
Datblygu Cwestiynu 

Wrth drafod y dysgu efo eich plentyn,   

ceisiwch ei annog i holi cwestiynau ei hun. 

Efallai bydd angen i chi ddangos hyn yn 

gyntaf drwy holi cwestiynau fel ‘Pam ydych 

chi’n meddwl…?’, ‘Sut….?’, ‘Beth allai hynny 

olygu i …?’ Hefyd ceisiwch annog eich    

plentyn i ddefnyddio’i ddychymyg wrth ed-

rych ar bosibiliadau drwy ofyn ‘Beth os...?’ a 

pheidio â chymryd pethau        

yn ganiataol drwy ofyn ‘Ia, 

ond….’ 

             Datblygu Gwrando  

Mae angen i’r dysgu fod yn rhywbeth        

cymdeithasol ble rydym yn sgwrsio am ein 

syniadau ac yn gwrando ar syniadau pobl eraill 

er mwyn gweld ffyrdd y gallwn symud ymlaen 

a gwella ar ein syniadau. Felly, gofynnwch i’ch 

plentyn egluro ei syniadau, y rhesymu tu cefn 

iddynt, a’u dulliau gan ddefnyddio cwestiynau 

fel ‘Beth wyt ti’n ei feddwl efo hynny…’, ‘Sut 

fyddai hynny’n gweithio?’ a ‘Pam fyddet ti’n ei 

wneud o fel yna?’  

Ceisiwch annog eich plentyn i wrando ar    

syniadau eraill (gan gynnwys chi!) er mwyn 

gwella drostynt eu hunain. Mae hon yn 

sgil bwysig iawn mewn bywyd a byd 

          Cefnogi’r Broses o Ddysgu Datblygu Chwilfrydedd 

Er mwyn gwneud hyn, rhaid i chi 

geisio osgoi rhoi cliwiau iddynt am yr ateb. 

Mae’n well os allwch chi ymuno â’ch plentyn 

wrth iddynt ddysgu gan ddefnyddio iaith 

‘efallai/gallai’ er enghraifft ‘Efallai un datrysiad 

yw….’ ‘Mae rhai pobl wedi awgrymu y gallai 

weithio fel hyn’ neu ‘Gallai fod fel hyn..’  

                 Datblygu Dyfalbarhad   

Helpwch eich plentyn ddod ‘allan ohoni’ drwy holi 

cwestiynau fel:  

- Beth wyt ti’n wybod yn barod allai dy helpu di?  

- Beth sydd angen i chdi wybod/darganfod?  

- Sut fedri di ddysgu am….? 

- Allai rhywun arall dy helpu di? 

 

 

Er mwyn helpu eich plentyn 

ddatblygu’r gallu i ddysgu, mae 

angen i ni roi hwb  iddynt feddwl 

yn chwilfrydig, yn greadigol ac yn 

feirniadol. Dyma rai strategaethau 

i chi roi cynnig arnynt i gynnal 

eich plentyn wrth ddysgu.  

                Datblygu Sylwi  

Er mwyn datblygu sgiliau sylwi, ceisiwch 

annog eich plentyn i sylwi go iawn ar y 

manylion drwy holi cwestiynau fel   

- Beth ‘alli di weld? 

- Beth allai hynny olygu? 

- Pam hynny ti’n 

meddwl?  

- Wyt ti’n siŵr? 
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