
CA3 - model o gynllun dysgu integredig    

Rhesymeg 

 

 Mae’r ffaith bod y Cwricwlwm Cenedlaethol  wedi ei atal ar hyn o bryd yn rhoi cyfle i ysgolion ystyried dysgu mewn ffordd fwy integredig a holistaidd, gan  

       ganolbwyntio ar ddatblygu meddwl a chreadigrwydd, ochr yn ochr â datblygu llythrennedd a rhifedd trwy gysyniad Gwyddonol. 

 Mae'r model hwn yn canolbwyntio ar ddysgu trwy weithgareddau bob dydd h.y. mynd am dro yn yr amgylchedd lleol, archwilio’r ardal o’u cwmpas a deall bioamrywiaeth a'r effaith 

ddynol mewn cynefinoedd yn agos at adref, coginio bwyd gyda'i gilydd ac ati. Fodd bynnag, dim ond un model yw hwn, a gellid ei  addasu i edrych ar amrywiaeth o gysyniadau megis  

trafnidiaeth, gweithgareddau chwaraeon, cyfleoedd gyrfa, ac ati.  

 Rhaid ystyried iechyd meddwl a chorfforol disgyblion ac mae mynd â’r dysgu y tu allan i archwilio’r amgylchedd yn darparu cyfleoedd i fod yn egnïol. 

 Er bod y model hwn yn targedu CA3, gellid ei addasu i alluogi teuluoedd i gymryd rhan yn y gweithgareddau, ac i blant o bob oed ddod i ddeall pa bethau byw sydd i'w cael yn agos i'w 

cartref. 

 Dylid annog strwythur/trefn briodol ar gyfer y diwrnod, ond galldysgwyr gael mynediadi;r  model hwn unrhyw bryd, 

 Gellid defnyddio'r model hwn fel cynllun ar gyfer un diwrnod neu ei ddatblygu dros sawl diwrnod, trwy integreiddio â gweithgareddau yn y pynciau sylfaen. 

 Adborth - disgwyliadau clir gan yr ysgol o'r adborth - gan ddilyn polisi'r ysgol. 

 Mae'r model hwn yn cynnwys dolenni i wefannau  lle bydd angen mynediad i'r rhyngrwyd ar eu cyfer. Fodd bynnag, gellid cwblhau'r gweithgareddau heb yr ymchwil ychwanegol. 

Arweiniad/disgwyliadau ar gyfer athrawon   

 Ceisiwch sicrhau bod gan bob disgybl fynediad i'r holl weithgareddau dys-
gu a bod unrhyw ddolenni gwe yn gyfredol ac yn gweithio. Darparwch go-
pïau papur i ddisgyblion na allant gael gafael ar adnoddau ar lein  

 Byddai'n ddefnyddiol darparu diweddariadau a gwybodaeth sy'n cael eu 
cyfathrebu'n rheolaidd (nodwch y llwyfan y mae ysgolion yn ei ddefnyddio 
e.e. Google Classroom / ShMH / Schoology a.y.b.)  

 Anogwch ddisgyblion i rannu eu gwaith gydag athrawon ac eglurwch sut i 
gysylltu â nhw os ydyn nhw'n cael anhawster gyda rhai tasgau. (Esboniwch 
sut i wneud hyn yma - bydd pob ysgol yn wahanol) · 

 Penaethiaid Blwyddyn /Gofal Bugeiliol i gysylltu’n rheolaidd gyda disgybli-
on bregus drwy ffôn/ testun / e-bost  

 

Arweiniad/disgwyliadau ar gyfer disgyblion  

 Disgwyliwch dreulio tua 4 x 45 munud yn dysgu bob dydd. 

 Yfwch ddigon o ddŵr a bwyta bwyd iach i roi hwb i'ch system imiwnedd - 

mae'n bwysig aros cadw’n iach ar yr adeg hon.  

 Dewch o hyd i ffordd hwyliog o ymarfer corff 

 Cadwch mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu, trwy alwadau fideo, 

negeseuon, e-bost ac ati.  

 Ewch am dro a chael awyr iach, ac archwiliwch eich amgylchedd 

 Ceisiwch wneud rhywbeth bob dydd sy'n eich gwneud chi'n hapus e.e. 

peintio llun, chwarae gemau ac ati. 

 Cyflwynwch waith trwy'r llwyfan dysgu a bennwyd gan eich athro erbyn 

y dyddiadau disgwyliedig. 

 Cysylltwch gyda’r athro os oes materion / anghenion  o ran eich dysgu  

Arweiniad/disgwyliadau ar gyfer rhieni 

 Gosodwch amser rheolaidd i godi yn y bore fel y byddech chi'n ei wneud 

ar gyfer diwrnod ysgol arferol. 

 Gwiriwch fod eich mab / merch yn gallu dilyn / deall y cynllun ar gyfer y 

diwrnod  

 Anogwch eich mab / merch i gysylltu gyda’u hathro os ydyn nhw'n cael 

anhawster gyda'r pwnc neu os nad ydyn nhw'n gallu cyrchu'r adnoddau. 

 Os yn bosibl, crëwch le tawel i'ch mab / merch weithio  oddi wrth un-

rhyw beth all dynnu eu sylw. 

 Cysylltwch â XXX os oes angen unrhyw help arnoch - nid ydym yn disgwyl 

i chi fod yn athrawon!  



CA3 - model o gynllun dysgu integredig  -  beth ydy’r stori?  

Llun 1—Cae uwchben lefel y ffordd Llun 2—Gwreiddiau coed yn arglawdd y ffordd Llun 3— Arglawdd y ffordd wedi erydu  

 Syniadau ar gyfer gweithgareddau dysgu, meddwl a thrafodaeth  

 

 Dewiswch un o'r lluniau a thrafod / disgrifio beth mae'n ei ddangos. Meddyliwch am beth  a allai fod wedi digwydd dros amser (pobl, cerbydau, anifeiliaid, y tywydd, 
planhigion a.y.b.) 

 Cynhyrchwch siart lif neu stribed cartŵn (neu unrhyw ddull arall o’ch dewis, gall hyn gynnwys defnyddio TG neu  bapur) gan ddangos y newidiadau a allai fod wedi dig-
wydd. Ysgrifennwch sgript / ychwanegwch droslais yn esbonio'r newidiadau a allai fod wedi digwydd 

 Chwiliwch am y cysylltiadau rhwng y lluniau, pa gysylltiadau allwch chi eu gwneud? Rhestrwch y rhain yn eich gwaith. 

 Ewch am dro a chwiliwch am newidiadau tebyg yn eich amgylchedd lleol. Archwiliwch beth allai fod wedi achosi'r newidiadau, ai gweithgaredd dynol neu ddigwyddiadau 
naturiol? 



Torri gwrychoedd a’r gyfraith  

 

Syniadau ar gyfer gweithgareddau dysgu a thrafodaeth 

 Ewch am dro at wrych cyfagos, archwiliwch nifer y gwahanol fathau o blanhigion / coed yn y gwrych (cyfrifais 24 yn y gwrych 

yn y llun) Allwch chi enwi'r gwahanol blanhigion / coed? (https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-

trees/how-to-identify-trees/) A allwch chi weld unrhyw fywyd anifail neu dystiolaeth o anifeiliaid yn y gwrych? 

 Pa rywogaethau coed / planhigion sydd mwyaf niferus yn y gwrych? - canolbwyntiwch ar ddarn tua 1m o'r gwrych yn unig ac 

amcangyfrifwch nifer pob planhigyn yn yr adran honno. Pam mae'r planhigyn hwnnw mor llwyddiannus? A oes ganddo nodwed-

dion arbennig? Tynnwch lun neu brasluniwch y gwahanol fathau o blanhigion ac yna meddyliwch pam eu bod yn llwyddiannus 

mewn gwrychoedd 

 Byddwch yn greadigol - a allwch chi greu collage neu lun o wrych / y planhigion neu'r anifeiliaid y gwnaethoch chi eu hadnabod.? 

 TASG LLYTHRENNEDD— Ysgrifennwch gerdd neu baragraff disgrifiadol sy'n disgrifio gwrych yn y gwanwyn. Ceisiwch gyfeirio at 

liw, arogl, manylder, gweadau a'r teimladau y mae'r gwrych yn eu hannog ynoch chi - megis teimlad o dawelwch, llawenydd, 

chwilfrydedd. 

 TASG LLYTHRENNEDD— Creu tabl sy'n dangos manteision ac anfanteision cael gwared â gwrychoedd. Defnyddiwch y wybodaeth 

i ysgrifennu llythyr at y papur newydd lleol, gan roi eich barn a'ch rhesymau pam y dylid tynnu gwrychoedd, neu y dylid eu 

gwarchod. Ceisiwch ddangos eich bod chi'n deall y safbwyntiau’r ochr arall ac egluro pam rydych chi'n meddwl eu bod nhw'n 

Gwaherddir torri gwrychoedd a choed rhwng Mawrth ac Awst yng Nghymru, gan mai hwn yw'r prif dymor bridio ar gyfer 

adar sy'n nythu, er y gall rhai adar nythu y tu allan i'r cyfnod hwn. 

Mae'n drosedd o dan Adran 1 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i gymryd, difrodi neu ddinistrio nyth unrhyw aderyn 

gwyllt yn fwriadol tra'i fod yn cael ei ddefnyddio neu'n cael ei adeiladu, neu i ladd, anafu neu gymryd cywion neu oedolion l, 

neu gymryd neu ddinistrio unrhyw wyau yn fwriadol. 

Beth mae gwrychoedd yn ei wneud i ni? 

 Darllenwch yr wybodaeth yn y tabl atodedig neu edrychwch ar y wefan http://hedgelink.org.uk/index.php?page=16  sy’n 

disgrifio nfer o resymau pam mae gwrychoedd yn bwysig.  

 NEWID HINSAWDD - Credir bod gwrychoedd yn fwy effeithlon na choed wrth ddal carbon.. Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yn ei 

adroddiad ym mis Mai 2019, ‘Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming.’, yn awgrymu cynyddu gwrychoedd ochr 

yn ochr â dulliau eraill o ddal carbon. Nododd yr arolwg gwrychoedd diwethaf, yn 2007, bod  500,000km o wrychoedd yn y DU. 

Byddai cynyddu hyn 40% yn gofyn am greu 200,000km o wrychoedd newydd ar draws tirweddau gwledig a threfol - sy'n cyfateb i 

tua hanner hyd rhwydwaith ffyrdd Prydain. 

 Tasg rhifedd - Mewn gwrychoedd newydd mae coed yn cael eu plannu mewn dwy res 30cm oddi wrth ei gilydd. Cyfrifwch nifer y 

coed y bydd angen eu plannu i gwrdd â'r cynnydd o 40%.. 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Mae'r gwrych a'r cae (98.5m X 92.1m) yn y llun uchod 138cm 

uwchben wyneb y ffordd ac wedi'i blannu yn yr arglawdd. Beth 

yw cyfaint y pridd yn y cae uwchben y ffordd? 

Beth allai ddigwydd pe bai'r ffermwr yn rhoi ffensys yn lle’r 

gwrych? 

Crëwch fodel i'ch helpu chi i archwilio'ch syniadau - gallai hyn 

fod trwy fraslunio neu adeiladu model allan o'r pethau sydd gen-

nych chi gartref. 

http://hedgelink.org.uk/index.php?page=16
https://drive.google.com/file/d/1C844XND4dzxortvgQCSyPw3sk9szgm83/view?usp=sharing


Bioamrywiaeth —Beth ydy o a pham mae’n bwysig? 

Mae'r gair bioamrywiaeth yn tarddu o'r gair Groeg BIOS sy'n golygu bywyd / byw a'r gair Lladin DIVERSITAS sy'n golygu amrywiaeth neu wahaniaeth. 

Yn gyffredinol, mae bioamrywiaeth yn golygu amrywiaeth bywyd - nifer y gwahanol fathau o organebau sy'n byw mewn cynefin neu ecosystem. Gwyliwch y fideo sy’n egluro Bi-

oamrywiaeth - https: //www.youtube.com/watch? V = GK_vRtHJZu4 

Tasg Llythrennedd  - Ysgrifennwch esboniad yn disgrifio pam mae bioamrywiaeth yn bwysig i fodolaeth ddynol. 

Mae'r llun yn dangos  1 metr sgwâr 1m o ddôl bywyd gwyllt yn Sir y Fflint. Mae'r 

ddôl oddeutu 28m wrth 34m. Mae 1/5 o'r ddôl wedi ei  aredig yn ddiweddar ac nid 

yw'n cynnwys unrhyw blanhigion.  

Tasg Rhifedd: Gan ddefnyddio'r llun ar y chwith,  allwch chi amcangyfrif maint pob-

logaeth: 

 Anemone nemrorsa - Blodyn y gwynt (gwyn)

Tragopogon pratensis - Barf yr afr (melyn) 

 Beth yw cymhareb y blodau gwyn i rai melyn? 

 Pa ganran o'r blodau yn y ddôl sy'n felyn? 

 Tua faint o flodau gwyn gafodd eu tynnu pan gafodd yr ardal ei haredig? 

Awgrymiadau ar sut y gellid addasu’r model hwn er mwyn adeiladu ar y dysgu  

 Rhywogaethau sydd mewn perygl —gwarchod, rôl y Sw a rhaglenni bridio mewn caethiwed. Gellid defnyddio Sw Caer/Bae Colwyn fel ysgogiad, mae fideos a dolenni ar gael ar wefannau.. 

 Colli cynefin —cynlluniau adeiladu, Yr Amazon ac ati  

 Rhaglen plannu coed y DU 

 Rhywogaethau brodorol—y wiwer goch, barcud coch, ailgyflwyno’r eryr cynffon wen—eu goroesiad. Mae gan Adnoddau Naturiol Cymru, RSPB ac ati doreth o adnoddau ar gael. 

 Effaith ddynol 



CA3—cynllun dysgu integredig —Beth sydd i de ? - Lasagne 

Rysáit a chynhwysion enghreifftiol 

Cynhwysion 

1 llwy fwrdd o olew olewydd  

1 nionyn wedi ei dorri’n fân  

1 moronen wedi ei thorri’n fân  

1 coesyn seleri, wedi ei dorri’n  

fân  

2 ewin garlleg wedi eu sleisio 

250g briwgig cig eidion 

250g briwgig porc  

1 llwy fwrdd  o purée tomato 

Tun 400g  o domatos wedi’u torri 

 200ml stoc cig eidion 

9-12  dalen lasagne (dibynnu ar faint eich dysgl pobi) 

50g Parmesan, wedi ei gratio, pecyn  150g  o gaws mozzarella wedi ei gratio  

Ar gyfer y saws gwyn  

 50g menyn 

 50g blawd plaen 

  550ml llefrith hanner sgim 

Dull  

Gwybodaeth maeth —fesul dogn 

 

 

 

Tasg Rhifedd 

 Gan ddefnyddio'r wybodaeth yn y tabl uchod, crëwch siart cylch o'r cynhwysion yn y lasagne. Gallwch ddarganfod 

sut i greu siart cylch trwy ddilyn y ddolen hon. 

 

Gall y strwythur hwn fod yn ddefnyddiol  

  Tynnwch lun o'ch siart cylch (gan gynnwys allwedd) a'i anfon at ddogfennau Google / llwyfan ysgol. 

Her: lluniwch siart cylch ar gyfer un o'ch hoff brydau bwyd a chymharu'r ddau.  

 Ystyriwch gwestiynau fel:  

 Pa un yw'r pryd iachaf? Pa bryd sydd â'r mwyaf o siwgr? 

Kcal Braster Braster 

dirlawn  

Carbohydrad Siwgwr Ffibr Protin Halen 

580 32g 14g 31g 8g 3g 44g 1.71g 

Ble yn y Byd ? 

Credir bod y fersiwn modern o lasagne wedi ymddangos am y tro cyntaf yn Napoli, yr Eidal, yn ystod yr Oe-

soedd Canol. 

Gall yn adran hon gynnwys cwestiynau, tasgau neu ymchwil am yr Eidal, Napoli, yr Oesoedd Canol 

1. Ymchwiliwch i darddiad a hanes lasagne 

2. Crëwch ffeil ffeithiau / pamffled  ar yr Eidal 

3. Roedd Mynydd Vesuvius yn ninas Napoli yn 79AD - pam oedd ei echdoriad gymaint o drychineb? 

4. Llosgfynyddoedd - darganfyddwch am y ffrwydrad folcanig ar White Island (Whakaari), Seland Newydd 

ym mis Rhagfyr 2019. 

1.Mewn padell fawr, cynheswch yr olew olewydd dros wres isel. Ffriwch 
y nionyn , y foronen, y seleri a'r garlleg am 5 munud, neu nes eu bod 

wedi meddalu. Ychwanegwch y briwgig a'i ffrio ar wres canolig nes ei fod 
yn euraidd. Trowch y gwres a’i ffrio nes bod yr hylif wedi lleihau. 
Ychwanegwch y purée tomato , y tomatos wedi'u torri’n fân a’r  stoc, a'i 
ffrwtian am 15 munud, neu nes bod yr hylif wedi lleihau. Ychwanegwch 
halen a phupur. 
2. Yn y cyfamser, gwnewch y saws gwyn. Toddwch y menyn mewn sos-
ban fach dros wres isel ac ychwanegwch y blawd. Chwisgiwch nes ei fod 
wedi'i gyfuno a'i goginio'n isel am 1-2 munud. Tynnwch o'r gwres a 
chwisgiwch y llefrith i mewn yn raddol  nes bod gennych gychwyn saws. 
Ychwanegwch halen a phupur. Dychwelwch i wres ysgafn a chwisgio yn 
barhaus nes bod y saws yn tewhau. 
3. Cynheswch y popty ymlaen llaw i nwy 6, 200 ° C, ffan 180 °C. Gosod-
wch y lasagne mewn haenau mewn dysgl pobi, gan ddechrau gyda 
thraean yr un o'r ragu, yna'r pasta, yna'r saws gwyn. Ailadroddwch ddwy-
waith. Rhowch y Parmesan a'r mozzarella ar ei ben ac yna ei goginio yn y 
popty am 40-45 munud, nes ei fod yn chwilboeth a bod y top yn grimp ac 
yn byrlymu. Gweiniwch ar unwaith. 

https://drive.google.com/file/d/1Iz6PFU_hCvA-ZmmXU9FRfw4ApyPgJujI/view?usp=sharing


Literacy  

Read the article to the left about Pompeii. Answer these questions fully: 

1. What do the readers feel about this tragedy when they read words like ‘destroyed...killing….tower of 

black smoke…’ ? 

2. Use a dictionary—as a book or online—and explain what these words mean as they are used in this ar-

ticle: debris; clog; dense. 

3. Look at the paragraph starting ‘Next, devastation really hit…’ Which three words here tell you about 

how the rock and gas moved and what effect do these have on your feelings about the tragedy? 

4. Write a diary entry for a survivor of the tragedy in Pompeii, using some of the details and words here 

Awgrymiadau ar sut y gellid addasu'r model hwn i adeiladu ar y dysgu 

 Ryseitiau eraill— e.e. rysáit yr wythnos, Cymreig, neu o gyd-destun byd-eang gwahanol, ac ymchwiliwch i’r gwledydd  - Hanes, Daearyddiaeth, Maint y boblogaeth ac ati.  

 Coronafeirws - a chlefydau eraill, rôl yr Eidal wrth drosglwyddo'r afiechyd. Gellid datblygu llawer o ddealltwriaeth o sut mae pathogenau'n achosi afiechyd ac ati.  

 Ysgogiadau gwahanol - Ffilmiau, caneuon, llyfrau, erthyglau papur newydd ac ati, fel man cychwyn i ennyn diddordeb dysgwyr 

 Effaith amgylcheddol - cyfrifo ôl troed carbon, archwilio tarddiad bwydydd, faint sy'n cael ei fewnforio ac ati, ffrwythau a llysiau tymhorol. 

Gwyddoniaeth  

Adolygu neu ymchwilio 

 Ar gyfer beth mae'r corff yn defnyddio brasterau, carbohydradau, protin a ffibr?  

 Beth sy'n digwydd os yw un o'r grwpiau bwyd yn absennol o'r diet? 

 Pa faethynnau sydd eu hangen ar gyfer iechyd da? 

 Caiff fitamin C ei gysylltu â system imiwnedd well. Pa fwydydd allech chi eu bwyta i roi hwb i'ch 

imiwnedd? 

 Pam fod diet yr Eidal yn gysylltiedig â hirhoedledd (oes hir)? 

Effaith amgylcheddol 

 Sut mae ffrwydrad folcanig yn cynyddu cynhesu byd-eang? 

 Mae 90% o basta'r DU yn cael ei fewnforio o'r Eidal. Sut mae hyn yn effeithio ar gynhesu byd-eang? 

  


