
   
 

                                                                                                             

                                                                                

Dolenni ar gyfer adnoddau Cymraeg 

Cliciwch ar y lluniau er mwyn cael mynediad i’r adnodd. 

Ysgrifennu 

Datblygu 
ysgrifennu 

ffeithiol 
 

Adnodd sy’n galluogi’ch dysgwyr i 
gyfarwyddo gyda strwythr a 

nodweddion iaith ar gyfer ysgrifennu’n 
ffeithiol 

 

Gwella’r Gair 

 

Cyfrol o ymarferion iaith ar gyfer 
dysgwyr 7-11 ydy Gwella’r Gair. 

Gosodir pwyslais ar gywirdeb iaith 
trwy gyflwyno cystrawen, atalnodi, 
treigladau a mwy. Bwriad hyn yw 

arwain at ysgrifennu cywir. 
 

Vroom! 

 

Adnodd rhyngweithiol yn defnyddio 
delweddau i annog y dysgwr i 

strwythuro’i stori: lleoliad, problem, 
argyfwng, datrysiad. Gellir defnyddio’r 
delweddau mewn unrhyw drefn sy’n 

caniatáu rhyddid creadigol llwyr. 
 

Rhestrau a 
chyfarwyddiadau 

 

Bwriad y gweithgaredd hwn yw annog 
disgyblion i feddwl am yr angen i 

wneud gweithredoedd penodol mewn 
trefn arbennig. Bydd yn rhaid iddyn 
nhw drefnu cyfres o weithgareddau 
cyfarwydd i'r drefn gywir a byddan 

nhw hefyd yn cael y cyfle i ysgrifennu 
cyfres o gyfarwyddiadau eu hunain 

 

Creu cerdd a stori 

 

Mae’r adnoddau hwn yn ymchwilio'r 
prosesau sy'n gysylltiedig â chreu 

cerdd a stori. 
 

Ditectif 
Brawddegau 

 

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys sawl 
gweithgaredd y gellir eu defnyddio i 

helpu disgyblion i archwilio 
brawddegau, edrych am nodweddion 

allweddol ac adnabod mathau 
gwahanol o frawddegau. 

 

Dis Ysbrydoliaeth 

 

Ysgrifennwyd y straeon hyn er mwyn 
tanio diddordeb darllenwyr cyndyn. 

Gellir eu defnyddio fel straeon 
rhyngweithiol ar gyfer dysgwyr i’w 

https://gwellar-gair.peniarth.cymru/
https://hwb.gov.wales/repository/resource/9a6a6080-8af8-4d66-9130-2ced5a610ae7/cy
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/lists_and_instructions/cym/cyflwynia/default.htm
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/create_poem/cym/Cyflwyniad/default.htm
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/sentence_detectives/cym/cyflwynia/default.htm
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/aln/cy/front-ends/inspiration-dice/index.html
https://hwb.gov.wales/repository/resource/51d14a4f-eab3-4300-aa96-39690d7e84ff/cy


   
 

                                                                                                             

                                                                                

darllen fel unigolion yn unig neu fel 
rhan o sesiwn ysgrifennu creadigol. 

Branwen 

 

Mae'r wers hon yn defnyddio stori 
Branwen, ferch Llŷr, un o bedair cainc 

y Mabinogi, yn sail ar gyfer dysgu 
darllen a deall, dyfynodau ac 

ansoddeiriau. 

 

Fframiau 
ysgrifennu 

 

Maer pecyn hwn yn cynnwys fframiau 
ysgrifennu a modelau ar gyfer ffurfiau 

ysgrifenedig megis sgwrs, llythyr, 
dyddiadur ac ati. 

 

Adnoddau CBAC 

 

Canllawiau fesul ffurf lenyddol gan 
gynnwys nifer o ymarferion pwrpasol 

er mwyn meithrin sgiliau ysgrifennu 
dysgwyr cyfnod allweddol 2.   

 

Uwch lefelu 
brawddegau  

Ymarferion uwch lefelu - sawl genre 
gwahanol. 

Y Treigladau 

 
 

Adnoddau i gyflwyno’r treigladau a 
chyfleoedd i ymarfer yr iaith trwy 

gyfrwng y bwrdd gwyn rhyngweithiol. 

Berfau 

 

Adnodd sy'n gofyn i blant i gyflawni 
brawddegau drwy ddefnyddio y ferf 

neu'r cyfystyr cywir. 

 

 

 

 

  

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/story_of_branwen/cym/cyflwynia/default.htm
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/wsl/fframiau_ysgrifennu/c_index.html
https://resources.wjec.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=69
https://hwb.gov.wales/repository/resource/fca3cc63-e6bf-45f7-bf1e-b2b308df7d2b/cy
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/welsh/162/index.html
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/w20050208/English/Keystage2/Writing/Berfauaucyfyst/Cyflwyniad/default.htm


   
 

                                                                                                             

                                                                                

Darllen 

Y Cliciadur 

 

E-bapur newydd cyfrwng Cymraeg yn 
addas ar gyfer dysgwyr cyfnod 

allweddol 2 a chyfnod allweddol 3. Yn 
cynnwys nifer o erthyglau gwahanol. 

Rhifyn newydd allan bob hanner 
tymor 

 

Cyfres Moi a Twm 

 

Cyfres o storïau am ddau frawd sef 
Moi a Twm sy’n cynnwys geirfa 

gyfarwydd â chystrawennau syml 
addas. Mae yma lyfrau llafar digidol 

sydd yn cynnwys sain a llyfrau gwaith 
perthnasol i’w hargraffu i gefnogi’r 

gwaith gwrando a darllen. 

Storiau  Teithio 

 

Casgliad o storiau wedi eu graddoli o 
ran darllenadwyedd ynghyd â  
gweithgareddau datblygu iaith. 

 

Chwedl  
Llyn y Fan 

 

Dyma adnodd cynhwysfawr a 
deniadol sydd yn cyflwyno chwedl 
Llyn y Fan drwy gyfrwng llyfr llafar, 
gweithgareddau rhyngweithiol, a 

gweithgareddau papur ychwanegol 
sydd yn cyfateb â'r 5 rhan neilltuol o 

fewn y pecyn hwn. 

Ditectif Geiriau 

 

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol 
i gefnogi cyfres llyfrau darllen a deall 

Ditectif Geiriau ar gyfer cyfnod 
allweddol 2. 

 

Chwedl Branwen 
 

 

Adnoddau a thasgau sy'n seiliedig ar 
chwedl Branwen ar gyfer cyfnod 

allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 

Cwis Darllen 

 

Cwis darllen i flynyddoedd 4 a 5 

Deunyddiau 
darllen 

 

Casgliad o storïau o gylchgronau’r 
Urdd ynghyd â gweithgareddau. 

Gwylia dy hun 
Gwion  

Nofel wreiddiol yn y Gymraeg wedi ei 
anelu at ddisgyblion cyfnod allweddol 

2 yn bennaf. Mae’r stori wedi ei 

https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/papurau/rhifyn_13/index.html
https://hwb.gov.wales/repository/resource/a379dab8-3f97-4642-8d89-80d3a4807511/cy
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/cynnal/llythrennedd/Plant/cyfnod_allweddol_2/storiteithio.htm
https://hwb.gov.wales/repository/resource/e1e7b1a8-0599-41e5-b4b5-a9eb485efc7e/cy
https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/
https://hwb.gov.wales/playlists/view/a1eaefb6-e77f-4d64-8543-7f28b9cca361/cy/1?options=6lQ%252Bt0wu7DKGjj6Gc1GN2yc6%252FLdGDPGj%252FGmGx%252B%252FUYIkzj0n7isIGZhnbh9E4LKNkttVM1Up9GxkfDiUxA54tNw%253D%253D
https://hwb.gov.wales/playlists/view/0a0e9ea3-903a-40ec-99ef-2e94d7735720/en/1?options=BDcQ283Tgix8bEpSJBRB%252FKX2v%252Bg9wLU3Ns3bLm%252B5gPTuvc498KzxmP5gQkNkdAGtVspboPzqicuWrdj2CjaQ6g%253D%253D
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/cynnal/llythrennedd/Plant/darllengrwp.htm
https://books.apple.com/gb/book/gwylia-dy-hun-gwion/id956232927?ls=1


   
 

                                                                                                             

                                                                                

rhannu yn dair rhan, gyda 
chwestiynau ar ddiwedd pob rhan yn 
seiliedig ar fformat y profion darllen 

cenedlaethol. Y bwriad yw rhoi cyfle i 
disgyblion ymgyfarwyddo gyda dull y 
profion cenedlaethol, tra’n cadw eu 
diddordeb mewn nofel ddramatig ar 

ffurf ddigidol. 
 

 
 

Mêts Maesllan 
 
 
 

 

Casgliad o weithgareddau 
rhyngweithiol. 

 

Storiau 
Canghennog 

 

Cyfres o storïau rhyngweithiol sy’n 
caniatáu i'r darllenydd reoli hynt a 

helynt y stori. 
 

Cynllun y Porth 

 

Cynlluniau gwersi a deunydd atodol 
yn cynnwys gweithgareddau 

rhyngweithiol i gyd-fynd â phecynnau 
Cynllun y Porth. 

Storiau Môr 

 

 
Casgliad o storiau wedi eu graddoli o 

ran darllenadwyedd ynghyd â 
gweithgareddau datblygu iaith. 

 
 

Storiau Safbwynt 

 

 
Cyfres o storïau rhyngweithiol sydd 
yn annog y dysgwyr i ystyried sut y 

gall stori newid wrth ei dweud o 
safbwynt cymeriad arall. 

 
 

E-lyfrau 

 

Cyfres o eLyfrau gan Rising 
Starshttp://www.risingstars-uk.com 
wedi eu paratoi i ddal sylw dysgwyr 

hŷn ac yn enwedig bechgyn. 
 

Tasg darllen a 
deall 

 

Tasg darllen a deall erthygl BBC 
Cymru Fyw - Catrin Heledd yn 

rhannu 10 ffaith am Gwpan Rygbi'r 
Byd 2019. 

http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/metsmaesllan/
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/aln/cy/front-ends/branching-stories/index.html
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/welsh/47/index.html
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/cynnal/llythrennedd/Plant/cyfnod_allweddol_2/storimor.htm
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/aln/cy/front-ends/perspective-ks2/index.html
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2012-13/22032013/rising-stars-eBooks-eLyfrau-rising-stars/cym/index.htm
https://hwb.gov.wales/repository/resource/0598482e-3874-4295-a918-d42dd2a9c5d9/cy


   
 

                                                                                                             

                                                                                

Darllen y Ddraig – 
App 

 

Dyma 14 o destunau darllen a deall 
cyffrous sydd wedi eu creu gan 

ddisgyblion dan arweiniad yr awdures 
Bethan Gwanas. Bwriad y testunau 

fydd cynnig profiadau byw i’r 
darllenydd yn ogystal ag ehangu 
dealltwriaeth y disgyblion mewn 

amrywiaeth o themâu. 
 

CBAC 

 

 
 

Amrywiaeth o dasgau darllen yn 
seiliedig ar ddeunyddiau llenyddol ac 

anllenyddol 

 

 

 

 

  

https://hwb.gov.wales/repository/resource/533c764a-d569-4a4b-870e-22a8d056c9c3/cy
https://resources.wjec.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=68


   
 

                                                                                                             

                                                                                

Gloywi iaith 

Matiau gramadeg 
 

Dyma adnodd i roi help llaw gyda 
gramadeg. Ceir 50 o fatiau yn 

cwmpasu gwahanol agweddau o 
ramadeg y Gymraeg, gydag 

esboniadau ac enghreifftiau ar y tu 
blaen, a gweithgareddau i 

atgyfnerthu'r dysgu ar y cefn. 
 

Ymarferion iaith 
 

Casgliad o adnoddau ar gyfer 
datblygu iaith sydd yn cynnwys 

cyflwyniadau, ymarferion a gemau. 
 

Gloywi iaith 

 

Gloywi iaith lafar ac ysgrifenedig 
gyda sylw i ferfau, treigliadau, priod 
ddulliau a chymariaethau. 

Campau Cosmig 

 

Dros 60 o gemau bychain yn 
Gymraeg. Enillwch amser i chwarae'r 
gêm arcêd 'Sialens y Diamwnt' trwy 

gwblhau gemau ieithyddol a 
mathemategol. Ffordd wych o 

ddysgu, atgyfnerthu a gwella eich 
Cymraeg tra'n chwarae gemau difyr. 

Canllawiau 

Campau Cosmig 
2 

 

Enillwch amser i chwarae 'Sialens y 
Diemwnt' trwy gwblhau 

gweithgareddau yn erbyn y cloc. 
Ffordd wych o ddysgu a gwella eich 
Cymraeg wrth chwarae gemau difyr. 

Canllawiau 

Aur am Air 

 

Ap cyffrous deniadol o 
weithgareddau a gemau 

rhyngweithiol i gefnogi sgiliau sillafu 
yn y Gymraeg o'r cyfnod sylfaen i 

gyfnod allweddol 4. Adnodd deniadol 
sy'n hybu dysgu annibynnol plant a 

phobl ifanc gan gefnogi'r iaith 
Gymraeg yn yr ysgol ac ar yr aelwyd 

gartref. 

Anagramau 

 

Ap Anagramau Atebol - help gyda 
gwella sgiliau llythrennedd i blant 7-

12 oed. Cyfle i wella sgiliau 
llythrennedd a llwyddo yn yr ysgol. 

Addas ar gyfer plant sy’n siarad 
Cymraeg fel iaith gyntaf. Gêm ddifyr 

a hwyliog sy’n gwneud dysgu yn 
hwyl! Cyfle i symud o un lefel i’r llall a 

https://hwb.gov.wales/storage/57d91202-cb61-4e97-9c9f-53469b597fec/campaucosmig2%20guidelines%20.pdf
https://hwb.gov.wales/storage/57d91202-cb61-4e97-9c9f-53469b597fec/campaucosmig2%20guidelines%20.pdf
https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/matiau_gramadeg/
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/welsh/telesgop-grammar/cyflwyniadau-ca3.html
https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/welsh/cynnal/rhwydwaith_iaith/rhwydwaith_iaith_index.html
https://hwb.gov.wales/repository/resource/ca5828de-c662-4452-ba86-cdc31e45e4ba/cy
http://www.appsinwelsh.com/listing/campau-cosmig-2/
https://apps.apple.com/us/app/aur-am-air/id1436324593
https://atebol-siop.com/anagramau-iaith-gyntaf.html


   
 

                                                                                                             

                                                                                

gweld os ydych chi’n gallu gwella 
eich sgôr. Curo’r cloc ydy’r gamp! 

Seren iaith 2 

 

Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys 
esboniad ar bwynt gramadegol gydag 

ymarfer yn dilyn er mwyn 
atgyfnerthu’r dysgu ar ffurf llenwi 

bylchau, adnabod gwahanol fathau o 
dreigladau, newid person neu amser 
y ferf ac ati. Nod yr ap hwn yw gwella 

sgiliau ieithyddol oedolion a phobl 
ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac 
yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir 

y gwallau mwyaf cyffredin. 

Sillafu 

 

Ap Sillafu Atebol – help gyda gwella 
sillafu Cymraeg ar gyfer plant rhwng 
7-12 oed. Cyfle i wella eich sillafu yn 
y Gymraeg. Addas ar gyfer plant sy’n 

siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. 

Brawddegau 

 

Ap Brawddegau Atebol – Help gyda 
gwella sgiliau llythrennedd i blant 7-

12 oed. Cyfle i wella sgiliau iaith 
sylfaenol a llwyddo yn yr ysgol. 
Addas ar gyfer plant sy’n siarad 

Cymraeg fel iaith gyntaf. Gêm ddifyr 
a hwyliog sy’n gwneud dysgu yn 

hwyl.  

CBAC 

 

 
 

Cyfres o weithgareddau gan gynnwys 
ymarferion a gemau er mwyn 

meithrin sgiliau sillafu a gramadeg 
dysgwyr cyfnod allweddol 2. 

 

 

  

https://atebol-siop.com/seren-iaith-2.html
https://atebol-siop.com/sillafu-iaith-gyntaf.html
https://atebol-siop.com/brawddegau-iaith-gyntaf.html
https://resources.wjec.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=67


   
 

                                                                                                             

                                                                                

Adnoddau Ychwanegol 

 

Rownd a Rownd 

S4C  

Cyfres ddrama boblogaidd wedi’i leoli yn 

y gogledd. 

Stwnsh 

S4C 

 Rhaglenni Cymraeg i blant rhwng 7-

13oed. 

Gweiddi 

 

 

Cylchgrawn digidol ar-lein i bobl ifanc. 

Ciwb 

 

 

Cylchgrawn ar-lein cŵl a chyffrous, 

llawn erthyglau diddorol, 

gweithgareddau a fideos YouTube. 

Y Cliciadur 

 

 

E-bapur llawn newyddion i ysgolion 

cynradd Cymru. 

Steddfota  

Cylchgrawn 

 

 

Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau 

Cymru. Newyddlen chwarterol. 

BBC Bitesize 

Gwersi Dyddiol 

 

 

Gwersi dyddiol ar gyfer plant 7-11oed. 

Cyfres o fideos ar themau gwahanol 

gyda gweithgareddau. 

BBC Tacteg 

Cymraeg - 

adnoddau addysgol  

Canllawiau, modelau a thasgau i 

gynorthwyo gydag ysgrifennu ffurfiau 

gwahanol megis portread, stori, 

adroddiad a.y.y b. 

Podlediad y Plant 

 

Podlediad Cymraeg i alluogi plant i 

sgwrsio a chael hwyl. 

Podlediad Cymru 

FM 
 

Podlediadau gyda Marci G a Keith Bach 

ar Cymru.fm – gorsaf radio yn darlledu 

24/7 ar y we. 

Pobble365.com 
 

Gwefan llawn lluniau a gweithgareddau i 

sbarduno a gwella ysgrifennu plant. 

https://www.s4c.cymru/clic/series/805965678
https://www.gweiddi.org/
https://www.ciwb.org/
https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/papurau/rhifyn_9/index.html?p=1
http://smala.net/steddfota/wp-content/uploads/2020/02/Steddfota-CHWEFROR-2020.pdf
https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zd2jjhv
https://www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/cymraeg/
https://ypod.cymru/podlediadau/podyplant
https://ypod.cymru/podlediadau/cymrufm
https://www.pobble365.com/
http://www.s4c.cymru/cy/stwnsh/


   
 

                                                                                                             

                                                                                

Criw Celf 

 
 

Gwersi a gweithgareddau celf hwyl gyda 

Huw Aron ar YouTube 

Adnoddau 

Fframwaith 

Cymhwysedd 

Digidol Cymraeg 

CCD 
 

Banc o apiau a gwefannau Cymraeg ar 

gyfer y chwe maes dysgu.  

 

Gwersi Ukulele 

 

Gwersi ukulele gyda Mei Gwynedd, 

dydd Mawrth a dydd Iau am 10:30 ar 

YouTube. 

Oriel Odl 
 

Gwersi creu dŵdls a champweithiau celf 

gyda Rhys Padarn ar YouTube. 

 

Teulu Fit 

 

Gwersi cadw’n heini i’r teulu gyda Rae o 

Ffit Cymru ar YouTube. 

Llyfrgelloedd 

Cymru 

 

Casgliad o adnoddau ar lein – dros 200 

o brif deitlau e-gylchgronau, 25,000 o e-

lyfrau a channoedd o e-lyfrau llafar, e-

comics – y cyfan am ddim, yn syml iawn 

trwy ymuno â’r llyfrgell. 

Cyngor Llyfrau 
 

Blwyddlyfr Plant a Phobl Ifanc - Children 

and Young Adults Year Book 

Catalog o lyfrau ac adnoddau darllen i 

bobl ifanc 0-18 oed. 

Into Film 

 

Dewis eang o ffilmiau gydag adnoddau 

i’w cefnogi. 

 

Dosbarth Digidol 

WRU 
 

Tasgau yn ymwneud â rygbi ac yn 

seiliedig ar Cwricwlwm i Gymru. 

 

Twinkl 
 

Adnoddau cynradd i gefnogi dysgu ar 

draws y pynciau. 

https://www.youtube.com/c/huwaaron
https://sites.google.com/hwbcymru.net/csc-fframwaith-adnoddau/hafan
https://www.youtube.com/watch?v=iVT-ULFoCqw
https://www.youtube.com/user/MrRhyspadarn
https://www.youtube.com/channel/UCLbGTL7EteW35D35TWqAzJQ
https://llyfrgelloedd.cymru/my-digital-library/
http://www.cllc.org.uk/ymgyrchoedd-campaigns/catalog
https://www.intofilm.org/films
https://signup.wrudigitalclassroom.co.uk/?lang=cy
https://www.twinkl.co.uk/resources/adnoddau-cymraeg-welsh-resources


   
 

                                                                                                             

                                                                                

Urdd 

Criw Cynradd 
 

Adnoddau a gwybodaeth amrywiol i bobl 

ifanc gan gynnwys gweithgareddau 

Cymraeg, amser stori, posau a llawer 

mwy. 

 

https://www.urdd.cymru/cy/ieuenctid/criw/criw-cynradd/

