
 

 

Prosiect Rhifedd Ar-lein Gogledd Cymru  

SAMFEDS Strategaeth Rifedd - Cadw disgyblion i ddysgu! 

 

Annwyl Bennaeth,  

Ysgrifennwn atoch gyda gwybodaeth am strategaeth ddysgu syml y gall disgyblion ei defnyddio yn yr 

ysgol, neu gartref, i'w helpu nhw wella eu sgiliau rhifedd. Mae tîm ymchwil y Sefydliad Cydweithredol 

er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), Prifysgol Bangor, ar y cyd â GwE, wedi llunio 

pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu rhieni ddefnyddio'r strategaeth SAFMEDS (Say-All-Fast-Minute-

Every-Day-Shuffled) gartref. Mae'r llythyr hwn yn esbonio sut all rhieni: 

 Gael gafael ar adnoddau SAFMEDS 

 Cael deunyddiau hyfforddiant ar-lein i'w helpu nhw ddefnyddio'r strategaeth gartref. 

Strategaeth ymarferol ac asesu yn seiliedig ar dystiolaeth yw SAFMDEDS a ddatblygwyd gan 

arbenigwyr ar gymhwyso gwyddorau dysgu i addysg. Mae'r ymyriad wedi'i lunio i alluogi disgyblion i 

wella eu cyfradd dysgu a meithrin rhwyddineb mewn sgil benodol, sef sgiliau mathemateg yn yr achos 

hwn.  Fel arfer, caiff disgyblion dri sesiwn 20 munud bob wythnos yn yr ysgol. Er hynny, mae modd 

cynnal y sesiynau hyn yn amlach gartref, os dymunir. 

Gall SAFMEDS helpu disgyblion o bob oed i feithrin rhwyddineb mewn sgiliau mathemateg hanfodol.  

Bu ymchwilwyr CIEREI yn gweithio gyda GwE dros y blynyddoedd diwethaf i gynhyrchu cronfa fawr o 

ddeunyddiau rhwyddineb SAFMEDS i helpu disgyblion feistroli pob Llinyn ac Elfen yn y Rhaglen 

Astudio ar gyfer Mathemateg. Mae gan y tîm ymchwil brofiad arbennig mewn hyfforddi 

cymorthyddion dysgu i gynnal sesiynau SAFMEDS yn effeithiol mewn ysgolion. Cafodd llawer o 

adnoddau'r prosiect hwn eu treialu yn llwyddiannus mewn astudiaethau blaenorol. Rydym wedi rhoi 

ein canllawiau i ddefnyddwyr a'r fideos ar-lein at ei gilydd yn ofalus, er mwyn helpu rhieni i gyflwyno'r 

rhaglen gartref heb fod angen iddynt gael cymorth gan yr ysgol. Bydd yr holl ddeunyddiau hyn wrth 

law i rieni a dysgwyr eu defnyddio fel y bo'n briodol, drwy argraffu neu greu e.e. gan ddefnyddio 'post-

its', torri papur.   

Os yw ysgolion yn penderfynu y byddent yn hoffi rhannu'r strategaeth SAFMEDS â rhieni, rydym wedi 

atodi llythyr at rieni/gofalwyr sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y deunyddiau cymorth ar-lein.  

 

Ble ga' i afael ar adnoddau Rhifedd SAFMEDS? 

Sefydlwyd Google Classroom i rieni gael gafael ar holl adnoddau SAFMEDS. Gall rhieni ddefnyddio 

cyfeiriad e-bost Hwb eu plentyn i fynd i mewn i Google Classroom.   

Dyma'r cod mynediad i Google Classroom:  irq5y6c  

Mae Atodiad 1 yn rhestru'r holl adnoddau sydd ar gael i rieni ar Google Classroom.  

 

Sut mae rhieni yn cael gafael ar adnoddau SAFMEDS?  

Yn y Canllaw i Rieni (atodol), mae canllaw cam-wrth-gam syml a chysylltiadau â chyfres o fideos sy'n 

dangos 'sut i' a fydd yn egluro sut i gael gafael ar/egluro adnoddau SAFMEDS: 

 



1. Yma, mae arweiniad sy'n dangos i rieni sut i fynd ar Google Classroom SAFMEDS:  

https://drive.google.com/file/d/1fVm_Y3euW-pD1PrVCVvJhl7wUC8bdbx8/view  

2. Ceir arweiniad i egluro cynnwys Google Classroom SAFMEDS i rieni yma: 
https://drive.google.com/file/d/1h-NXPei1fvBiweUw4WT4liFANDz6rVJ1/view     

 

Gobeithio y bydd y deunyddiau hyn yn helpu eich rieni i ddefnyddio'r strategaeth SAFMEDS gartref i 

wella sgiliau rhifedd sylfaenol y plentyn.  

 

Dymuniadau gorau  
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Atodiad 1 

 

Sut all rhieni gael adnoddau 

ac/neu gymorth?  

Pa adnoddau ac/neu gymorth sydd ar gael?  

Adnoddau ar Google Classroom: 

https://classroom.google.com 

Cod mynediad i'r dosbarth: 

irq5y6c 

 

 

 Llythyr gwybodaeth i rieni gyda chanllawiau cam wrth 

gam a chysylltiadau i fideos cymorth  

 Canllaw SAFMEDS i rieni 

 Fideo i rieni ar 'Sut i ddefnyddio SAFMEDS' 

 Canllaw i rieni ar ddefnyddio'r siart Excel  

 Siart Excel i gofnodi cynnydd 

 Pecynnau sgiliau SAFMEDS (fformat argraffu)  

 Mat SAFMEDS (fformat argraffu) 

 Canllawiau SAFMEDS i rieni (adio, tynnu, rhannu, lluosi)  

https://drive.google.com/file/d/1fVm_Y3euW-pD1PrVCVvJhl7wUC8bdbx8/view
https://drive.google.com/file/d/1h-NXPei1fvBiweUw4WT4liFANDz6rVJ1/view
mailto:kaydee.owen@bangor.ac.uk
mailto:richardwatkins@gwegogledd.cymru
mailto:manonesylltdavies@gwegogledd.cymru
https://classroom.google.com/


 Cysylltiadau â gwefannau allanol i gefnogi datblygiad 

sgiliau 

 

 


