
Dysgu Gyda’n Gilydd 

Deunyddiau i gefnogi Dysgu Cyfunol yng Nghyfnod Allweddol 3 

Canllaw i ysgolion: 

• Mae cynnwys amlddisgyblaethol i'r deunyddiau, ac mae pwyslais ar atgyfnerthu, cymhwyso a datblygu 

sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol. 

• Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion diwylliannol a 

chymdeithasol a geir amlaf ar hyn o bryd.  

• Maent hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ehangach fel dehongli, gwerthuso, creadigedd, a dod 

i gasgliad. 

• Maent yn rhoi cyfle i rieni/gofalwyr/athrawon ddefnyddio'u sgiliau a'u profiad eu hunain i helpu 

datblygu gallu'r plentyn i ddysgu. 

• Maent wedi'u gosod mewn sefyllfaoedd difyr a bywyd go iawn. 

• Mae'r deunyddiau yn enghreifftio sut i fynd ati i gynllunio mewn ffordd amlddisgyblaethol sy'n cefnogi'r 

meddylfryd tu cefn i'r Cwricwlwm i Gymru.   

 

Ystyriaethau ar gyfer gweithredu: 

Trefn yr Unedau: 

Mae'r unedau wedi'u cyflwyno ar ffurf map dysgu fel bod disgyblion yn gallu symud o gwmpas y tasgau er mwyn 

meithrin eu sgiliau a'u dealltwriaeth o'r testun. Mae pob map dysgu yn crynhoi'r holl gyfleoedd dysgu i'r plentyn, 

ac yn cynnwys dogfennau ategol y gellir eu hagor drwy glicio ar y cysylltiadau. Fel hyn, mae modd anfon un 

ddogfen at y plentyn, yn hytrach na nifer o ddogfennau.  Er hynny, os bydd yr ysgol yn dymuno, gellir rhifo'r 

tasgau neu eu torri'n ddarnau llai a'u cyflwyno i'r plentyn fesul un, os credir bod hynny'n briodol. I ddysgwyr heb 

gyfryngau digidol, gellid cyflwyno'r dogfennau hyn mewn llyfryn ar eu cyfer.  

 

Gwahaniaethu: 

Cynulleidfa CA3 oedd dan sylw wrth lunio'r tasgau hyn, ond byddem yn awgrymu i athrawon addasu a diwygio 
yn ôl anghenion eu dysgwyr.  Gellid symleiddio tasgau, neu eu hymestyn a darparu sgaffald er mwyn cefnogi'r 
dysgwr. Bydd deialog rhwng yr athro a'r dysgwr hefyd yn fodd i weld ble mae'r dysgwyr arni o ran eu gwybodaeth 
a'u dealltwriaeth, a sut y gellir eu cefnogi yng nghamau nesaf eu dysgu.  

 

Adborth ar y dysgu: 

Dylai athrawon gynllunio sut y byddant yn darparu adborth i ddysgwyr.  Mae'r tasgau yn rhoi ffyrdd o gael ciplun 

o ddysgu'r plentyn sydd wedi'u cynnwys o fewn y 'Nodiadau i Athrawon.' Mae'n bwysig taro cydbwysedd rhwng 

yr angen i sicrhau parhad dysgu plentyn, a'u lles a'u hiechyd.  Mae cyfathrebu rhwng yr athro/athrawes a'r 

dysgwr, a rhwng dysgwyr yn bwysig i sicrhau lles, a gall adborth ysgrifenedig a llafar gyfrannu at hyn.  

 

Cwricwlwm i Gymru: 

Wrth gynllunio'r unedau, rydym hefyd wedi ystyried elfennau ac egwyddorion hanfodol y Cwricwlwm newydd i 

Gymru. Gan ddefnyddio dull amlddisgyblaethol, rydym wedi cynllunio ar gyfer modelu a datblygu'r sgiliau a'r 

cymwyseddau o fewn y Pedwar Diben, yn ogystal â'r sgiliau ehangach trosglwyddadwy. Mae manylion y sgiliau 

sydd yn cael eu datblygu wedi'u cynnwys yn y Bwriadau Dysgu o fewn y Canllaw i Athrawon. 


