
 

 
 

CYNNWYS  
Bwriad y model yma yw rhoi cyfleoedd i ddysgwyr edrych yn bositif arnyn nhw eu hunain fel unigolion, fel aelodau o’u dosbarth, eu teulu, eu cymuned a’r 
byd. Mae’n cynnwys cyfleoedd i ystyried gwahanol nodweddion bod yn unigolyn ac yn ddysgwr llwyddiannus,  dathlu a dysgu o gamgymeriadau a phwerau 
dysgu megis dycnwch a dyfalbarhad.  Mae’n rhoi sail i ail sefydlu hinsawdd dosbarth a pharatoi dysgwyr at ail afael yn eu dysgu ac mae yma gyfleoedd i 
ymdrin â sawl agwedd o Les.  Mae cysylltiadau pendant gyda 4 diben Cwiricwlwm i Gymru ac ystyriaethau o ran cynllunio cwricwlwm gan gynnwys dysgu tu 
allan. Mae cyfleoedd i ddatblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Digidol yn drawsgwricwlaidd  mewn cyd- destun real a pherthnasol, sy’n ennyn diddordeb 
dysgwyr.  

 
Yn y cynllun cychwynnol (tud 3 a 4) mae awgrymiadau am amrywiaeth o weithgareddau all ymestyn dros dymor neu fwy. Mae’r syniadau sy’n dilyn ar gyfer 
gweithredu rhannau o’r cynllun hwnnw ac yn enghreifftio sut y gall hyn edrych fel dysgu ac addysgu cyfunol.  
Mae’r  gweithgareddau  yn addas ar gyfer Blynyddedd 3,4,5 a 6  ac mae modd eu hymestyn, eu cyfuno a’u haddasu yn ôl anghenion dosbarthiadau a 
dysgwyr unigol. Gyda’r gweithgareddau ceir ‘Ystyriaethau Addysgu’ all fod o fudd wrth gefnogi dysgu’r dysgwr yn yr ysgol a’r cartref.  
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ADDYSGEG   

Nid yw hanfodion nac egwyddorion addysgu da wedi newid, yr her yw addasu a chymhwyso hyn i gyd-destun dysgu cyfunol. Mae sicrhau hinsawdd 
dosbarth sy’n annog a hyrwyddo lles a hyder dysgwyr yn greiddiol a dylid defnyddio ieithwedd sy’n gwneud hyn mewn trafodaethau gyda dysgwyr yn 
barhaus, a hefyd annog a chefnogi rhieni i wneud yr un modd.  
 
Adnoddau cefnogol defnyddiol 
Adnoddau Prosiect rhanbarthol Shirley Clarke, (Côd dosbarth Google ge5n6v3)   
‘Powering up Children’ - Guy Claxton & Becky Carlzon,  
‘Growth Mindset Lessons’   Katherine Muncaster,  
12 egwyddor addysgegol Cwricwlwm i Gymru  
Y PowerPoint ‘ Dysgu Cyfunol CA2’   sy’n cynnwys yr ystyriaethau a chanllawiau ar gyfer datblygu dysgu cyfunol  
Y ddogfen ‘Datblygu dulliau integredig i gefnogi dysgu cyfunol ar gyfer agor ysgolion yn raddol o dymor yr hydref 2020’  ddatblygwyd ar y cyd rhwng y 
consortia rhanbarthol ac Estyn.  
 
Sgiliau a Chyfleoedd Digidol  
Wrth ddatblygu  dysgu cyfunol, mae sicrhau sgiliau digidol athrawon, dysgwyr a rhieni  yn allweddol. Mae dolen i gyfarwyddiadau ac arweiniad yn sleid olaf 
y PowerPoint ‘ Dysgu Cyfunol CA2’  
 

Cyfleoedd digidol  - dysgwyr Cyfleoedd digidol  -  addysgu/athrawon  
● Rhannu syniadau e.e. Padlet, Jamboard, Google Classroom 

Cwestiwn/Stream 
● Cyfathrebu e.e. Ebost, Llwyfan dysgu (Google Classroom MS Teams), 

Cyfryngau Cymdeithasol 
● Cyfathrebu llafar e.g. Flipgrid, MSTeams (live), cyflwyniadau (PPT/Slides), 

fideo (Adobe Spark Video/iMovie/Greenscreen)  
● Cydweithio e.e. MS Teams, rhannu tasgau o fewn Office 365 a Google for 

Education, Adobe Spark 
● Cyflwyno gwaith ysgrifenedig e.e. Word/Google Docs, PPT/Google slides, 

Adobe Spark Page/Video, Google Sites, apps iPad/Android 
● Holiaduron, cwis, cipio data e.e. MS/Google Forms 
● Dadansoddi data ,Cronfa ddata,Taenlen e.e. J2Data, Excel/Google Sheets 

● Casglu / Rhannu syniadau, e.g. padlet, Jamboard, Google Forms, map 
meddwl digidol 

● Modelu / Esbonio e.e. Screencastify, Recordio Fideo, FlipGrid, Vocaroo, 
Adobe Spark Page/Video 

● Cyfarthrebu tasgau i’r dysgwyr e.e. Google Classroom, Flipgrid, Seesaw, 
Class Dojo, Adobe Spark Page/Video, Screencastify 

● Adborth unigol e.e. arfau Office 365 a Google for Education 
● Adborth grŵp/dosbarth e.e. MS Teams, Screencastify, Vocaroo  
● Gwahaniaethu tasgau e.e. Google Classroom 
● Casglu a dadansoddi data – e.e.MS/Google Forms, Excel/Sheets, J2Data 
● Cyfathrebu wyneb yn wyneb  e.e.MS Teams 
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AR EICH MARCIAU…FFIT I LWYDDO? 

 

EWCH AMDANI … A DALIWCH I FYND! 

BOWNSIO’N ÔL  
● Parodrwydd i ddysgu  
● Sut mae bownsio’n ôl ar ôl gwneud camgymeriadau/ profi 

methiant/ cyfnod clo rhwystredigaeth  
● Ymateb i gamgymeriad - dal i fynd, cyfle i ddysgu Meddylfryd o 

Dwf 
● Cerddoriaeth sy’n ysbrydoli  
 

AR DOP EU GÊM  
● Ymchwilio a chyflwyno gwybodaeth am unigolion llwyddiannus 

ym myd chwaraeon - beth allwn ei ddysgu ganddynt?Dycnwch, 
dyfalbarhad, mentro 

● Pobl llwyddiannus eraill enwog a lleol - eu nodweddion, eu          
hanes  

 

AR DOP EICH GÊM  
● Heriau ffitrwydd yn yr ysgol a’r cartref - amseru, casglu, casglu a 

dehongli data  
● Dysgu her newydd mewn 2-3 wythnos  
● Pentathalon teulu  
● Cynllunio pentathalonau gwahanol ar gyfer eu cynnal yn yr ysgol          

5 her o unrhyw fath - corfforol, llythrennedd / rhifedd/          
cerddorol, hwyl  

 
BYDD WYCH  
● Creu sioe sleidiau  cynnwys dyfyniadau a lluniau a cherddoriaeth 

sy’n ysbrydoli  
● Sut i fod yn wych adref / yn y gymuned / yn gorfforol/ yn 

gymdeithasol/  sut mae nhw fel dosbarth wedi dygymod gyda 
dod yn ôl r ysgol a’r ‘ normal newydd ‘ 

● Sut maen nhw wedi defnyddio’r gweithgareddau uchod i fod yn 
barod i ddysgu…  

DYSGWYR DISGLAIR  
● Modelu Mynydd Iâ- cyflwyno gwybodaeth 
● Y mynydd iâ a’r broses ddysgu 
● Y gylchred ddŵr, solidau, hylifau a nwyon 
● Hanes y Titanic 
● Hunangofiant diferyn yn y Gylchred Ddŵr 
● Dysgu eraill am y Pwerau Dysgu 
● Creu Pŵer Dysgu Unigryw 
● Matiau mathemateg – cynhwysedd, rhifau negyddol/ 

dŵr/ tymheredd 
● Gêm y bibell ddŵr- ardal allanol 
 

ARDDANGOS DYCNWCH  
● Hanes Capten Tom- creu gwybodaeth ar Adobe Spark 
● Fideo Ysgol Cefn Coch - symbyliad i greu fideo 

ymarferion hyrwyddo dycnwch / ymarfer sgiliiau 
● Rhoi cynnig arni - gweithgaredd dysgu sgil newydd - 

dysgwyr a theuluoedd.  
● Creu Band Teuluol y pwerau 
 

RHWYSTRAU… HITIO’R WAL… 
CAMGYMERIADAU CAMPUS  
● Straeon yn seiliedig ar y llyfr Mistakes That Worked, 

e.e. Coca Cola 
● Straeon famous failures - holi teulu/ cymuned, 

cyflwyno 
● Gwneud camgymeriadau Mathemategol - dysgwyr yn 

athrawon 
● Teimladau a Chamgymeriadau 
● Camgymeriadau = Methiant? Cyflwyno Araith 
● Owain Fôn Williams – Peldroediwr a’r Artist 
● Austin’s Butterfly 

BAROD? 

YMENNYDD YSBLENNYDD 
● Gweithgareddau Metawybyddiaeth 
● Ffeithiau am yr ymennydd- dysgu eraill 
● Cyflwyno dadl- ymennydd ynteu technoleg yw’r mwyaf pwerus? 
● Gwaith gwyddonol/technolegol ar y corff a bwyta’n iach 
● Iechyd/ Lles: cadw’r corff a’r meddwl yn iach - gweithgareddau 

ioga / meddwlgarwch, creu lamp lafa i ymlacio 
● jôc y diwrnod/ yr wythnos,sesiwn hwyl ar Teams- e.e. dangos 

anifeiliaid anwes ) 
● Problemau Mathemategol / Rhifedd: Y corff, Problem y dydd, 

dysgu tablau, gweithgareddau gwefan adnoddau GwE 
https://classroom.google.com/w/NTM2MjY5NzU4MjRa/tc/NT
M2MjY5NzU4NTRa 

SIALENSAU DI- RI 
● Sialensau ffitrwydd / corfforol i ddysgwyr a theuluoedd (Ioga / 

meddylgarwch / dawnsio) 
● Sialensau rhifedd (e.e. Usain Bolt) yn ymwneud â ffitrwydd 
● Sialensau codi calon teuluol wythnosol, trefnu cwis chwaraeon 

teuluol/dosbarth  
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Y LLINELL DERFYN….. BETH YW EICH GÔL…?  PWY FUASAI’N MEDDWL?  
POBL ANHYGOEL … 

LLWYDDO BOB TRO?  
SUT MAE LLWYDDO YN EDRYCH? 
YDYCH CHI’N UCHELGEISIOL?  
OES GENNYCH CHI FREUDDWYD? 
● Lerpwl yn bencampwy y gynghrair  am y tro cyntaf ers 30 o 

flynyddoedd  
● Cymru yn yr Ewros 2016 -  beth oedd eu llwydiannau  ar ac oddi 

ar y cae?  Lle mae pawb rwan? Pwy ydy Osian Roberts?  Beth fydd 
eu llwyddiannau yn 2021?  

● Llwyddiannau Lleol  
● Buddugoliaethau personol  
● Sefydlu busnes fel dosbarth  -  Siarad gyda busnesau lleol , 

ymchwil i gynnyrch, ymchwil i’r farchnad, marchnata, pecynnu 
costau, cyfrifo elw, manteision ac anfanteision rhedeg busnes 
eich hun 

● Creu ymdrechometer- hybu ymgysylltiad a thrafod 
effeithiolrwydd dysgwyr 

● Her cydbwyso peli (rygbi/ pêldroed) 
● Defnyddio app e.e. Chatterpix i drafod pa bwerau dysgu a 

ddefnyddiwyd yn ystod yr wythnos 
● Fideos ar ddiwedd wythnos- detholiad o waith pawb- mewn 

undod mae nerth 

ARWYR / CYMERIADAU YSBRYDOLEDIG  
Yr isod yn gallu arwain i waith estynedig a  
thrawgwricwlaidd mewn sawl cyfeiriad - enghreifftiau  
yn unig yma:  
Nelson Mandela, Martin Luther King, Claudette Colvin, Rosa Parks, Barak a Michelle  Obama, 
Malala Yousafzai, Greta Thunberg, Jacinda Ardern Glenn Cunningham, Huw Jack Brassington, 
Lowri Morgan  

 
ARCHARWYR  
Eu nodweddion, sut maen nhw’n defnyddio eu pwerau? Cymharu archarwyr, creu archarwyr 
eu hunain, creu straeon, comic, ffilm neu animeiddiad, trefnu a chynnal ‘premiere’ i’w dangos 
gan ystyried unrhyw gyfyngiadau cyfnod clo.  
 

GWAITH YN SEILIEDIG AR LENYDDIAETH 
Enghreifftiau yn unig yma  
Cadi a’r Celtiaid - Bethan Gwanas,  Teyrnas Kensuke – Michael Morpurgo,  
Breuddwyd Siôn ap Rhys  -  Haf Llewelyn  
George’s Marvellous Medicine neu Matilda - Roald Dahl, Wonder - R.J Palacio ( ffilm hefyd ) 

   

 

BOWNSIO’N ÔL 
 

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF 
Gweithgaredd 1 Gweithgaredd  1 
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Trafod teimladau am eu dysgu yn ystod y cyfnod clo a theimladau am eu 
parodrwydd i ddysgu.  
Pwysigrwydd ‘bownsio’n ôl’ ar ôl gwneud camgymeriad / methiant / 
rhwystredigaeth / cyfnod clo.  
Sut deimlad ydy gwneud camgymeriad? (Gall fod yn ‘Gwestiwn’ yn Google 
Classroom). Ydyn nhw’n mwy o gamgymeriadau mewn rhai pynciau?  Dangos 
cyflwyniad PowerPoint o ddysgwyr yn trafod bit.ly/2e3Ccrb  (casglu sylwadau i’w 
harddangos)  
Defnyddio 2 bêl -  un llawn aer ac un fflat  - beth fydd yn digwydd os yn gollwng yn 
2 (  yn cynrychiol meddylfryd o dwf/ meddylfryd segur) 
 
Edrych ar a thrafod clip Chris Coleman yn Ewros 2016 – (breuddwydio/ 
camgymeriadau)  
https://tinyurl.com/y8a8hr6k  
Edrych ar a thrafod fideo  ras olaf Usain Bolt  - ai dyma’r ffordd oedd eisiau gorffen 
gyrfa mor llwyddiannus?  
https://tinyurl.com/yaowjlou 
 

Cyflwyno’r hyn maen nhw wedi ei drafod yn yr ysgol i oedolyn  yn y cartref  sef 
bownsio’n ôl ar ôl gwneud camgymeriad - oedolyn i rannu profiad efallai  
 
Gwylio clip fideo Chris Coleman yn Ewros 2016 a ras olaf Usain Bolt  gydag oedolyn 
adref  
  

Ystyriaethau addysgu  
● Partneriaid trafod o bellter - cofnodi unigol ar fwrdd gwyn bach, rhannu gyda’r 

dosbarth/ athro.  
● Adborth llafar a chwestiynu i ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth.  
● Sicrhau bod y  dysgwyr yn hyderus i allu hunan asesu ac defnyddio geirfa sy’n 

annog positifrwydd a geirfa pwerau dysgu - dyfalbarhad, canolbwyntio, 
dycnwch.  

 

Ystyriaethau addysgu  
● Creu arweiniad byr (e.e. Screencastify) i’r dysgwyr  a’u rhieni ei ddefnyddio 

gartref 
● Hefyd  neges i rieni ar  sut i helpu gyda thasgau e.e. Canllawiau digidol, sut i 

gefnogi eu plant wirio yn erbyn MPLl, yr angen i helpu ffilmio rhai rhannau, 
pwysigrwydd defnyddio ieithwedd annog, canmol dyfalbarhau, canolbwyntio  

 

Gweithgaredd 2 
Pwysigrwydd ‘bownsio’n ôl’ ar ôl gwneud camgymeriad/methiant/profiad gwael. 
Paratoi dysgwyr ar gyfer y dasg o lunio poster  ‘ Bownsio’n ôl’.  
Cyflwyno unrhyw sgiliau digidol sydd eu hangen ar bawb  -  cyfle i ymarfer mewn 
cyd destun gwahanol 
Posib defnyddio Adobe Spark Post – defnyddio modelau. Cyfuno posteri pawb i un 
fideo drwy Adobe Spark Video. 
 

Gweithgaredd 2 
Llunio a golygu poster ‘ Bownsio’n ôl’ -  sut  mae nhw’n teimlo pan mae nhw’n 
gwneud camgymeriad a beth fyddai eu cyngor  nhw i’w hunain / i eraill ar sut i 
deimlo’n well ,  bownsio’n ôl a thrio eto  
 
 

Ystyriaethau addysgu  Ystyriaethau addysgu  
● Cynnwys y posteri a drafodwyd yn y dosbarth  a’r MPLl yn Google Classroom  
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● Edrych ar enghreifftiau  a thrafod rhannu sut mae poster effeithiol yn edrych, 
cynnwys elfennau dylunio, llythrennedd e.e. iaith gryno, sillafu atalnodi. Pennu 
MPLl  ar y cyd. 

 

● Adborth ac anogaeth cryno yn ystod y gweithio gartref .  
● Gall y dysgwyr sydd yn yr ysgol roi adborth i unigolyn ar Google Classroom 
● Athro i roi adborth torfol e.e. Screencastify/Vocaroo hanner ffordd drwy’r 

gweithio gartref fel ei fod o help i bawb - rhannu arfer dda, sylwadau byr ar 
gamgymeriadau cyffredin, awgrymiadau gwella, annog 

 
Gweithgaredd 3  
Ymchwilio er mwyn llunio ‘Playlist’ o ganeuon sy’n codi calon, cymell -  gallant fod 
yn ganeuon poblogaidd neu glasurol  
Rhannu rhai enghreifftiau  a thrafod pam eu bod yn effeithiol - yn gerddorol, y 
geriau, y ddau.  Mynegi barn, dewis ffefryn a rhoi rheswm  
 
Yn dilyn derbyn y caneuon gan y dysgwyr eu defnyddio yn ystod y dydd, gallu creu 
siart 10 uchaf  dosbarth ayb  
 

Gweithgaredd 3  
Ymchwilio er mwyn llunio ‘Playlist’ o ganeuon sy’n codi calon, cymell. 
Casglu hyd at 5 cân i’w rhannu yn yr ysgol,  
 

Ystyriaethau addysgu  
● Cyfle yma i ymarfer, defnyddio a datblygu geirfa mynegi barn 
● Gellir hefyd gynnal pleidlais ar ffefrynnau a rhoi rhesymau  e.e. Padlet neu 

greu ffurflen casglu data yn MS/Google Forms i gael mewnbwn pawb yn y 
dosbarth (neu gymuned ehangach). 

Ystyriaethau addysgu  
● Cyfle yma i ymarfer, defnyddio a datblygu geirfa mynegi barn gartref 
● Rhieni yn gallu cymryd rhan hefyd, helpu gydag ymgysylltiad  

 

 

 

 

 

AR DOP EU GÊM 
 
YN YR YSGOL  YN Y CARTREF 
Gweithgaredd  1 Gweithgaredd  1 

Ysgrifennu darn yn cyflwyno gwybodaeth a mynegi barn  
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Cynllunio ar gyfer cyflwyno gwybodaeth am Jade Jones,  Geraint Thomas  Usain 
Bolt, Jürgen Klopp neu unigolyn llwyddiannus arall ym myd chwaraeon a’r hyn y 
gallwn ni ei ddysgu ganddyn nhw.  Dangos fideo - ymchwilio unigol.  
Pam a sut mae nhw wedi cyrraedd top eu gêm?  Gawson nhw eu geni i ennill ? 
Do/Na? Pam/ pam ddim? Beth allwn ni ei ddysgu ganddyn nhw?  
Dangos clipiau o berfformiadau  Usain Bolt, Jade Jones  ayb  
  
Gall y dysgwyr ymateb i’r cwestiynau gartref hefyd  e.e. drwy Flipgrid 

Defnyddio’r gwaith i ymateb i’r dasg Flipgrid a osodwyd gan yr athro/wes 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Llawer o drafod yn y dosbarth, ymchwilio i’w hanes / clipiau fideo ayb  
● Edrych ar fodelau o adroddiadau e.e. yn Material Google Classroom, a llunio 

MPLl cytunedig ar sut mae cyflwyno gwybodaeth ffeithiol.  
● Creu  ffilm fer o’r athro / dysgwyr ar ScreenCastify yn crynhoi. Gosod y MPLl 

a’r ffilm yn Google Classroom  + unrhyw fframwaith / sgaffald sydd ei angen 
ar wahanol ddysgwyr 

Ystyriaethau addysgu  
● Sicrhau unrhyw fframwaith/ sgaffald i gefnogi unigolion wrth eu gwaith  
● Gwirio yn erbyn y MPLL yn gyson  
● Gweithio fel pâr/ grŵp  -  i roi sylwadau ar waith ei gilydd. Athro i gael trosolwg 

a nodi sylwadau cryno yn ôl yr angen er mwyn annog a chefnogi -  ond y prif 
adborth i ddod ar lafar yn ôl yn y dosbarth  

Gweithgaredd  2 
Defnyddio’r wybodaeth am yr unigolion o weithgaredd 1 uchod i gyflwyno araith / 
adroddiad llafar yn cyflwyno gwybodaeth amdanynt  a sut mae nhw wedi llwyddo. 
Beth ydym wedi ei ddysgu ganddynt? (dyfalbarhad, ymarfer, canolbwyntio ayb ) 
Drafftio sgript cychwynnol  
Penderfynu ar gyfrwng y gwaith sgriptio a’r ffilmio e.e. ar bapur / digidol (MS 
Word/Google Doc, Adobe Spark Page/Video, Morfo ayyb) 
Dysgu unrhyw sgiliau digidol perthnasol i’r dysgwyr  e.e. Adobe Spark/iMovie 

Gweithgaredd  2 
Gorffen a mreinio’r sgript. Ffilmio’r cyflwyniad gartref , mae’n debygol y bydd 
angen ymarfer ac ail ffilmio. Rhannu’r gwaith. 
Ail ymweld  / ail ffilmio yn ôl y gofyn yn dilyn adborth  yn yr ysgol  
 

Ystyriaethau addysgu  
● Paratoi’r dysgwyr yn drylwyr yr ysgol, gwylio modelau er mwyn pennu MPLL 

araith/ adroddiad  effeithiol , trafod geirfa mynegi barn, drafftio sgript 
cychwynnol. MPLl / Canllawiau ar gyfer defnyddio Flipgrid  

● Atgoffa o bwysigrwydd  dyfalbarhad, canolbwyntio -  er mwyn ymarfer, ail 
recordio ayb  

Ystyriaethau addysgu  
● Cyfathrebu’r tasgau a’r gofynion i rieni drwy ScreenCastify neu ganllawiau syml 

e.e. ‘How to..’  ar Hwb. 
● Ymateb i unrhyw ofyn am gymorth gan ddysgwyr gartref, rhannu enghreifftiau. 
●  Dangos a dathlu yn ôl yn yr ysgol - adborth llafar cyfoedion ac athro.  

 
Gweithgaredd 3 
Nid dim ond mewn chwaraeon mae pobl yn llwyddiannus / yn arwyr. Ymchwilio i 
hanes pobl eraill  -  enwog neu leol -  e.e. Albert Einstein, Malala Yousafsai, Greta 
Thunberg, unigolion lleol o fewn eu cymuned sydd wedi arddangos dycnwch a 
llwyddo / sydd wedi helpu yn ystod y cyfnod cloi  
Mae sawl ffordd o fod yn llwyddiannus ...  ar raddfa fach neu fawr 

Gweithgaredd  3 
Gweithio ar yr ymchwil i’r unigolyn o’u dewis  adref  -  casglu ac arbed gwybodaeth, 
lluniau yn barod ar gyfer y gwaith o gyflwyno yn ôl yn yr ysgol. 
 Arbed yn Google Drive / OneDrive.  
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Paratoi dysgwyr i ymchwilio gartref drwy roi rhai ffynonellau yn ‘Materials’ Google 
Classroom  -  ymarfer casglu gwybodaeth, uwch sgiliau darllen  -  sut mae casglu 
gwybodaeth yn drefnus, cychwyn  cynllunio cynnwys.  
Y gwaith ymchwil wedyn yn symud i’r cartref  
  
Yn dilyn yr ymchwil gartref – gweithio ar gyflwyno gwybodaeth mewn cyfrwng o’u 
dewis  -  angen sicrhau bod y sgiliau digidol angenrheidiol gan y dysgwyr  - ymarfer 
rhain yn yr ysgol mewn cyd – destun gwahanol  
 
Y gwella a mireinio wedyn yn parhau gartref  gan ddychwelyd i’r ysgol ar gyfer 
cwblhau, golygu a chyflwyno  

Y gwaith yn symud yn ôl i’r ysgol ar gyfer rhoi’r cyflwyniad at ei gilydd , adborth a 
thrafodaeth  
Bydd gorffen, golygu, gwella yn digwydd yn ôl yn y cartref,  gyda’r gweith yn symud 
yn ôl ir ysgol am y golyguolaf a chyflwyno. 
 
 ** Modd creu ffilm arall hefyd fel gweithgaredd 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Cwestiynu parhaus er mwyn canfod dealltwriaeth pob dysgwyr a chefnogi 

camau nesaf y dysgu lle bo angen.  
● Modelu, ymarfer, ailymweld  - sicrhau bod ganddynt Feini Prawf Llwyddiant 

a’u bod yn glir o’r gofynion. 
● Sicrhau digon o amser i ymarfer sgiliau digidol ar gyfer cyflwyno eu 

gwybodaeth, sicrhau dealltwriaeth, ymarfer, adolygu. 

Ystyriaethau addysgu  
● Cyfathrebu’r dasg  a’r gofynion i rieni drwy ScreenCastify neu ganllawiau syml. 
● Hon yn dasg y bydd angen hyblygrwydd  o ran cefnogaeth, sgaffaldio a’r 

cyfrwng cyflwyno yn ddibynnol ar anghenion y dysgwyr.  

 

 

 

 

 

 

AR DOP EICH GÊM 
  

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF  
Ystyriaethau addysgu  -  ar gyfer yr holl weithgareddau  Ystyriaethau addysgu  
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● Cyfleoedd yma i drafod dyfalbarhau, dycnwch, cystadlu yn erbyn eu hunain, 
defnyddio iaith annog, gosod nodau unigol, ymarfer, cryfderau gwahanol bobl, 
cyfle i ddysgu rhywbeth newydd.  

● Paratoi’r dysgwyr yn yr ysgol  a sicrhau’r sgiliau digidol angenrheidiol  
 

● Cyfathrebu gwybodaeth i rieni am sut orau i annog  a chymell eu plant  a hefyd 
hybu eu dealltwriaeth o egwyddorion megis:  
atgyfnerthu a chanmol ymdrech, ennill a cholli, methu a llwyddo, cyfeirio at 
ddyfalbarhad, dycnwch, gwerth camgymeriad,  gosod nodau unigol, ymarfer.  

Cyflwyno ar ScreenCastify, AdobeSpark neu bamffled/poster 
 

Gweithgaredd 1  
Gweithgareddau tu allan - sawl naid seren, sgwat ayb all pob dysgwr ei wneud o 
fewn munud - cofnodi drwy greu ffurflen gasglu data / bas data / taenlen . 
Heriau rheolaidd yn yr ysgol dros gyfnod.  Dadansoddi canlyniadau 
Modd ymestyn hwn i wneud gwaith mesur cyfradd y galon – taenlen i 
gofnodi/cyfrifo/graffio  

 

Gweithgaredd ysgol yn unig 
 
 
 
  

Gweithgaredd 2: Herio eich hun 
Pob dysgwr i ddewis her - gwella rhywbeth neu dysgu rhywbeth o’r newydd  e.e. 
jyglo, reidio beic,  cyflawni tasg yn erbyn y cloc -  i’w ymarfer am bythefnos neu 
fwy.  
Cadw dyddiadur fideo o'r cyfnod ymarfer - cymharu ‘perfformiad ‘ ar y cychwyn a’r 
diwedd. Defnyddio Flipgrid i gofnodi 2-3 cam neu recordio’r clipiau fideo ar ffôn 
symudol a’u coladu/cyflwyno drwy Classroom, Adobe Spark Video neu iMovie 
Gall aelodau eraill o’r teulu gymryd rhan hefyd  
Dangos fideo Ysgol Cefn Coch fel symbyliad: 

https://www.youtube.com/watch?v=opiNlTS-wcc 
 

Gweithgaredd 2: Herio eich hun 
Pob dysgwr i gyflwyno ei her gartref gan ddangos Clip fideo Ysgol Cefn Coch a’i 
drafod  
Ymarfer ei her gartref  gan ffilmio gwahanol gyfnodau  
Gall aelodau eraill o’r teulu gymryd rhan hefyd  
 

Ystyriaethau addysgu  
● Dim angen adborth estynedig heblaw diolch, dathlu a mwynhau ond manteisio 

ar bob cyfle i annog a chyfleu negeseuon pwerau dysgu 
● Sicrhewch bod y dysgwyr a#r rhieni yn deall sut i ddefnyddio unrhyw offer 

digidol  

Ystyriaethau addysgu  
● Cyfathrebu’r dasg  a’r gofynion i rieni drwy ScreenCastify neu ganllawiau syml. 

Gweithgaredd 3: Pentathalon cartref /teulu  
Esbonio tasg Pentathalon 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6DK6xTdLkmwBkVBUkZZ2L_oTT6VXErN
O  

Gweithgaredd 3: Pentathalon cartref /teulu  
Y dysgwr i fod y gyfrifol am drefnu hyn yn y cartref - esbonio i eraill, dangos y clip 
ffilm ayb 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6DK6xTdLkmwBkVBUkZZ2L_oTT6VXErN
O  
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Creu gwefan ar gyfer y digwyddiad – tudalen gartref a thudalennau pwrpasol ar 
gyfer pob cystadleuaeth. Cynnwys rheolau a chyfarwyddiadau ac yna enghreifftiau 
llwyddiannus yn dilyn yr achlysur 
Teuluoedd i gyflawni gartref dros gyfnod – bwydo data i ffurflen gasglu data 
ddigidol neu daenlen 
Dadansoddi data fesul grŵp / dosbarth – traddodiadol neu’n ddigidol ar daenlen 
Rhannu’r wybodaeth drwy gyfrwng o’u dewis e.e. PPT/Slides, Adobe Spark Video 
 

O leiaf un aelod arall o’r teului gymryd rhan  
 Amseru, mesur, casglu data dyddiol a’u dadansoddi drwy ddefnyddio MS/Google 
Forms, Excel/Sheets 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Sicrhewch bod y dysgwyr a#r rhieni yn deall sut i ddefnyddio unrhyw offer 

digidola sut i gofnodi’r data 

Ystyriaethau addysgu  
● Rhannu’r ddolen ar Facebook, Twitter ysgol -  yn ogystal a Google Classroom i 

sicrhau mynediad i bawb 

 
Gweithgaredd 4  -  Pentathalon dosbarth 
Fel grŵp , cynllunio a chynnal pentathalon ar gyfer i gynnal  yn yr ysgol. 
Gall yr heriau fod yn gymysgedd o rai corfforol  neu ymarfer eich ymennydd mewn 
ffordd gwahanol  -  e.e. cofio cyfres o luniau, dysgu rhywbeth ar y cof,  ysgrifennu’r 
wyddor yn erbyn y cloc , enwi prifddinasoedd, adnabod lleoliad gwledydd ar fap, 
adeiladu rhywbeth  
Y dysgwyr i gynllunio, llunio cyfarwyddiadau achreu dulliau o gadw a chofnodi 
sgorau – traddodiadol neu/a digidol e.e. cronfa ddata, taenlen 
Os am greu gwefan ar gyfer y digwyddiad – tudalen gartref a thudalennau 
pwrpasol ar gyfer pob cystadleuaeth. Cynnwys rheolau a chyfarwyddiadau ac yna 
enghreifftiau llwyddiannus yn dilyn yr achlysur Defnyddio Adobe Spark Page, 
Fideo: Adobe Spark Video 
Ar ddiwedd y gwaith, cyflwyno’r wefan i weddill yr ysgol/ rhieni. 
 Os na ddefnyddir gwefan gellir cynhyrchu Dogfen: Word/Doc, Cyflwyniad: 
PPT/Slides i gasglu a chyfathrebu gwybodaeth  
 

Gweithgaredd 4 -  Pentathalon dosbarth  
Cydweithio gyda chyfoedion i gynllunio tasgau’r pentathalon ac efallai i greu y 
wefan – rhannu cyfrifoldebau, adborth cyfoedion. Dewis y tasgau, llunio 
cyfarwyddiadau a llunio dulliau o gadw a chofnodi sgorau 
 
 
 
 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Paratoi’r dysgwyr ar gyfer cydweithio’n effeitiol drwy fodelu, pennu Meini 

Prawf Llwyddiant ar gyfer cydweithio, trefnu cyfrifoldebau ayb  a sicrhau 
protocolau cyfathrebu tra’n cydweithio gartref  

Ystyriaethau addysgu  
● Bydd angen adborth wrth ddatblygu’r gwaith gartref - Google Classroom 

MSTeams. Defnydd o ebost rhwng y disgyblion â’i gilydd a gyda’r athro 
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BYDD WYCH!  
 

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF  
Gweithgaredd  1 
Creu sioe sleidiau/ ffilm  ‘Bydd Wych’ - cynnwys dyfyniadau a lluniau sy’n 
ysbrydoli. Dewis cerddoriaeth addas i gyd-fynd. Gallu defnyddio PPT/Slides, 
iMovie, GreenScreen, Spark Video 
e.e. Bod yn wych adref / yn y gymuned / yn gorfforol/ yn gymdeithasol/  yn 
emosiynol  
Sut mae nhw fel dosbarth wedi dygymod gyda dod yn ôl i’r ysgol a’r ‘normal 
newydd ‘ 
 

Gweithgaredd  1:  
Y dysgwyr i lunio cyflwyniadau eu hunain,  gan gydweithio fel grŵp arno - casglu 
lluniau/ clipiau i gyfrannu at gyflwyniad dosbarth. Mae hyn yn ddibynnol ar oedran 
a lefel sgiliau digidol y dysgwyr. 

 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Cwestiynu parhaus er mwyn canfod dealltwriaeth pob dysgwyr a chefnogi 

camau nesaf y dysgu lle bo angen.  
● Modelu, ymarfer, ailymweld - sicrhau bod ganddynt Feini Prawf Llwyddiant a’u 

bod yn glir o’r gofynion. 
● Sicrhau digon o amser i ymarfer sgiliau digidol ar gyfer cyflwyno eu 

gwybodaeth, sicrhau dealltwriaeth, ymarfer, adolygu 

 

Ystyriaethau addysgu  
● Cyfathrebu’r dasg  a’r gofynion i rieni drwy ScreenCastify neu ganllawiau syml. 
● Bydd angen hyblygrwydd  o ran cefnogaeth, sgaffaldio, yn ddibynnol ar 

anghenion y dysgwyr. Bydd angen cyflawni mwy o’r gwaith yn yr ysgol gyda 
dysgwyr ieuengach. 

 

 

 

 

 

 

 

BAROD …… YMENNYDD YSBLENNYDD 
 

AR EICH MARCIAU…BAROD…EWCH! Tudalen 11 



 

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF  
 
Ystyriaethau Addysgu- gwybodaeth i athrawon/ cymorthyddion 
Mae‘r gweithgareddau isod yn seiliedig ar waith metawybyddiaeth / Meddylfryd o 
Dŵf. Mae ambell un o’r gweithgareddau wedi eu haddasu o wersi yn Llyfrau 
Growth Mindset Lessons / Thinking Classrooms gan Katherine Muncaster a Shirley 
Clarke.  Maent wedi eu cynllunio ar gyfer arwain pawb o gyfnod ansicr i weithio 
mewn cyfnod o ‘normalrwydd’ newydd. Mawr hyderir y gellir eu defnyddio, dim ots 
faint o waith sydd wedi ei wneud ym myd Metawybyddiaeth/ Meddylfryd o Dŵf cyn 
y cyfnod clo ac y gellir eu defnyddio fel gweithgareddau cyfunol neu ar wahân wrth 
ymwneud â gweithgareddau / themâu eraill. Prif nôd y gweithgareddau hyn yw 
mwynhau dysgu ac adnabod ein hunain fel dysgwyr mewn ffordd gadarnhaol 
 

Ystyriaethau addysgu - gwybodaeth i rieni  
Creu arweiniad byr i’r dysgwyr ddefnyddio  gartref  -  neges i rieni arno hefyd o ran 
sut i helpu gyda thasgau 
e.e. Canllawiau digidol, sut i gefnogi eu plant wirio yn erbyn MPLl, yr angen i helpu 
ffilmio rhai rhannau, pwysigrwydd defnyddio ieithwedd annog, canmol 
dyfalbarhau, canolbwyntio, pwrpas Asesu Ar Gyfer Dysgu - deilliannau dysgu a 
meini prawf llwyddiant, eglurhâd adborth  
 

Gweithgaredd 1: Dwyn i gôf 
Dwyn i gôf yr holl ffeithiau / drafodaethau am yr ymennydd / metawybyddiaeth a 
wnaethpwyd yn ystod eich cyfnod yn yr ysgol, cyn y cyfnod clo. 
 
Syniadau ar e.e. Padlet, cwestiwn Google Classroom (athro / athrawes i addasu 
gwersi dilynol yn unol â chamsyniadau cyffredin)  
 

Gweithgaredd 1: Dwêd i Mi!  
Cyfrwng - Google Classroom, Seesaw, Flipgrid 
Athrawon a dysgwyr - beth hoffech chi i’r athrawon wybod amdanoch chi?  
Athrawon i ymateb i unigolion yn yr ysgol / sesiynau un i un ar lein / galwadau ffôn 
 

Ystyriaethau addysgu:  
● Gweithgaredd bwysig ar ôl cyfnod hir ar wahân- faint mae’r dysgwyr yn ei 

gofio/ cywiro camsyniadau, paratoi ar gyfer gweithgareddau dilynol. 
Posibilrwydd o fod angen creu mwy o sesiynau yma. 

● Cyfarwyddiadau sut i ddefnyddio Padlet os nad yw’r dysgwyr yn hyddysg 

 

Ystyriaethau Addysgu: 
● Cyfarwyddiadau sut i ddefnyddio Google Classroom/ Seesaw i rieni 
● Ni fydd yr athrawon a’r cymorthyddion wedi gweld rhai dysgwyr ers cyfnod hir 

iawn! Mae hon yn weithgaredd bwysig ar gychwyn ail-ymuno, rhannu 
negeseuon pwysig ac efallai pryderon. Bydd yr athrawon yn dilyn hyn i fyny 
wyneb yn wyneb gyda’r disgyblion 
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Gweithgaredd 2: Ymennydd Ffantastig Fel Elastig 
Cyflwyno 3 gwrthrych - pêl, ymennydd, elastic - pa un sy’n sefyll allan? Pam?  
Cyflwyno Llyfr ac App Fantastic, Elastic Brain 
Darllen dyddiol - rota (athrawon / cymorthyddion / dysgwyr sy’n ddarllenwyr 
hyderus) creu fideo a phostio ar Google Classroom, neu ffrydio byw (dibynnol ar 
bolisi’r ysgol). Gellir gwrando ar eraill yn darllen y llyfr ac ymarfer ar YouTube, neu 
lawrlwytho pdf 
Trafodaeth foreol ar Google Classroom neu unrhyw gyfrwng digidol cyffelyb. Pan 
fydd y dysgwyr yn yr ysgol gellir sgwrsio am y cynnwys, geiriau anghyfarwydd ayyb 
 

Gweithgaredd 2: Dysgu’r Teulu am yr ymennydd (Google Classroom) 
Gweithgaredd dysgu am yr ymennydd i unrhyw aelod o’r teulu - Cerdyn Dysgu o 
Bell - Pŵer yr ymennydd (ar Google Classroom) 
Creu modelau o’r ymennydd o wahanol gyfryngau, e.e. clai, Lego 
Esbonio’r gwahanol rannau a’u gweithredoedd i aelodau’r teulu 
Cyflwyno fideo i ddangos i weddill y dosbarth – er enghraifft ar Flipgrid 
 

Ystyriaethau addysgu:  
● Hyrwyddo datblygiad mewn hyder wrth ddarllen ar goedd - argymhellir peidio 

â brysio’r weithgaredd hon - cymryd amser i bennu Meini Prawf Llwyddiant 
cytunedig darllen ar goedd, cynnig sylwadau ayyb.  

● Gellir annog darllen ar y cyd gyda phartner neu aelod o’r teulu 

 

Ystyriaethau addysgu: 
● Cyfarwyddiadau defnyddio Google Classroom / Flipgrid - rhieni a disgyblion, 

Gweminarau GwE 
● Cyflwyno lle i gael y llyfr Fantastic Elastic Brain ar y wê mewn unrhyw gyfrwng 
● Cerdyn Dysgu o Bell - Pŵer yr Ymennydd wedi ei greu - cynnwys 

cyfarwyddiadau i ddysgwyr a rhieni.  
● Llawer o gyfleoedd i rieni weithio hefo’r dysgwyr a mwynhau! 

 

 Gweithgaredd 3:  
Cydweithio ar PPT/Google Slides - ‘Mae fy ymennydd i’n ffantastig fel elastig 
oherwydd…’  
 

 Ystyriaethau addysgu  
● Cyfarwyddiadau defnyddio Google Slides - rhieni a disgyblion 
● Gweithgaredd yn clymu’r gweithgareddau uchod yn yr ysgol ac adref 

 

Gweithgaredd 4: Ymennydd ynteu gyfrifiannell? 
Pa un sydd orau - yr ymennydd ynteu’r gyfrifiannell? Cyflwyno dadl 

Gweithgaredd 4: Bingo! 
Chwarae Bingo Meini Prawf Llwyddiant Cyflwyno Dadl ar Microsoft Teams 
 

Ystyriaethau addysgu:  
● Deilliannau Dysgu: 

o Gallu trafod rhagoriaethau a gwendidau yr ymennydd a’r gyfrifiannell 
o Gallu cyfiawnhau eu barnau ac ystyried barnau eraill 

● Dwyn i gôf / edrych ar fodel cyflwyno dadl - dysgwyr i bennu Meini Prawf 
Llwyddiant Cytunedig yn y dosbarth 

Ystyriaethau addysgu: 
● Cyfarwyddiadau defnyddio Microsoft Teams i ddysgwyr a rhieni 
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● Pledu syniadau - rhesymau o blaid / yn erbyn y ddau, sut y gellir casglu 
tystiolaeth i gefnogi eich safbwyntiau 

● Adborth llafar / eglurhâd / gweithio ar gamgymeriadau  
● Cyfarwyddiadau sut i ddefnyddio Office 365 (adborth / cynigion cytunedig), 

Screen Castify (adborth llafar) - Gweminarau GwE 

 Gweithgaredd 5: Dadlau Di- ri!! 
Creu dadl - Pa un sydd orau - yr ymennydd ynteu’r gyfrifiannell? Defnyddio 
Word/Google Docs neu PPT/Google Slides i gyflwyno 
 
Gweithgareddau ychwanegol/ heriau posib:  
● Sialens deuluol - dadl ar lafar - yr ymennydd / cyfrifiadur 

Un aelod o’r teulu i greu cwis i’r holl deulu ar Organau’r Corff 
 

 Ystyriaethau Addysgu: 
● Cyfarwyddiadau defnyddio Office/Google i ddysgwyr a rhieni er mwyn 

cyflwyno drafft o waith 
● Bydd yr Athro/ Athrawes yn cynnig sylwadau ar y ddogfen/cyflwyniad 

(adborth ysgrifenedig digidol) neu Screen Castify (adborth llafar) 
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EWCH .... A DALIWCH I FYND!  DYSGWYR DISGLAIR 
 

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF  
Gweithgaredd 1: Modelu Mynydd Iâ 
Sbardun: Fideo yn dangos y mynydd iâ mwyaf yn yr Antartica - YouTube 
Cyflwyno gweithgaredd cartref - taflen wybodaeth ar gyfrwng digidol er enghraifft 
Adobe Spark Page - sut y mae mynyddoedd iâ yn ffurfio? 
 

Gweithgaredd 1: Mynyddoedd Iâ  
Sut y maent yn ffurfio - cyflwyno gwybodaeth ar Adobe Spark Page 

Ystyriaethau addysgu:  
Deilliannau Dysgu: 

● Gallu egluro’r hyn sy’n digwydd pan rydym ni’n dysgu 
● Gallu creu delweddau i gynyrchioli’r broses ddysgu 
● MPLl cytûn yn yr ystafell ddosbarth trwy edrych ar gyflwyniad ffeithiol 

enghreifftiol ar Adobe Spark Page 

Cyfarwyddiadau sut i ddefnyddio Adobe Spark (Gweminar GwE) 

Ystyriaethau addysgu: 
● Canllaw Adobe Spark Page - Gweminar GwE- gwybodaeth i rieni a dysgwyr 

 

Gweithgaredd  2: Mynydd Iâ a’r broses ddysgu 
Sbardun:  taflenni gwybodaeth mynyddoedd iâ 
Trafodaeth - sut y gallai mynydd iâ gynyrchioli’r broses ddysgu? 
Uwchben y dŵr - y llwyddiant yn weledol 
Islaw - y ffactorau sy’n ein galluogi i ddysgu’n effeithiol 
 
Creu rhestr gyda’n gilydd o’r ffactorau sy’n ein helpu ni i  ddysgu - rhoi ar Google 
Classroom/ Seesaw er mwyn cynorthwyo’r gwaith dysgu o bell 
 

Gweithgaredd  2 : Creu Mynydd Iâ 
Creu mynydd iâ o unrhyw gyfrwng er mwyn cynyrchioli’r broses ddysgu 
Cyflwyno ar gyfrwng megis Flipgrid i weddill y dosbarth 
 
 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Pennu Meini Prawf Llwyddiant ar y cyd 
● Gweminar defnyddio Flipgrid 
● Angen rhoi enghreifftiau gweledol ar Google Classroom/ Seesaw 

 

Ystyriaethau addysgu  
● Gweminar defnyddio Flipgrid- eglurhâd i rieni a dysgwyr 
● Enghreifftiau gweledol ar Google Classroom / Seesaw ) 

Gweithgaredd  3: Y Gylchred Ddŵr 
Gweithgaredd wyddonol - Y Gylchred Ddŵr 

Gweithgaredd  3: Ardal allanol (gêm y bibell ddŵr - gweithgaredd deuluol) 

Pa dîm sy’n gallu cario’r mwyaf o ddŵr trwy arllwys o un pen i’r bibell i’r llall? 
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Modelu’r broses yn yr ystafell ddosbarth 
Gwylio fideo o’r hyn sy’n digwydd 
Cwblhau cardiau gwaith yn egluro’r broses 
 

Ystyriaethau addysgu  

● Gellir defnyddio unrhyw gyfrwng i ddangos y broses - model/tecell/rhewgell/ 

fideo - yr hyn sy’n bwysig yw bod y dysgwyr yn deall y broses 
Efallai y bydd angen gwneud y weithgaredd cyn sôn am y Mynydd Iâ - 
dibynnol ar wybodaeth blaenorol y dysgwyr 

Ystyriaethau addysgu 

● Gellir cael syniadau ar YouTube neu hyd yn oed greu gêm wreiddiol fel teulu - 
gêm cario dŵr gystadleuol.  

● Gyrrwch luniau neu fideos i bawb gael gweld – unrhyw gyfrwng o ddewis yr 
ysgol 

 

Gweithgaredd 4: Gweithgaredd Rhifedd / Mat Mathemateg - 

Tymheredd / Rhifau Negyddol / Dŵr 
Cyflwyniad - 3 haen - cwestiynau wedi eu paratoi ymlaen llaw gan yr athro / 
athrawes 

Athro / athrawes i drafod yr atebion gyda’r dysgwyr - ffrydio byw? Neu yn y 
dosbarthiadau 

Gweithgaredd 4: Cwblhau Mat Mathemateg – Tymheredd / Rhifau 

Negyddol / Dŵr 
Gweithgaredd wedi ei thrafod yn yr ysgol 

 

Ystyriaethau addysgu 
● Meini Prawf Llwyddiant datrys problemau Matiau Mathemategol - angen 

dwyn i gôf 
● Dysgwyr i ddewis lefel yr her - cofiwch amrywio symbolau’r heriau a rhoi’r 

matiau / cwestiynau mewn un pecyn 

Bydd angen trafodaeth ar bwysigrwydd dewis lefel yr her - Dyffryn Dysgu / 
Diagram Bullseye efallai? 

Ystyriaethau addysgu 
● Llunio cyfarwyddiadau i rieni - crybwyll cyfleoedd i ddewis heriau (egluro 

Dyffryn Dysgu / Diagram Bullseye) 

Ysgol i ddewis y cyfrwng digidol (os oes angen un yma) 

 

 

 

O HEDYN FE DŶF…… 
 

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF  

AR EICH MARCIAU…BAROD…EWCH! Tudalen 16 



Ystyriaethau Addysgu i Athrawon a Chymorthyddion 
Os nad ydych fel dosbarth wedi trafod y pwerau dysgu yn flaenorol, fe fyddai’n 
syniad eu trafod cyn cyflwyno’r gweithgareddau isod 
● Deilliannau Dysgu:  

o Gallu egluro’r hyn y mae ‘dysgu’ yn ei olygu 
o Gallu creu eu pŵer dysgu eu hunain 

 

Ystyriaethau Addysgu i Rieni 
● Cyflwyniad/ pamffled ar y pwerau dysgu 
● Cyflwyniad i’r cyfryngau digidol 
 
 

Gweithgaredd 1: Y Pwerau dysgu: 
Gwylio fideo - bwyta afal / fideo morgrug (clip fideo Afal – Shuttershock / clip 
fideo Morgrug - Lessons from Ants - YouTube) 
Trafod - pam bod y fIdeos yma’n cael eu defnyddio fel symbyliad o’r broses 
ddysgu? 
 
Trafodaeth Pwerau Dysgu - dwyn i gôf / trafodaeth ar yr 8 pŵer / cyhyr dysgu 
 
Cyflwyno tasg yr wythnos - dysgu eraill am y pwerau dysgu (unrhyw gyfrwng 
(poster / pwerbwynt / adobe spark video ayyb. Byddai’n syniad defnyddio cyfrwng 
sy’n eithaf newydd i’r dysgwyr er mwyn ymarfer sgiliau) 
 

Gweithgaredd 1: Dysgu’r teulu am y Pwerau Dysgu 
Dysgu eraill am y pwerau dysgu - unrhyw gyfrwng 
Pa bynnag gyfrwng a ddewisir gan y dysgwyr - mae’n hanfodol bod 
cyfarwyddiadau i rieni ar y cyfrwng hwnnw yn cael ei anfon - gweminarau neu 
athro / cymhorthydd yn egluro ar fideo 

Ystyriaethau addysgu  
● Trafod dycnwch, hunan-wella, ymholi, edrych yn feirniadol ar waith, 

cydweithio, bod yn chwilfrydig a gwella’n barhaus 
● 8 pŵer dysgu i’w trafod: dyfalbarhau, canolbwyntio, bod yn chwilfrydig, 

mwynhau dysgu, rhoi cynnig arni, cydweithio, paarhau i wella, defnyddio’r 
dychymyg 

● Trafod pa ffurfiau sy’n bosibl eu defnyddio i gyflwyno gwybodaeth.  
● Pennu Meini Prawf Llwyddiant 

 

Ystyriaethau addysgu 
● Cyflwyniad i’r cyfryngau digidol a ddefnyddir 
● Pamffled / gwaith Ymchwil Meddylfryd o Dŵf / Pwerau Dysgu 

Gweithgaredd 2: Pŵer Dysgu Unigryw 
Gwylio fideo’r morgrug eto 
Pa bwerau dysgu y mae’r morgrug yn eu harddangos? 
Sut y mae morgrug yn adlewyrchu’r broses ddysgu? 
 

Gweithgaredd 2: Creu Pŵer Dysgu Unigryw 
Cyflwyno trwy unrhyw gyfrwng digidol o’u dewis / unrhyw gyfrwng newydd 
digidol yr ydych yn awyddus i ymarfer y sgiliau (e.e. gall unrhyw un o arfau Adobe 
Spark fod yn briodol yma)  

Ystyriaethau addysgu  Ystyriaethau addysgu  
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● Dwyn i gof / trafod y pwerau dysgu trwy edrych ar rai enghreifftiau o ddysgu 
eraill am y pwerau (gwaith adref) 

● Oes rhywbeth ar goll? 
● Pa bŵer unigryw fyddech chi’n ei greu? (Pŵer / cyhyr ychwanegol i chi weithio 

arno) 
● Pennu Meini Prawf ar y cyd: 

o Beth yw priodweddau’r pŵer dysgu yma? 
o Sut rydych chi’n ymddwyn yn y dosbarth pan y byddwch yn ei ddefnyddio? 
o Pam yn eich barn chi fod y pŵer/ cyhyr yma’n bwysig? 
o Pa gymeriad/ anifail/ archarwr/ symbol fyddai’n cynyrchioli’r pŵer? 
o Dangos modelau enghreifftiol 

 

● Cyflwyniad i’r cyfryngau a digidol a ddefnyddir 
● Pamffled / gwaith ymchwil Meddylfryd o Dŵf / Pwerau Dysgu 
 

 

Gweithgaredd 3 : Band y Pwerau Dysgu! 
Cyflwyno’r her - creu band y gegin i’r teulu berfformio yn yr ardd 
Cyflwyno eich pŵer unigryw i weddill y dosbarth 
Gwrando ar fandiau – pa reolau sy’n bwysig i’w cyflwyno i aelodau’r band? 
Sut y byddwch yn ymarfer eich pŵer unigryw wrth berfformio? 
Pa gân fyddwch chi’n ei pherfformio 
 

Gweithgaredd 3: Band y Pwerau Dysgu! 
Creu band y gegin i’r teulu berfformio yn yr ardd 
Pe dymunir, gellir cyflwyno fideo o’r band i Google Classroom neu drwy Flipgrid 
 

Ystyriaethau addysgu  
● Gwrando ar fandiau – pa reolau sy’n bwysig i’w cyflwyno i aelodau’r band? 
● Sut y byddwch yn ymarfer eich pŵer unigryw wrth berfformio? 
● Pa gân fyddwch chi’n ei pherfformio 
 

Ystyriaethau addysgu 

● Taflen ar Google Classroom yn egluro’r weithgaredd a’r pwerau i rieni 
● Gosod aseiniad yn Google Classroom neu Flipgrid i dderbyn y gwaith 

 

 

 

CAMGYMERIADAU CAMPUS! 
  

YN YR YSGOL  YN Y CARTREF  
Ystyriaethau Addysgu i Athrawon a Chymorthyddion: 
● Pwysig bod ethos yr ystafell ddosbarth yn croesawu camgymeriadau 

Ystyriaethau Addysgu i Rieni 
● Pwysig bod ethos y cartref yn croesawu camgymeriadau 
● Pwysig rhannu eich profiadau chi 
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● Pwysig rhannu eich profiadau chi, e.e. rhannu profiad aeth o chwith ar Google 
Classroom a chyflwyno cerdd / cân am y profiad 

 
 
 
 
 
 

● Gwaith ymchwil Dr Jo Boaler - pwysig gwneud camgymeriadau mewn 
Mathemateg 

● Dyfyniad Dr Boaler: 
‘When teacher ask me how this can be possible, I tell them that the best 
thinking we have on this now is that the brain sparks and grows when we 
make a mistake, even if we are not aware of it, because it is a time of 
struggle; the brain is challenged and the challenge results in growth’ 

 

Gweithgaredd 1: Camgymeriadau Campus Mathemategol - chi yw’r 

athrawon! 
Gwers fyw - unai yn y dosbarth neu ffrydio byw, neu gyfuniad o’r ddau - rhai 
dysgwyr yn yr ysgol ac eraill yn dysgu o bell ar yr un pryd (yn ddibynnol ar bolisi’r 
ysgol) 
 
Athro / Athrawes wedi gwneud swm ar y bwrdd gwyn / o dan y craffwr (pwysig 
dangos camau gweithio allan). Rhaid i gamgymeriad fod yn rhywle! 
Gofyn i’r dysgwyr edrych arni a’i gwirio, egluro’r camgymeriad 
Cwestiynu - sut y mae hyn yn eich helpu? 
Dangos fideo o Dr Jo Boaler yn trafod meddylfryd Mathemategol 
vimeo.com/103853269  
Trafod dyfyniad Dr Boaler: 
‘When teacher ask me how this can be possible, I tell them that the best thinking 
we have on this now is that the brain sparks and grows when we make a mistake, 
even if we are not aware of it, because it is a time of struggle; the brain is 
challenged and the challenge results in growth’ 
 

Gweithgaredd 1: Camgymeriadau Campus Mathemategol - chi yw’r 

athrawon! 
Cywiro camgymeriadau (cyflwyniad pwerbwynt yn cynnwys enghreifftiau o 
gamgymeriadau Mathemategol - bit.ly/2deqNmN) 
 
 
 
 
 
 

Ystyriaethau Addysgu 
● Trafodaeth sut y mae gwirio gwaith mewn Mathemateg 
● Beth yw’r Meini Prawf Llwyddiant? 
● Sut y gellid cyflwyno adborth? 
 

Ystyriaethau Addysgu 
● Ystyriaethau yn egluro’r broses ddysgu a pham bod dilyn y drefn yma yn 

bwysig i ddysgu’r dysgwyr 
● Dylid nodi nad nôd y weithgaredd hon yw gweithio allan yr ateb cywir ac y 

dylai aelodau’r teulu ymatal rhag gwneud y gwaith yn lle’r plentyn 
 

 Gweithgaredd 2 
Camgymeriadau campus teulu ni yn ystod cyfnod y clo - unrhyw gyfrwng 
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 Ystyriaethau Addysgu 
● Dilyn yr un thema â’r weithgaredd flaenorol - mwy o hwyl - lluniau/ fideos 

camgymeriadau 
 

Gweithgaredd 3: Camgymeriadau a theimladau 
Gwers yn y dosbarth/ Ffrydio byw neu gymysgedd o’r ddau 
Trafod teimladau a chamgymeriadau 
Pa bwerau dysgu sy’n helpu pan rydym ni wedi gwneud camgymeriadau? 
Gwahanol fathau o gamgymeriadau: cyflwyno problemau yn dynodi’r gwahanol 
fathau - gweithredol, llithriad, dim yn gwybod 
Cydweithio trwyddynt 
 

Gweithgaredd 3: 
Taflenni Mathemategol ar Google Classroom - gwaith canrannau - dysgwyr i 
weithio allan, ond cynnwys camgymeriadau. Partner o bell i wirio 

Ystyriaethau Addysgu 
● Deilliannau Dysgu: 

o Gallu adnabod gwahanol fathau o gamgymeriadau 
o Gallu egluro rhan gwneud camgymeriadau yn y broses ddysgu 

● Angen dewis partneriaid o bell ar gyfer y tasgau Mathemategol gartref 
 

Ystyriaethau Addysgu 
● Eto pwysig gadael i’r dysgwyr wirio, dim gwneud y gwaith yn eu lle 

 

Gweithgaredd 4: Camgymeriadau = methiannau? 
Cyflwyno araith: Ydi gwneud camgymeriadau yn golygu eich bod yn fethiant? 
Cyflwyno hanes Owain Fôn Williams, peldroediwr o Gymru - chafodd o ddim 
chwarae gyda’r tîm cyntaf yn yr Ewros 2016 - ydi o’n fethiant oherwydd hynny? 
 

Gweithgaredd 4: Araith Camgymeriadau = methiannau? 
Ysgrifennu araith ar Word/Google Docs - athro/ athrawes i roi adborth yn y 
dosbarth/ dysgu o bell - cynnig sylwadau, annog edrych eto yn hytrach na 
chywiro’n syth 
 

Ystyriaethau Addysgu 
● Trafodaeth  
● Edrych ar fodelau o areithiau gwahanol - pennu Meini Prawf Llwyddiant  

Ystyriaethau Addysgu 
● Cyfarwyddiadau Office 365 i rieni a dysgwyr 
● Polisi adborth yr ysgol (crynodeb – addasu - dysgu o bell / dysgu cyfunol. 
● Cofiwch adborth ar y pryd - fwyaf effeithiol) 
 

Gweithgaredd 5: Owain Fôn Williams yr artist 
Mae Owain Fôn Williams yn ddawnus mewn maes arall hefyd. Mae gennych 5 
munud i chwilio pa faes? 
 

Gweithgaredd 5: Owain Fôn Williams yr artist 
Creu efelychiad o un o’i baentiadau (gellir tynnu llun digdiol ohono a’i gyflwyno ar 
Google Classroom)  
Ymgymryd mewn gweithgaredd grŵp - rhoi adborth i arlunydd o’r dosbarth - dull 
Austin’s Butterfly (YouTube) - Microsoft Teams 
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Ystyriaethau Addysgu 
● Dangos enghreifftiau o beintiadau OFW 
● Dangos un enghraifft - pennu MPLL cytûn - tips gan OFW 
● Dangos fideo Austin’s Butterfly – trafodaeth - pam bod un ysgol yn 

defnyddio’r fideo yma i egluro’r broses Asesu Ar Gyfer Dysgu i ddysgwyr? 
● Dysgwyr i ddewis un paentiad i’w efelychu gydag unrhyw gyfrwng celfyddydol 
● Rhannu’r dosbarth yn grwpiau cydweithio ar hap 
● Adborth i arlunydd - dull Austin’s Butterfly - cyfarfod Microsoft Teams 

 

Ystyriaethau Addysgu 
● Cyfarwyddiadau Microsoft Teams i rieni a dysgwyr 
● Austin’s Butterfly - YouTube - edrych arni ymlaen llaw 
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