig.

Ar drywydd rhifedd 
 

Addysgeg Ar drywydd rhifedd

Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy:
• gwricwlwm priodol o ran datblygiad
• darpariaeth barhaus wedi’i chyfoethogi a gweithgareddau â ffocws mewn amgylcheddau dysgu a geir dan do ac yn yr awyr agored
• gwahanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys rhai a ysgogir gan y plant
• profiadau sy’n caniatáu iddynt fabwysiadu ystod o rolau, gan gynnwys arwain mewn grŵp bach, dysgu fesul pâr neu weithio mewn tîm
• gwahanol adnoddau, gan gynnwys TGCh
• cyfleoedd dysgu gweithredol sy’n adeiladu ar brofiadau blaenorol ac sy’n eu cefnogi i dyfu’n feddylwyr a dysgwyr annibynnol
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddefnyddio eu synhwyrau a bod yn greadigol a dychmygus
• tasgau a heriau sy’n eu hannog i ddatrys problemau a thrafod. 

Ystod o brofiadau

Allwedd
O fewn y tabl, bydd testun o’r FfLlRh yn ymddangos fel testun normal. Bydd testun sydd wedi cael ei addasu o’r FfLlRh neu sydd yn sgil map llwybrau Ar Drywydd Dysgu (ADD)/Ar drywydd rhifedd camau ABC 
benodol yn cael ei ddynodi gan brint trwm. Bydd y sgiliau hyn hefyd yn cael eu dynodi gan yr eiconau canlynol.

Sgil a addaswyd  �	Sgil map llwybrau ADD/Ar drywydd rhifedd camau ABC  v			

D.S.
Er mwyn bod yn hygyrch ac yn ddarllenadwy, dyluniwyd y tablau hyn i’w hargraffu ar faint A3. 
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Llinynnau Elfennau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Datblgyu 
ymresymu 
rhifyddol

Adnabod 
prosesau a  
chysylltiadau 

Archwilio’r amgylchedd yn fwriadol
[ADD 27]

canolbwyntio eu sylw ar wrthrychau, 
gan eu trin a’u trafod drwy ddefnyddio 
amrywiaeth o ddulliau

rhoi sylw ac ymateb i eiriau rhif, a’u 
defnyddio, mewn gweithgareddau 
strwythuredig a arweinir gan oedolyn

cyfrif a chymharu y tu allan i 
weithgareddau lle ceir ffocws ar 
addysgu weithiau

Rhannu sylw [ADD 40] dangos diddordeb mewn gweithgareddau 
rhif a chyfrif gydag oedolyn, copïo rhai 
gweithredoedd, a/neu leisio ar adegau 
priodol

cynorthwyo i gyfrif a pharu gwrthrychau 
unfath pan gaiff y dasg ei strwythuro gan 
oedolyn

cwblhau tasg lle mae angen cymryd amryw 
o gamau

Addasu gweithred pan nad yw ailadrodd y 
weithred yn gweithio [ADD 38]

defnyddio hoff wrthrych mewn ffordd 
newydd neu wahanol ar ôl gwylio oedolyn 
yn gwneud hynny

dechrau trin eitemau cyfarwydd yn debyg 
er gwaethaf y gwahaniaethau rhyngddynt 
o ran ymddangosiad, neu’r cyfrwng 
a ddefnyddir i’w cynrychioli (ar ffurf 
gwrthrychau, lluniau, ac ati)

dethol a thrin a thrafod gwrthrychau er 
mwyn helpu i ddatrys problem

Sefydlogrwydd gwrthrychau [ADD 34] canfod a thynnu hoff wrthrych o blith 
casgliad o wahanol wrthrychau

gwylio oedolyn yn rhoi nifer o eitemau 
mewn trefn arbennig (e.e. gosod ceir 
mewn rhes) ac yna’n ceisio’i gopïo

rhoi cynnig ar wneud amcangyfrif syml, 
e.e. faint o wrthrychau fydd yn ffitio mewn 
cynhwysydd

chwilio am bob eitem goll pan fydd 2 neu 
3 gwrthrych wedi’u cuddio

Cynrychioli a 
chyfathrebu

ymateb yn briodol i rai geiriau sy’n disgrifio:
 – nifer, e.e. mwy
 – maint, e.e. mawr
 – lleoliad, e.e. yn

wrth eu cymhwyso i wrthrychau 
gwirioneddol

ymateb yn briodol i eiriau sy’n disgrifio:
 – nifer, e.e. rhywfaint, mwy, llawer
 – maint, e.e. mawr, bach
 – lleoliad, e.e. yn, ar, o dan

arwyddo neu nodi er mwyn dangos 
ymateb neu ddewis

dangos ymwybyddiaeth o nifer mewn 
gweithgareddau

cofnodi drwy wneud marciau neu dynnu 
lluniau

Ar drywydd rhifedd
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Llinynnau Elfennau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Datblygu 
ymresymu 
rhifyddol

Adolygu sylwi os bydd patrwm yn anghywir, lle bo 
eitemau mewn parau, ac unioni hynny 
drwy gwblhau’r set neu dynnu’r eitem 
nad yw’n perthyn

dehongli rhifau ysgrifenedig yn gywir (hyd 
at 3) mewn tasg ymarferol, e.e. yn darllen 
‘3’ ac yn rhoi nifer cyfatebol o ddiodydd i 
eraill  �

Defnyddio 
sgiliau rhif

Defnyddio 
ffeithiau rhif 
a’r berthynas 
rhwng rhifau

rhagweld yr uchafbwynt mewn caneuon 
neu rigymau rhif cyfarwydd (gan ddangos 
eginadnabyddiaeth o eiriau rhif)

gwrando ar rigymau, caneuon, storïau 
a gemau rhif cyfarwydd, a gallu 
dweud, neu ddangos, o leiaf un rhif  v

gwrando ar rigymau, caneuon, storïau 
a gemau rhif cyfarwydd, a gallu 
dweud, neu ddangos, mwy nag un 
rhif  v

‘Syllu’ yn ôl/ymlaen ar ddau wrthrych 
(gwybod bod dau wrthrych yn bresennol) 
[ADD 29]

adnabod pa nifer sydd fwyaf ar gyfer 
niferoedd bach

cyfrif 2 neu 3 gwrthrych gyda chefnogaeth cyfrif hyd at 3 o wrthrychau’n  
ddibynadwy  �

Rhannu sylw [ADD 40] pwyntio at eitem neu leisio ar adeg briodol 
er mwyn cyfeirio at rif wrth i oedolyn gyfrif

adrodd rhifau o 1 i 3  � adrodd rhifau o 1 i 5  �

cysylltu rhifolion (1 a 2) â gweithgareddau 
rhif

gwybod bod ‘2’ yn fwy nag ‘1’ enwi a rhoi rhifolion yn eu trefn hyd at 3 
o leiaf  �

Ffracsiynau, 
degolion, 
canrannau a 
chymhareb

Ar drywydd rhifedd
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Llinynnau Elfennau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Defnyddio 
sgiliau rhif

Cyfrifo gan 
ddefnyddio 
dulliau  
meddwl ac 
ysgrifenedig

‘ychwanegu mwy’ at, neu ‘dynnu i ffwrdd’ 
o, gasgliad mewn tasg strwythuredig 
gan oedolyn, gan ailgyfrif er mwyn creu 
cyfanswm newydd

Amcangyfrif 
a gwirio

Rheoli arian Cyfleu eu dewis i oedolyn sylwgar  
[ADD 37]

rhoi darn arian yn gyfnewid am eitem ar 
ôl gweld eraill yn gwneud hynny mewn 
siop chwarae rôl (efallai nad oes ganddynt 
unrhyw syniad o werth y darn arian, ond 
byddent yn cymryd rhan yn y rhyngweithio 
cymdeithasol)

pwyntio at eitem o’u dewis o blith dwy 
neu dair eitem mewn siop chwarae rôl 
yna’n rhoi’r darn(au) arian yn gyfnewid am 
yr eitem

rhoi arian yn gyfnewid am eitem mewn 
siop go iawn pan fydd y darnau arian a’r 
dewis wedi’u paratoi ymlaen llaw

canfod darnau arian o gasgliad cyfyngedig 
sydd yr un peth â’r darnau arian a 
ddangosir gan oedolyn

didoli darnau arian yn unol ag un 
nodwedd, e.e. lliw, maint neu siâp

Defnyddio 
sgiliau 
mesur

Hyd,  
pwysau/màs, 
cynhwysedd

Dewis o blith dwy neu fwy o eitemau  
[ADD 36]

archwilio’r gwahaniaethau rhwng 
gwrthrychau drwy eu gosod/eu dal 
ynghyd, eu huno/pentyrru/tynnu oddi wrth 
ei gilydd/rhoi mewn cynwysyddion

canfod y gwrthrych ‘mawr’ o blith 2 eitem 
sy’n debyg fel arall:
 – lle ceir gwahaniaeth mawr rhyngddynt 
o ran maint mewn gweithgaredd 
strwythuredig gan oedolyn

cymharu, yn annibynnol, maint 
gwrthrychau drwy eu gosod mewn llinell 
neu eu dal gyda’i gilydd: 
 – canfod yr un ‘mawr’ o ddau wrthrych a 
gallu rhoi amryw o wrthrychau mewn 
trefn yn ôl eu maint

canfod gwrthrych sydd yr un peth o 
blith casgliad bach o wrthrychau mewn 
gweithgaredd strwythuredig gan oedolyn

Ar drywydd rhifedd
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Map llwybrau ADD Camau A Camau B Camau C

Llinynnau Elfennau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Defnyddio 
sgiliau 
mesur

Amser Cyflawni dwy weithred wahanol yn eu 
trefn i gael gwobr [ADD 35]

dangos ymwybyddiaeth gynyddol o 
batrymau rhythmig a dechrau gwneud 
rhai synau ar y cyd ag ystumiau neu wrth 
bwyntio

addasu’r cyflymder wrth guro dwylo i 
gyfateb â model (cyflymach neu arafach)

derbyn bod angen aros am weithgaredd a 
ffafrir yn fwy drwy gyfeirio at y lluniau sy’n 
cynrychioli eu diwrnod (gan ddefnyddio’r 
cysyniad o ‘wedi gorffen’ a ‘nesaf’) 

rhagweld digwyddiad arferol pan gaiff 
ei gynrychioli ar ffurf llun/symbol neu 
wrthrych perthnasol

defnyddio lluniau syml er mwyn deall 
dilyniant digwyddiadau a gweithgareddau 
yn ystod eu diwrnod

Tymheredd gwerthfawrogi’r gwahaniaeth rhwng 
poeth ac oer

Arwynebedd 
a chyfaint
Ongl a safle

Rhagweld yng nghyd-destun
arferion cymdeithasol [ADD 17]  v

cwblhau symudiadau syml pan mae 
cyfarwyddiadau’n cael eu cyfleu gydag 
ystumiau ac ysgogiad corfforol  v

efelychu symudiadau syml pan maent 
yn cael eu modelu neu pan mae 
cyfarwyddiadau’n cael eu cyfleu gydag 
ystumiau  v

dilyn cyfarwyddiadau un cam ar gyfer 
symudiadau syml mewn gemau a 
gweithgareddau chwaraeon  v

Defnyddio 
sgiliau  
geometreg

Siâp trin siapiau 2D a 3D a’u cydweddu i’w 
gilydd ac i’w hamlinelliad, e.e. mewn 
didolwr siapiau  v

defnyddio siapiau 3D adeiladol yn eu 
chwarae, e.e. eu stacio neu eu ffitio yn 
gyfochrog â’i gilydd  v

Defnyddio 
sgiliau data

Casglu a 
chofnodi 
data
Cyflwyno a 
dadansoddi 
data
Dehongli
canlyniadau

Dewis o blith dwy neu fwy o eitemau  
[ADD 36]

‘casglu’ a chadw sawl gwrthrych sy’n 
rhannu nodwedd arbennig a ffafrir, gan 
roi’r gweddill o’r neilltu

gwahanu gwrthrychau sy’n rhannu 
nodwedd gyffredin (o’u dewis eu hunain) 
o gasgliad

gwahanu gwrthrychau sy’n rhannu 
priodoledd penodedig, e.e. mawr/bach, 
crwn

paru gwrthrych â gwrthrych sydd yr un 
fath a llun â llun sydd yr un fath

paru lluniau â gwrthrychau’n gyson (nad 
ydynt o reidrwydd yn edrych yn union yr 
un peth)

paru gwrthrych cyfarwydd iawn â llun clir 
o wrthrych sydd yr un fath

cyfuno parau cysylltiedig o wrthrychau neu 
luniau, e.e. cyllell a fforc, cwpan a soser
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Llinynnau Elfennau Mae dysgwyr wedi cyflawni’r 
canlynol ar fap llwybrau  
Ar Drywydd Dysgu (ADD).

Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu: Mae dysgwyr yn gallu:

Defnyddio 
sgiliau data

Casglu a 
chofnodi 
data
Cyflwyno a 
dadansoddi 
data
Dehongli
canlyniadau

didoli a rhoi gwrthrychau mewn dilyniant 
er mwyn cael trefn arnynt a’u defnyddio 
mewn cyd-destun, ond heb wneud 
hynny’n gywir bob tro

Gweithredu’n fwriadol ar amgylchedd pob 
dydd [ADD 24]

cyffwrdd, pwyntio neu rhoi gwrthrych fel 
‘ateb’ mewn gweithgaredd rhifau

trin a thrafod gwrthrychau neu luniau 
mewn gemau rhif a gweithgareddau 
syml – bydd lleoliad terfynol yr eitemau’n 
cofnodi’r datrysiad

cofnodi rhifau drwy baru rhifolion â 
chyfres o wrthrychau (hyd at 3)  �

Patrwm cadw patrwm clapio/drwm syml.  v ailadrodd patrwm clapio sydd yn 
cynnwys naill ai un neu ddau guriad, 
gan stopio a dechrau pan mae oedolyn 
yn gwneud.  v

copïo patrymau syml yn cynnwys 
elfennau sydd yn cael eu hailadrodd 
bob yn ail, e.e. bloc mawr/bloc 
bach, neu sefyll/eistedd, neu  
clapio/stampio.  v
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