
Ffasiwn Rhaid-ei-gael 

Amcanion Dysgu: 

 Chwilio a dewis y testun perthnasol 

 Deall ystyr llythrennol yr hyn sy’n cael ei ddarllen 

 Ymateb i safbwyntiau gwahanol a ffurfio barn 

Cyfleoedd i ymestyn: 

 Ar ôl gwylio’r sgwrs TED, ysgrifennu erthygl i gylchgrawn 

i’r arddegau sy’n amlinellu’r pryderon am ffasiwn 

rhaid-ei-gael ac sy’n dadlau fod angen gwneud new-

idiadau 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd: 

 Gallai’r ymatebion i’r cwestiynau darllen gael eu cyflwyno 

drwy ‘Google Forms’ i wirio dealltwriaeth 

 Gallai’r myfyrwyr gofnodi eu hymateb i’r gweithgaredd 

‘Concept Cartoon’ drwy ddefnyddio grid Fflip a 

gwneud sylwadau ar ymatebion disgyblion eraill. 

Y Gost Ddynol 

Amcanion Dysgu  

 Chwilio a dewis testun perthnasol 

 Deall ystyr llythrennol yr hyn sy’n cael ei ddarllen 

 Integreiddio a chreu casgliadau  

 Dadansoddi a rhoi sylwadau ar yr iaith 

 Gwerthuso bwriadau’r awdur  

Cyfleoedd i ymestyn 

 Gellid rhoi adroddiad papur newydd arall i’r myfyrwyr ar yr un pwnc a gellid cymharu sut mae’r 

tesun yn cael ei gyflwyno a’r rheiny sy’n rhan ohono 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gellid llwytho’r tablau sydd yn yr adnoddau i ‘Google Forms’ a gellid rhoi adborth sy’n canolbwynt-

io ar safon y casgliadau  

 Gellid rhannu ateb enghreifftiol ‘gwan’ gyda meini prawf llwyddiant a’r myfyrwyr i edrych ar y 

darn eto a’i wella. Gallai’r ateb a wellwyd gael ei gyflwyno i gael adborth. 

Cuddliw 

Amcanion Dysgu  

 Chwilio a dewis gwybodaeth berthnasol o ffynonellau (y we, llyfrau ayb.) 

 Gyda chymorth ystod o sbardunau, defnyddio amrywiaeth o dechnegau, â 

llaw neu’n ddigidol, i gyfleu syniadau, gan arbrofi gyda defnyddio lliw a gwead. 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Deall sut mae nodweddion corfforol (addasu trwy guddliw ayb.) yn cyfrannu 

at obeithion creadur o oroesi.  

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gallai’r myfyrwyr gyflwyno’u dyluniadau gan gynnwys disgrifiad ac esboniad 

o ba greaduriaid a ddefnyddiwyd fel ysbrydoliaeth. Gallai hwn gael ei ysgrif-

ennu neu gallent recordio’u hymateb (fideo, recordio llais ayb.) 

Safleoedd Tirlenwi yng Nghymru 

Amcanion Dysgu 

 Dehongli map o Gymru. 

 Ymchwilio i’r ardal sydd o gwmpas safle tirlenwi -

edrych ar briodweddau daearyddol yr ardal. 

 Gwneud penderfyniadau ynghylch pa mor berthnasol 

yw’r wybodaeth o ran dewis y lleoliad. 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Defnyddio gwybodaeth am lygredd aer i ddatblygu dad-

ansoddiad pellach o leoliad y safle. 

 Ystyried yr effaith y mae’r safle’n ei chael ar yr ardal 

leol, gyda ffeithiau/data i gefnogi. 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Rhannu gwybodaeth y dysgwyr ar ffeithlen. 

 Y penderfyniadau a wnaeth y dysgwr wrth ddewis yr 

wybodaeth bwysicaf i’w rhannu 

 Y dewis a wnaeth y dysgwr o ran sut i gyflwyno’r wyb-

odaeth hon. 

Rheoli Gwastraff yng Nghymru 

Amcanion Dysgu 

 Dehongli data o dabl. 

 Cyfrifo canrannau o symiau o’r tabl hwn. 

 Cymharu’r wybodaeth am reoli gwastraff a chrynhoi’r 

canfyddiadau. 

 Cymharu gwledydd eraill â Chymru 

 Crynhoi’r canfyddiadau. 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Ymchwilio i ddulliau gwahanol o waredu gwastraff 

 Esbonio dau ddull sy’n wahanol i’ rhai a gynigir i chi yn 

lleol ar hyn o bryd 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Cipio gwaith rhif drwy ddefnyddio cwis ‘Microsoft 

Forms’.  

 Dewiswch pa wybodaeth sy'n berthnasol o'ch canfydd-

iadau. 

 Cyflwynwch y wybodaeth trwy greu ffeithlun. 

Hanes Ffasiwn 

Amcanion Dysgu 

 Darllen ac ymchwilio at ddiben ar-

bennig 

 Cyrchu ac adalw gwybodaeth o 

destun 

Cyfleoedd i ymestyn: 

 Gallai’r myfyrwyr archwilio mater-

ion eraill fel newidiadau i’r economi a 

rôl menywod yn yr ugeinfed ganrif 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gallai athrawon greu cwis ar ‘Hanes 

Ffasiwn’ drwy ddefnyddio Quizlet i 

asesu gwybodaeth a dealltwriaeth 

Canllaw i Athrawon – Beth yw cost ffasiwn?  



Cynaliadwyedd 

Amcanion Dysgu 

 Datrys problemau a gallu creadigol – eu bod yn canfod 

ffyrdd newydd o fynd i’r afael â phwnc cynaliadwyedd 

mewn dulliau anarferol, anghonfensiynol ac amgen 

 Cyfiawnhau eu syniadau 

 Diffinio’r termau allweddol yn gywir  

Cyfleoedd i ymestyn 

 Gallai’r myfyrwyr archwilio cynaliadwyedd ffabrigau 

naturiol yn erbyn rhai synthetig 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gallai’r myfyrwyr gyflwyno eu syniadau ar ffurf Power-

Point neu fideo 

La mode écologique 

Amcanion Dysgu  

 Gweithio ar eirfa newydd a geirfa sy’n datblygu 

 Adeiladu brawddegau. 

 Deall egwyddorion ffasiwn eco-gyfeillgar. 

 Sgorio blaenoriaethau. 

 TGCh – chwilio ar y we. 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Chwilio a dewis gwybodaeth berthnasol o wefan ben-

odol gyda nod penodol. 

 Trin yr iaith a ddysgwyd i fynegi eu syniadau eu hun-

ain. 

 Hyrwyddo ffasiwn eco-gyfeillgar. 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Dychwelyd y daflen waith/ gweithgaredd i’r athro. 

 Llunio rhestr siopa o siop eco-gyfeillgar ar-lein. 

 Creu poster/ pamffled/fideo i hyrwyddo ffasiwn eco-

gyfeillgar  

Allech chi fynd am flwyddyn heb  

brynu dillad NEWYDD? 

Amcanion Dysgu  

 Darllen i bwrpas a dewis gwybodaeth allweddol 

 Cyfleu a chyfiawnhau safbwyntiau  

 Myfyrio a gwerthuso 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Ymchwilio i opsiynau sy’n caniatáu i chi rentu dillad. 

 Ystyried a yw hwn yn opsiwn hyfyw. 

 A oes angen am y math hwn o adnodd yn eich ardal chi 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gellid gofyn i’r dysgwyr greu fideo/ recordiad llais yn esbonio sut 

maen nhw’n teimlo am brynu pethau yn y dyfodol. 

Dechrau Ffasiwn  

(Trend) Newydd 

Amcanion Dysgu 

 Meddwl ac ymateb yn greadigol 

 Cyfiawnhau eu dewisiadau  

 Datblygu technegau tecstilau amrywiol 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Gallai’r myfyrwyr archwilio priodweddau gwahanol ddef-

nyddiau (ffwr ffug; cnu (fleece); cotwm a’r effaith y mae’r 

rhain yn ei chael ar y cynnyrch 

 Gallai’r myfyrwyr edrych ar waith cynllunwyr cyfoes a 

defnyddio hyn fel sail i’w cynllun 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gallai’r myfyrwyr lwytho lluniau o’u gwaith i fyny ac yna, 

Sioe Ffasiynau 

Amcanion Dysgu  

 Sgiliau cynllunio a threfnu – bydd angen i’r myfyrwyr 
osod nodau, gwneud penderfyniadau, rheoli amser, pobl 
modelau) 

 Sgiliau naratif 

 Dawn greadigol – dewis eitemau 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Cynllunio digwyddiad elusennol sy’n golygu cyfnewid neu 

werthu dillad ail-law i godi arian at achos da, yn ogystal â 

lleihau’r effaith ar yr amgylchedd.  

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gallai’r myfyrwyr wneud fideo o’u digwyddiad, neu gyn-

hyrchu dyddiadur ffotograffiaeth ac adroddiad 

 Gallai’r myfyrwyr ddefnyddio technolegau digidol (e.e 

Adobe Spark) i gynhyrchu hysbyseb/ taflen ar gyfer eu di-

 Faint mae’n costio i wneud crys-t £5?  

Amcanion Dysgu  

 Cyfrifo canran o swm. 

 Cyfrifo elw. 

 Creu siart gylch i gyflwyno gwybodaeth. 

Cyfleoedd i ymestyn 

 Trosi rhwng gwahanol arian cyfred 

 Creu siart gylch. 

 Cymharu dwy siart gylch. 

 Crynhoi canfyddiadau sy’n seiliedig ar gymharu’r ddwy siart gylch. 

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gellid cyflwyno drwy ddefnyddio Excel (os yn cyflwyno’n electronig) 

neu drwy lwytho llun i fyny (os yn cyflwyno ar bapur). Gellid anfon y 

symiau a gyfrifwyd drwy ddefnyddio Microsoft forms. 



A all ffasiwn fyth fod yn gynaliadwy? 

Defnyddiwch y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gawsoch yn ystod y prosiect i roi ateb 

manwl i’r cwestiwn. 

 Dylech ystyried: 

 Effaith y diwydiant ffasiwn ar yr amgylchedd ac ar gymdeithas (y bobl sy’n gweithio 

mewn cynhyrchu dillad) 

 Beth allwch chi ei wneud i wneud gwahaniaeth/ crëwch restr o arferion newydd y 

byddech yn ceisio’u dilyn o ganlyniad i’r hyn a ganfuoch chi am gost ffasiwn. 

 Sut mae ysbrydoli pobl eraill i feddwl yn wahanol am eu ffordd o fyw 

 Dewiswch ffordd addas o arddangos eich gwybodaeth. Gallai hyn fod drwy fideo, cyf-

lwyniad, adroddiad, dylanwad, Sway, Adobe Spark ayb. 

A all ffasiwn fyth fod yn gynaliadwy? 

Amcanion Dysgu  

 Crynhoi a myfyrio ar yr hyn y maent wedi ei ddarllen/gwylio/clywed 

 Gwerthuso gwybodaeth o amryw o ffynonellau  

 Asesu a yw’n safonol ac yn ddibynnol 

 Meddwl yn greadigol ac yn feirniadol  

 Ffurfio safbwynt a chyfiawnhau'r ffordd maen nhw’n meddwl 

  

Sut i ddal yr hyn a ddysgwyd 

 Gallai’r myfyrwyr anfon eu cyflwyniad PowerPoint a gallent ddefnyddio’r offeryn 

Screen Castify ar Hwb i ddarparu naratif 

 Gallai’r myfyrwyr ymateb drwy ddefnyddio grid Fflip – mae gan yr athro’r opsiwn 

o greu portffolio i rannu gwaith o ansawdd uchel 

 Gallai’r myfyrwyr grynhoi eu dysgu ar ffurf ffeithlun drwy ddefnyddio Adobe Spark 

  


