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DIGIDOL
Materion digidol ydy thema’r newyddlen yr wythnos hon. Isod mae rhestr o adnoddau a
dolenni digidol gall fod o gymorth i chi.
Cliciwch ar y dolenni neu’r lluniau isod i fynd syth i’r wefan/adnodd digidol.

Gwefannau Newyddion Digidol:

Golwg360 – Newyddion Cymru
BBC Cymru Fyw – Newyddion Cymru a’r byd
Bro360 – Papurau bro digiol
Y Cymro – Newyddion Cymru

Adloniant:

S4C Clic – rhaglenni teledu Cymraeg
AMAM Cymru – Cyfle i fwynhau creadigrwydd diwylliannol Cymru
Mentrau Iaith Cymru – gwefan menter sy’n hybu a hyrwddo’r Gymraeg ar
draws Cymru
Urdd – gwefan menter hynaf Cymru sy’n rhoi cyfloedd i blant a phobl ifanc i
gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru – gwefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Theatr Genedlaethol Cymru - gwefan llawn popeth theatr Gymraeg

Cylchgronau:
Lysh – cylchgrawn i ferched yn eu harddegau
Y Selar – cylchgrawn am gerddoriaeth Gymraeg gyfoes
Heno – clipiau o sioe gylchgronau ddyddiol Heno
Prynhawn Da – clipiau o sioe gylchgrawn ddyddiol Prynhawn Da
Cylchgrawn Cara – yn rhoi llais i ferched Cymru
Y Stamp – cylchgrawn a llwyfan wythnosol sy’n ddathliad o greadigrwydd Cymraeg o bob math
Llafar Gwlad – cylchgrawn chwarterol yn rhoi sylw i len gwerin, cymeriadau, iaith lafar a hiwmor gwlad

Cadw’n heini:
Ffit Cymru – sianel cadw’n ffit sy’n darlledu pob bore Llun – Gwener
am 09:00 – 09:20 ar YouTube
YouTube – fideos cadw’n heini Bethan Cambourne

Cywirdeb Iaith:

Geiriadur Prifysgol Cymru – geiriadur gan Brifysgol Cymru
Cysill Ar-lein – gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg
Termiadur Addysg – gwefan sy’n darparu termau safonol y byd addysg
Ap Geiriaduron – geiriadaur ar ffurf ap i’ch ffôn symudol
Ap Treiglo – ap sy’n rhoi cymorth i dreiglo
Geiriadur PCYDDS – geiriadur hawdd i blant ei ddefnyddio
Gweiadur – geiriadur sy’n cynnwys berfau wedi’u rhedeg ym mhob amser,
ansoddeiriau wedi’u cymharu ac arddodiaid wedi’u rhedeg

Darllen (gweler hefyd Newyddlen ddarllen (rhifyn 2):
Y Pod – Podlediad y Clwb Darllen gyda Manon Steffan Ros
Barddoniaeth.cymru – gwefan yn llawn cerddi addas i bobl ifanc
Sôn Am Lyfra – gwefan i rannu gwybodaeth ac adolygiadau am
lyfrau Cymraeg i bobl ifanc
Blog Bethan Gwanas – blog sy’n trafod llyfrau Cymraeg i
bobl ifanc
Blog Arddun Rhiannon – blog sy’n trafod amryw o bethau
gan gynnwys iechyd meddwl
Llyfrgelloedd Cymru – casgliad o adnoddau ar lein am ddim trwy ymuno â’r llyfrgell
Gwales.com – siop lyfrau ar-lein
Y Silff Lyfrau, Y Lolfa – darnau/penodau o lyfrau
Llen Natur – gwefan natur i bobl Cymru

Cerddoriaeth:
CymruFM – platfform radio ar-lein 24 awr y dydd sy’n rhoi cyfle i’r defnyddwyr gyfrannu
a darlledu rhaglenni radio eu hunain
Spotify – rhestrau chwarae Dydd Miwsig Cymru ar Spotify, caneuon Cymraeg yn unig
C2 – rhaglen radio i bobl ifanc ar Radio Cymru
Sôn am Sîn – gwefan trafod Cerddoriaeth Cymraeg

Apiau:
Brwydr Croeseiriau – gêm croeseiriau Cymraeg
Apton – ap i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg
BBC Cymru Fyw – newyddion Cymru a’r byd
Cwtsh – ap i’ch helpu i ddod i adnabod eich hun
S4C Clic – rhaglenni teledu S4C ar alw
AMAM Cymru – cyfle i fwynhau creadigrwydd diwylliannol Cymru
Cymru FM – gorsaf radio sy’n darlledu 24/7 ar y we

Fideos amrywiol:

meddwl.org – gwefan sydd llawn adnoddau fel fideos, blogs ac erthyglau am iechyd meddwl
Clwb Ysgol – sianel YouTube yn cynnwys ymarferion corff, celf, ryseitiau a llawer mwy
Podcast Hansh = Y Gofid gan Rhys a Gareth – sgwrs ddoniol gyda Gareth a Rhys am be mae nhw wedi bod
yn ei wneud yn ystod y cyfnod clo
Podlediad Clera – podlediad misol sy’n trafod barddoni
Trwyr’ Ffenest: “Llonyddwch a heddwch mewn amser o ansicrwydd” – cerdd gan Casia Wiliam
Clwb Pêl-Droed Llanberis – stori Clwb Pêl-droed yn dod at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo
Clip am ddiwrnod VE – clip yn trafod atgofion unigolyn ddaeth yn faciwî o Lerpwl i Ddyffryn Nantlle
Clipiau Sain a Fideo – clipiau sain a fideo ar amryw o bethau fel gramadeg, cerddi TGAU a llawer mwy
Radio Cymru – clipiau rhaglenni Aled Hughes
Fideos “Sut i...” – Yr Ysgol Ddigidol, Maes y Gwendraeth / Paul Griffiths, Ysgol Brynrefail / Ysgol Bro Edern
/ Rheolau Iaith Ysgol Dyffryn Nantlle
Thema rhifyn 4 Newyddlen y Gymraeg fel pwnc (Uwchradd) fydd:

Llafaredd

Cliliciwch yma i e-bostio Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE ynglŷn â’r Gymraeg fel pwnc (Uwchradd):
Cymraeg Iaith Gyntaf / Cymraeg Ail-Iaith

