
“Bydd rhwystrau. Bydd amheuwyr. Bydd 

camgymeriadau i'w gwneud.     Ond gyda 

gwaith caled ……… 

NID OES FFINIAU” 

Michael Phelps 

Nelson Mandela  

"Addysg yw'r arf mwyaf pwerus y gallwch ei ddefnyddio i  

newid y byd.." 

Bwriadau dysgu 

 Darllen ac ymchwilio i bwrpas neilltuol  

 Deall ystyr llythrennol yr hyn a ddarllenir  

 Datblygu dealltwriaeth o’r materion ynghylch apartheid a’r   

materion gwleidyddol yn Ne Affrica 

 Ysgrifennu i roi gwybodaeth  

 Datblygu geirfa  

Sut i fesur y dysgu 

 Gallai’r athro greu cwis i asesu dealltwriaeth o’r materion 

gwleidyddol yn Ne Affrica a bywyd Nelson Mandela 

 Gallai’r athro greu taflen ffeithiau i fesur dealltwriaeth/

camsyniadau  

 

Charles Darwin 

“Nid y cryfaf o'r rhywogaethau sy'n goroesi, na'r un mwyaf  

ddeallus, ond yr un sydd fwyaf ymatebol i newid ” 

Bwriadau dysgu 

 Egluro sut all dethol naturiol arwain at amrywiad ac addasiadau 

o fewn organebau all effeithio ar eu siawns o oroesi.  

 Darllen ac ymchwilio i bwrpas neilltuol  

 Datrys problem a defnyddio dealltwriaeth i wneud               

rhagdybiaethau.  

Sut i fesur y dysgu  

 Cwblhau tasgau ar daflenni gwaith 

 Cwis hunan farcio ar ddealltwriaeth allweddol (geirfa a       

chymhwyso ac ati) gan ddefnyddio Google neu Microsoft forms 

 Gallai’r myfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o gysyniadau        

allweddol drwy gyflwyniad, fideo, tudalen we, naill ai efo llaw  

neu’n ddigidol.  

Malala Yousafzai 

“When the whole world is silent, one voice becomes more powerful” 

 

Bwriadau dysgu 

 Datblygu sgiliau prawf-ddarllen  

 Cyfuno a dod i gasgliadau    

 Sgiliau gwerthuso a chymharu  

 

Sut i fesur y dysgu 

 Ymateb y myfyrwyr i’r cwestiwn ‘Pa argraff gewch chi o Malala 

Yousafzai  wrth ddarllen ei haraith dderbyn? - gellid asesu’r   

ymateb a rhoi adborth. Fel arall, gallai’r athro ganolbwyntio ar 

ddarn bach o’r ateb.  

 Gallai’r myfyrwyr gyflwyno eu canfyddiadau drwy gyfrwng     

digidol e.e. Gwneud fideo o’u haraith eu hunain yn tynnu sylw at 

yr hyn sy’n debyg.  

 

Joe Simpson 
“Life can deal you an amazing hand. Do you play it steady,  

bluff like crazy or go all in?”  

Bwriadau dysgu 

 Deall ystyr llythrennol yr hyn a ddarllenir  

 Cyfuno a dod i gasgliadau   

 Dadansoddi a rhoi sylw ar iaith 

 Amrywio iaith a strwythur y frawddeg i gael effaith  

Sut i fesur y dysgu 

 Gellid rhoi adborth ar y dasg ysgrifennu creadigol. 

 Gallai myfyrwyr ddefnyddio Google docs i ymateb fwy ar y cyd  

 Gallai’r athro gynnwys model gwannach a gofyn i’r myfyrwyr wella 

arno 

Neil Armstrong 

    “Dyna un cam bach i ddyn, un naid enfawr i'r ddynoliaeth”  

Bwriadau dysgu 

 Darllen am yr ystyr, chwilio a dethol testun a gwybodaeth sy’n 

berthnasol  

 Darllen ac ymchwilio i bwrpas neilltuol 

 Arsylwi, gwrando a thynnu gwybodaeth 

 Gwerthuso bwriadau’r ysgrifennydd.  

Sut i fesur y dysgu 

 Cwblhau taflenni gwaith 

 Tasg darllen a deall—cwis hunan farcio gan ddefnyddio Google 

neu Microsoft forms 

 Gallai’r myfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth drwy greu taflen 

ffeithiau neu gyflwyniad naill ai efo llaw neu’n ddigidol.  

 Ansawdd cyfathrebu ysgrifenedig.  

Dysgu Gyda’n Gilydd 

Gwthio i’r eithaf 

Canllaw i Athrawon 

https://thenounproject.com/term/mountain-climber/251158


“Nid oes rhaid i ni ddod yn arwyr dros nos. Dim ond cam 

ar y tro, gan gwrdd â phob peth a ddaw i'r golwg, gan ei 

weld mor ofnadwy ag y mae'n ymddangos, gan ddargan-

fod bod gennym gryfder i'w syllu i lawr” 

Eleanor Roosevelt 

Lowri Morgan 

“Dydw i ddim yn ofni methiant, rwy'n ofni nod isel” 

Bwriadau Dysgu 

 Darllen a dethol gwybodaeth berthnasol 

 Disgrifio ac esbonio nodweddion arbennig lleoedd, gofodau a 

thirweddau yng Nghymru  

 Defnyddio a dadansoddi mapiau 

 Defnyddio amrywiaeth o feddalwedd, offer a thechnegau i 

greu canlyniad prosiect proffesiynol, unigol neu gydweithredol 

gan ymgorffori ystod o gydrannau amlgyfrwng.  

Sut i fesur y dysgu 

 Gellid asesu sgiliau ymchwil myfyrwyr drwy daflen ffeithiau 

Lowri Morgan.  

 Gallai myfyrwyr gydweithio ar y dasg ar y wefan/tudalen we 

a gallent gael eu hasesu/adolygu gan gyfoedion  

 Gellid defnyddio cwis ar-lein (ffurflenni Microsoft neu Google 

a.y.y.b) i asesu gwybodaeth am y tri copa. 

 

  

Michael Johnson 

Bwriadau dysgu 

 Dysgwyr yn deall sut i ddehongli data. 

 Dysgwyr yn cynrychioli gwybodaeth drwy greu amrywiaeth o     

siartiau priodol sy’n gynyddol gymhleth, gan gynnwys graffiau 

llinell a diagramau gwasgariad.  

 Dysgwyr yn datblygu corff o wybodaeth ac mae ganddynt y 

sgiliau i gysylltu a chymhwyso’r wybodaeth honno mewn cyd-

destunau gwahanol.  

 Dysgwyr yn datblygu eu cwestiynu a’u mwynhad wrth ddatrys 

problemau.  

Sut i fesur y dysgu 

 Tynnu lluniau o’r marciau sialc o hyd camau gyda dehongliadau 

gan y dysgwyr.  

 Creu graffiau ar bapur graff/defnyddio meddalwedd fel aut-

ograph. 

 Dadansoddi’r data a rennir gyda’r athro.  

Christine Ohuruogu 

"I mi, mae ffydd yn rhywbeth 24/7" 

Bwriadau dysgu 

 Darllen ac ymchwil at ddiben penodol 

 Deall ystyr llythrennol yr hyn a ddywedir 

 Gofyn ystod o gwestiynau i ennyn gwybodaeth, barn a theim-

ladau 

Sut i fesur y dysgu 

 Gallai myfyrwyr baratoi rhestr o gwestiynau y gellid eu def-

nyddio gan yr ysgol neu sefydliadau chwaraeon lleol i ganfod a 

oes unrhyw ffactorau a allai annog dilynwyr crefyddol i beidio 

â chymryd rhan mewn chwaraeon. 

 Gallai myfyrwyr baratoi, dosbarthu a dadansoddi holiadur. 

Chariots of Fire 

"Harold M. Abrahams: Os na alla i ennill, fydda i ddim yn rhedeg! 

Sybil Gordon: Os nad ydych chi'n rhedeg, allwch chi ddim ennill. "  

Bwriadau dysgu 

Gwerthuso 

 Sgilaiu gwerthuso cerddorol sydd yn canolbwyntio ar wead 

Trwchus a tenau) , ansawdd (gwahanol ansawdd offerynnol - 

drymiau a offerynnau pres) a chyflymder (cymhedrol). 

 Gallu dehongli a thrafod sut mae darn o gerddoriaeth yn creu 

naws ac effaith dramatig yng nghyd destun cerddoriaeth film. 

Cyfansoddi 

 Datblygu sgiliau creadigol a thechnegau cyfansoddi sydd yn 

edrych yn benodol ar yr elfen gerddorol gwead. 

 Datblygu sgiliau cymhwysedd digidol ar gyfer creu, storio a 

golygu. 

Perfformio 

 Datblygu sgiliau perfformio cerddorol sydd yn edrych yn benodol 

ar yr eflennau erddorol rhythm a  thraw 

 Magu sgiliau hunan hyder a huan werthuso wrth ymarfer a 

mireinio perfformiad terfynnol 

 

Sut i fesur y dysgu 

Gwerthuso 

 Cyflwyniad i grŵp o fewn y dosbarth. 

 Defnuydd o ‘fligrid’ i rannu clipiau wedi eu recordio. 

Cyfansoddi 

 Rhannu’r cyfansoddiad yn electronic gyda’r athro drwy ddef-

nyfddio’r meddalwedd cyfansoddi. 

Perfformio 

 Ymarfer a derbyn adborth gan aelodau o’r cartref er mwyn magu hyder, 

 

 

 

 

Banksy 

“Os byddwch yn blino, dysgwch i orffwys, nid i roi'r gorau iddi. “ 

Bwriadau dysgu 

 Ysgrifennu i bwrpas, barn bersonol ar Banksy (artist neu    

fandal), ysgrifennu perswadiol  

 Ymateb i waith artistiaid drwy drafod barn a theimladau, a 

rhoi sylwadau adeiladol 

 Mynegi a chyfleu syniadau 

 Creu a chyflwyno gwaith sy’n dangos sgiliau datblygol  

Sut i fesur y dysgu 

 Ansawdd cyfathrebu ysgrifenedig  

 Gellid rhannu celf graffiti drwy Flip grid ac ati a gellid def-

nyddio ‘adolygu gan gyfoedion’ i roi adborth. 

https://www.brainyquote.com/authors/michael-johnson-quotes


Simone Biles 

“Nid fi yw’r Usain Bolt neu Michael Phelps nesaf. Fi yw'r Simone Biles 
cyntaf” 

 Bwriadau dysgu 

 Cymharwch a chyferbynnwch gyflawniadau’r athletwyr  

 Cynllunio a sgiliau trefnu—gosod nodau, gwneud penderfyniadau, rheoli 

amser  

 Myfyrio a gwerthuso eu perfformiad eu hunain yn erbyn meini prawf 
cytun  

 Cydnabod gwelliannau a chyflawniadau personol.  

Sut i fesur y dysgu 

 Gallai’r myfyrwyr gynhyrchu diagram Venn neu dabl i ddangos          

cyflawniadau’r tri athletwr 

 Gallai’r myfyrwyr ysgrifennu adroddiad ffurfiol ar bwy yw’r athletwr 

gorau 

 Gallai’r myfyrwyr gynhyrchu dyddiadur fideo/flog o’u cynllun ymarfer 

corff a’u cyflawniadau  

 Cydweithio drwy rannu cynlluniau personol, adborth a      

gwerthuso’r cynllun gan gyfoedion 

“Peidiwch byth â rhoi'r gorau i beth rydych chi wir 

eisiau ei wneud. Mae'r sawl sydd â breuddwydion 

mawr yn fwy pwerus na’r un gyda'r holl ffeithiau " 

"Yng nghanol anhawster mae cyfle” 

Albert Einstein 

Ffisegydd gwych a weithiodd i ddatrys dirgelion y 

bydysawd 

 Buzz Aldrin  

“Mae Mawrth yno, yn aros i gael ei chyrraedd. " 

Bwriadau dysgu 

 Deall ystyr llythrennol yr hyn a ddarllenir  

 Cyfuno a dod i gasgliadau  

 Dadansoddi a rhoi sylwadau ar iaith 

 Ysgrifennu i egluro gan ddefnyddio iaith ac arddull briodol  

Sut i fesur y dysgu 

 Gellid cyflwyno’r ymatebion i’r cwestiynau allweddol drwy      

wahanol ffyrdd fel Flipgrid/ Padlet 

 Gellid asesu sgiliau ymchwil myfyrwyr drwy’r daflen ffeithiau 

Foo Fighters 

“It's times like these you learn to live again” 

 Bwriadau dysgu  

 Cydweithio — datblygu geiriau/fersiwn amgen o'r gân i gyfleu 

eu profiadau 

 Datblygu eu gwaith creadigol gan ddangos ymwybyddiaeth o 

fwriad artistig a'r gynulleidfa.  

Sut i fesur y dysgu 

 Gallai myfyrwyr rannu eu rhestri chwarae gyda'i gilydd ac yna 

gallen nhw ysgrifennu ymateb ysgrifenedig ar farnau ei gilydd 

neu'r rhesymau pam y bydden nhw'n dewis caneuon arbennig. 

Gellid defnyddio'r Flipgrid ar gyfer ymateb fideo wedi'i recor-

dio. 

 

Marcus Rashford 

“Dydw i ddim yn gwybod beth i'w ddweud. Ar wahân i edrychwch 

ar yr hyn y gallwn ei wneud pan ddown at ein gilydd”  

- 16 Mehefin 2020 

Bwriadau dysgu  

 Ansawdd y cyfathrebu ysgrifenedig 

 Darllen am ystyr, awgrym a didyniad  

 Dethol a thynnu gwybodaeth 

Sut i fesur y dysgu 

 Gallai'r myfyrwyr dynnu sylw at ymadroddion allweddol, neu 

gwblhau ffurflenni cwis i asesu eu dealltwriaeth neu'r hyn a 

ddarllenwyd 

Beth sydd yn ein ysbrydoli? 

 

Bwriadau Dysgu 

 Ansawdd y cyfathrebu ysgrifenedig 

 Effeithiolrwydd personol — adnabod a chydnabod gwahanol 

fathau o werthoedd 

 Cyfiawnhau barn ac ymateb yn briodol i farn pobl eraill  

 Gwerthuso gwybodaeth, tystiolaeth a sefyllfaoedd.  

Sut i gipio dysgu 

 Gallai hyn fod yn gasgliad yr uned, lle mae myfyrwyr yn crynhoi 

eu gwerthoedd a rhai arwyr ysbrydoledig. 

 Gallai myfyrwyr gynhyrchu cyflwyniad, fideo, poster yn dangos 

eu canfyddiadau, gan fynegi eu barn a rhoi rhesymau cyfiawn 

dros eu dewisiadau. Gellid gwneud hyn â llaw neu ddefnyddio 

cyfryngau digidol megis Flipgrid neu Adobe Spark. 

 

Cefnogi’r Dysgu 

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? 


