
Dysgu Cyfunol CA2 

Ddysgu Cyfunol Effeithiol yn Seiliedig ar Waith Prosiect
1. Gall y prosiect yma gymryd tua hanner tymor, mae ar gyfer pob dysgwr, yn yr ysgol neu gartref. Mae’r model yn cynnwys fframwaith ar 
gyfer cynllunio prosiect ac enghraifft o brosiect ‘Diwrnod Arbennig’. Mae modd addasu’r model er mwyn ymateb i lais y dysgwyr.  

2. Mae'r model hwn wedi'i seilio ar tua 20% o'r dysgwyr yn yr ysgol bob dydd ond mae modd addasu’r model yn ôl sefyllfa penodol y 
dosbarth neu’r ysgol ac yn unol ag unrhyw lacio ar reolau ymbellhau cymdeithasol.

3. Yn y cartref, mae'r dysgwyr yn gwneud gwaith ymchwil i brosiect penodol sydd wedi ei gytuno gyda’r athro drwy weithgaredd llais y 
disgybl. Mae cyfleoedd i rieni, gwarcheidwaid a ffrindiau i gefnogi’r dysgwyr.

4. Mae’r gwaith yn cael ei anfon at yr athro (amser a gytunir gyda'r dysgwyr) a gellir rhoi adborth anffurfiol ychwanegol ar y diwrnod y 
mae'r dysgwr yn yr ysgol.

5. Bydd yr athro yn sicrhau cyfle i ddysgu yn yr awyr agored ar ddiwrnod y dysgwr yn yr ysgol a bydd yn rhan o'i gwaith thema barhaus.  

6. Mae'r gweithgareddau yn canolbwyntio ar ddatblygu cydweithio, sgiliau llythrennedd a rhifedd, oll drwy gyd-gynllunio a chynnal 
prosiect. Gellir cofnodi’r dysgu yn yr un ffordd â gweithgareddau dysgu o bell eraill, h.y. yn ddigidol, drwy dynnu llun neu mewn llyfrau 
gwaith.

7. Gallai'r diwrnod yn yr ysgol fod yn gyfle i fyfyrio a chynllunio ar gyfer y gweithgareddau dysgu o bell. Gall y dysgwr gasglu'r adnoddau 
sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau gartref a gall yr athro gyflwyno canllawiau, sgaffaldau dysgu, gwersi penodol i helpu’r disgyblion 
gyda’r gwaith gartref yn ogystal ag adborth gwerthfawr ar waith yr wythnos.



Cam Gweithgaredd Hwylusydd
1. 

Diffinio’r broblem ac adnabod y 

wybodaeth sydd ei angen a 

chanfod partneriaid i gyd-weithio 

â hwy.

Athrawes i gyflwyno’r dasg e.e. problem i’w datrys, profiadau a gollwyd dros y cloi, 

digwyddiadau a ganslwyd, e.e. Flipgrid / Google Slides/ Adobe Spark.

Gweithgaredd llais y plentyn yn gysylltiedig â meddylfryd o dwf.  Pa fath o brosiect fyddech chi’n 

hoffi ei drefnu ar gyfer y dosbarth a/neu’r gymuned?  

Dysgwyr i gasglu gwybodaeth am elfennau amrywiol o’u prosiect, gan gyflwyno gwybodaeth ar 

ffurf o’u dewis hwy e.e. Map meddwl, Jamboard, Pwerbwynt, Google Slides.

Rhannu syniadau mewn grwpiau bychan (wedi eu dewis gan yr athro), tra yn yr ysgol a/neu 

gartref gan ddefnyddio dull digidol e.e. Jamboard.

Mynegi a chasglu barn ar yr hoff syniadau er mwyn dewis y Prosiect fel dosbarth e.e. drwy 

Google Forms.  

Athro
Sbarduno’r dysgu, e.e. dull Mantell yr Arbenigwr.
Cwestiynu treiddgar i ganfod gwybodaeth blaenorol
Modelu mynegi barn, esboniadau estynedig, cip a chraff 
darllen.
Arwain trafodaeth: sut mae un da yn edrych?

Dysgwyr
Mynegi a chyfiawnhau barn, geirfa ac ymadroddion (C&S)

2. 

Adnabod strategaethau canfod 

gwybodaeth; canfod y ffynonellau 

mwyaf addas. 

Adnabod y gwahanol elfennau o’r prosiect a ddewiswyd.

Rhannu’r disgyblion i grwpiau bychan ar gyfer cyd-weithio ar elfen benodol o’r prosiect.

Grwpiau i gyd-gynllunio :

● Beth yw ein tasg ni ar gyfer y prosiect? 

● Beth sydd angen i mi ei wybod er mwyn cyflawni’r prosiect?

● Sut / lle wyf i am ganfod gwybodaeth ar gyfer y dasg?

● Sut wyf am gofnodi fy nghanfyddiadau? 

Defnyddio amrywiol ddulliau digidol i gysylltu a rhannu syniadau e.e. MTeams, Jamboard, Padlet 

Athro
Grwpiau ar hap neu ar sail adnabyddiaeth o’r dysgwyr
Modelu gwaith grŵp effeithiol, e.e. cadeirio, cofnodi 
nodiadau

Dysgwyr
Cynnig meini prawf llwyddiant ar gyfer cydweithio.
Siarad, gwrando, cydweithredu
Adrodd yn ôl i eraill, cymryd tro, gwrando, crynhoi.

3. 

Canfod a chyrchu gwybodaeth.

Dysgwyr i lunio cwestiynau er mwyn creu llwybr ar gyfer y gwaith ymchwil yn unol â’r prosiect 

sydd wedi ei ddewis.

Adnabod deunydd ymchwil, boed ar ffurf pamffled, llyfr, cylchgrawn neu’r we.  

Athro
Modelu: llunio, dethol,  dosbarthu a threfnu cwestiynau
Chwarae rôl er mwyn datblygu hyder disgyblion

Dysgwyr mewn grwpiau
Cynnig cwestiynau, rhannu gyda’r dosbarth, D neu A yn 
trefnu.

4. 

Echdynnu gwybodaeth berthnasol.

Dysgwyr i gynnal y gwaith ymchwil gan goladu’r wybodaeth. Trafod gartref gyda rhieni / teulu / 

cymdogion er mwyn eich cynorthwyo gyda’ch syniadau.

Cyflwyno’r wybodaeth ar ffurf o’u dewis hwy, e.e. Google Slides, Pŵerbwynt, map meddwl.

Cyflwyno’r gwaith i’r athro am sylwadau. Ymateb i sylwadau’r athro.

Dysgwyr/Rhieni
Darllen, cofnodi nodiadau, dadansoddi ymatebion

Athro 
Arwain trafodaeth, cwestiynau procio
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5. 
Cyfosod holl wybodaeth.

 
 

Defnyddio adborth a syniadau eraill i benderfynu pa gamau sydd angen eu cymryd er mwyn gwireddu’r prosiect, 
yn seiliedig ar y gwaith ymchwil. 
Ystyried a oes angen e.e. 

- cysylltu gydag arbenigwyr am gyngor/cefnogaeth/nawdd ar gyfer eich prosiect?

- blaenoriaethu, pwyso a mesur, cymharu, addasu e.e. er mwyn dod i benderfyniad?

- llunio unrhyw ddeunydd penodo?

Gall hyn ddigwydd ar y diwrnod yn yr ysgol er mwyn derbyn cefnogaeth yr athro.

Dysgwyr/Grwpiau/Athro

Ymateb i adborth, e.e. addasu’r llwybr ymchwil, 
mireinio’r iaith neu’r dull.
Dychmygu/datblygu syniadau newydd
Modelu: dulliau sy’n helpu grwp i ddod i benderfyniad.
Modelu: cyd lunio a rhannu meini prawf ar gyfer, e.e.  
sgwrs ffôn, ebost, llythyr.

6. 
Cloriannu canlyniad y gwaith 
ymchwil.

Llunio cyflwyniad o’r wybodaeth sydd wedi ei gasglu, a’r penderfyniadau sydd wedi eu gwneud ar gyfer eu rhannu 
gyda chyd-ddisgyblion yn y dosbarth.  

Dysgwyr/Athro

Craffu ar fodelau ‘cyflwyno gwybodaeth
Ail ymweld â’r llwybr ymchwil

7.
Cyfathrebu y wybodaeth.

Cyflwyno y cynllun i gyfoedion ar gyfer derbyn adborth a sylwadau cychwynnol  e.e. drwy Google Classroom, 
MTeams, FlipGrid, ayb.

Athro /Dysgwyr /Grwpiau/Dosbarth Cyfan

Sut i gyflwyno a derbyn adborth ar lafar ac yn 
ysgrifenedig

8. 
Cymryd camau addas.

Rhestru’r pethau sydd angen eu gwneud, y bobl sy’n gyfrifol a’r amserlen gweithredu. Dysgwyr ac Athro

Trafod amserlen i’r rhaglen waith
Calendr dosbarth.
Gosod nodau unigol

9. 
Cyflwyno’r gwaith i’r athro a cyd- 
ddisgyblion.
 

Y grŵp i baratoi popeth ar gyfer eu tasg hwy e.e. cynnyrch, paratoadau ymarferol, hysbyseb digidol, ffilm, gwaith 
ysgrifenedig, mantolen ariannol.
Cyfathrebu gyda’r athro a gweddill y disgyblion am gynnydd y paratoadau.

Athro
Darparu modelau, gwirio dealltwriaeth, ailymweld â’r meini 
prawf llwyddiant
Dangos perthnasedd y pwerau dysgu
Dysgwyr/Grwpiau
Cydweithredu a chanolbwyntio
Hunan asesu ac asesu cyfoedion
Deall anghenion y gynulleidfa

10.
Cyflwyno’r dasg i gynulleidfa / 
grwpiau priodol.

Y grŵp i gyflwyno eu helfen benodol hwy o’r prosiect yn llawn gyda’r athro a gweddill y dosbarth e.e. ar FlipGrid, 
Screen Castify, Google Slides, Pŵer Bwynt, rhannu sgrîn drwy MTeams.
Yn ddibynnol ar y math o brosiect - pob disgybl i gael cyfle i ddysgu am / gymryd rhan yn y gweithgareddau sydd 
wedi eu cynllunio a’u paratoi gan y grwpiau.
Rhannu gwaith gorffenedig i bob grŵp ar gyfer eu beirniadu/arddangos/gwerthuso yn ddibynnol ar eich prosiect.

Dysgwyr

Egluro, arddangos, arfarnu
Ymarfer pwerau dysgu: rhoi tro arni, dyfalbarhau, 
mwynhau, dal i wella.

11.
Asesu’r dasg orffenedig. Assess 
action taken

Casglu pob darn o waith sydd wedi ei greu ar gyfer eich elfen benodol chi.
Os mai cystadleuaeth ydyw, yna trefnu i’r gwaith gyrraedd y beirniad.
Asesu’r gwaith gorffenedig.
Cyfrannu tudalennau at Google Site i ddathlu’r gwaith a wnaethpwyd gennych chi, gan eich cyd-ddisgyblion.  
Pob grwp i fod yn gyfrifol am wirio cywirdeb adran benodol o’r wefan.
Rhannu’r ddolen i’r safwe gyda chynulleidfa ehangach. 

Dysgwyr/Grwpiau
Ail ymweld â’r meini prawf llwyddiant
Hunan asesu ac asesu cymheiriaid
Myfyrio ar y broses o gyflawni’r prosiect, e.e. dal i wella.



Awgrym o ran amseru’r prosiect:

Cam Wythnos

1 1

2,3,4 2 a 3

4,5,6 3

6,7,8 4

9,10 4 a 5

11 5 a 6

Enghraifft o sut gall y cynllun hwn gael ei drefnu o fewn yr Ysgol a’r cartref.  

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener

Diwrnod 1 A B C D E

Diwrnod 2 E A B C D

Diwrnod 3 D E A B C

Diwrnod 4 C D E A B

Diwrnod 5 B C D E A

Mae’r model isod wedi ei lunio ar y cysyniad y rhannir 
disgyblion y dosbarth i 5 grwp (A, B, C, D ac E) gyda 
diwrnod yn yr ysgol ar gyfer pob grwp (20%).  Bydd 
rhaid addasu hwn wrth i fwy o ddisgyblion ddychwelyd 
i’r ysgol.
Rhannir yr wythnos ysgol arferol (Llun i Gwener) yn 5 
diwrnod, gyda D1 yn cyfateb i ddiwrnod y grwp yn yr 
ysgol, yna D2, D3, D4 a D5 ar gyfer gweithio o gartref.
e.e. D1 grwp C yw Dydd Mercher, D2 iddynt hwy yw 
Dydd Iau ayb. 



YSGOL CARTREF

D1 D2 D3 D4 D5
9.00-9.20 Sgwrs dal i fyny.

Lles, llafar a gwrando.
30 munud Mathemateg 30 munud Mathemateg 30 munud Mathemateg 30 munud 

Mathemateg

9.20-10.00 Gwers Mathemateg / Iaith 30 munud gweithgaredd 
‘adolygu ac ymarfer’ Iaith / 
mathemateg

30 munud Gwrando stori 
(recordiad)

30 munud Gwrando stori 
(recordiad)

30 munud 
Gwrando stori 
(recordiad)

10.00 – 10.30 Cydweithio ag eraill:
Athro i hwyluso y camau nesaf yn ogystal ag unrhyw gymorth ac 
arweiniad i ddisgyblion allu parhau yn effeithiol gyda’u tasgau. 
Hwyluso’r drafodaeth o gwmpas asesu ffurfiannol gyda grwp D4. 
Cyfle i gael cyswllt gydag un grwp arall dros MTeams, neu y defnydd o 
Stream  i rannu negeseuon testun, cynnwys, fideo, dolenni, arweiniad 
drwy gyfrwng fideo, Screencastify ayb.  Gellir defnyddio’r Stream i 
gyfathrebu gyda grwp o ddisgyblion neu’r dosbarth cyfan.
Sicrhau bod unrhyw ddisgyblion sy’n ymuno gyda MTeams pan oddi ar 
dir yr Ysgol yn cydymffurfio gydag arweiniad yr Awdurdod Lleol.

Cydweithio gyda Partner 
Trafod e.e. rhannu dogfen 
ar Google a cyd-ddrafftio, 
sylwadau ysgrifenedig.
e.e. Jamboard, Popplet neu 
fap meddwl ar lein arall i 
bledu syniadau.

1. Cydweithio gydag aelodau 
y grwp i ddatblygu gwefan 
neu ddeunydd marchnata 
e.e. Google Sites, ac 
Adobe Spark.

2. Defnyddio arfau digidol i 
roi diweddariad ar y 
gwaith i’w gilydd. e.e. 
Flipgrid, Vocaroo. (Gall 
hwn fod yn weithgaredd 
wythnosol.)

Cydweithio gyda’r grwp sy’n 
yr Ysgol i gynnig a derbyn 
adborth llafar ar waith. e.e. 
Craffwr ar gyfer gwaith sydd 
ddim yn ddigidol, neu 
Google Classroom / Flipgrid 
/ Adobe ar gyfer deunydd 
digidol.
Penderfynu ar y camau 
nesaf.

Cydweithio dros 
e-bost gyda’r 
Partner Trafod.

11.00 – 12.00 Adborth ffurfiol athro ar waith yr wythnos.  Cynnal sesiwn penodol 
sy’n helpu y dysgwyr i symud ymlaen.
Cyd-gynllunio camau nesaf.

Dewis rhydd o fwydlen o weithgareddau creadigol.
Dewis 1 weithgaredd o ‘Delwedd i’r Dychymyg’

https://spark.adobe.com/page/NCB9WIrswmHc2/

Dewis rhydd o fwydlen o weithgareddau creadigol.
Dewis 1 weithgaredd o ‘Delwedd i’r Dychymyg’ 
https://spark.adobe.com/page/NCB9WIrswmHc2/

1.00 – 1.30 Dysgu uniongyrchol – cyflwyno unrhyw sgil newydd sydd ei hangen ar 
gyfer gwaith yr wythnos gartref., neu adolygu / ail ymweld a sgil sydd 
wedi ei dysgu yn flaenorol.

Gwaith Prosiect cytunedig Gwaith Prosiect cytunedig Gwaith Prosiect 
cytunedig

Gwaith Prosiect cytunedig

1..30 – 2.15 Gweithgaredd corfforol / Awyr agored.

2.15 – 3.00 Dewis rhydd o fwydlen o weithgareddau creadigol.
Dewis 1 weithgaredd o ‘Delwedd i’r Dychymyg’
https://spark.adobe.com/page/NCB9WIrswmHc2/

3.00 – 3.30 Sesiwn gwrando stori/nofel ddosbarth.
Athro i recordio’r stori a’i rhannu dros e.e. Dosbarth Google ar gyfer y 
diwrnod canlynol.

https://spark.adobe.com/page/NCB9WIrswmHc2/
https://spark.adobe.com/page/NCB9WIrswmHc2/
https://spark.adobe.com/page/NCB9WIrswmHc2/


Enghraifft o Brosiect - Digwyddiad Arbennig Ysgol **

Rydym ni’n mynd i weithio gyda’n gilydd i gynllunio, paratoi a chynnal digwyddiad arbennig o’n dewis ni, 
e.e. sioe amaethyddol, gŵyl, eisteddfod neu garnifal.  Byddwn yn cyd-weithio i gynnal gweithgareddau a 
chystadlaethau a byddwn yn llunio safwe newydd sbon er mwyn dathlu ein diwrnod arbennig gyda’r 
gymuned gyfan.    Ni fydd yn bosibl i ni ddod at ein gilydd mewn torf fawr oherwydd rheolau ymbellhau 
cymdeithasol, felly bydd angen i ni fod yn arloesol a dylunio ffordd newydd sbon o gynnal ein digwyddiad!
 
Bydd disgyblion yn gweithio yn annibynnol ac mewn grwpiau i drefnu’r digwyddiad.  Gall mwyafrif y 
gweithgareddau/cystadlaethau ddigwydd ar lein, ond mae’n bosibl y gellir cynnal cystadleuaeth yn yr ysgol 
(wrth ystyried rheolau ymbellhau cymdeithasol), neu gellir cynnal ambell ddigwyddiad pan mae pob grŵp 
(bubble) o ddisgyblion yn yr ysgol.  Y cynnyrch gorffenedig fydd safwe ‘Google Site’ fydd yn rhannu 
gwybodaeth am y digwyddiad ac yn dathlu’r diwrnod arbennig, cystadleuwyr, ceisiadau a chanlyniadau.  
Bydd y safwe hefyd yn cynnwys yr holl drefniadau, e.e. rheolau a rheoliadau, meini prawf amrywiol 
gystadlaethau, llythyrau yn gofyn am nawdd, beirniadaethau, mantolen ariannol, adroddiadau i’r wasg a 
llawer mwy.
Gweithio gydag eraill fydd prif ffocws y model dysgu cyfunol hwn.  Y bwriad yw ennyn chwilfrydedd 
disgyblion a rhoi sylw i les drwy roi cyfle i ddisgyblion gyd-weithio ar brosiect hwyliog, tra yn yr ysgol (gan 
gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol), ac o’r cartref, drwy lwyfannau digidol.
 



Cwricwlwm i Gymru
Y pedwar diben (Gweler 4 Diben Cwricwlwm i Gymru)
Trwy gydweithio a threfnu Diwrnod Arbennig bydd y dysgwyr yn cael cyfleoedd i:
● fod yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned a’u cymdeithas
● arwain a chwarae rolau gwahanol mewn timau, yn effeithiol ac yn gyfrifol
● rhoi o’u egni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa. 
● fod yn ymholgar ac i fwynhau datrys problemau
● ddysgu sut i gyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau drwy’r Gymraeg a’r Saesneg
● ddefnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
● ddefnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu

Addysgeg (Gweler 12 egwyddor Addysgeg Cwricwlwm i Gymru)
Trwy hwyluso prosiect dosbarth megis trefnu Diwrnod Arbennig bydd angen i’r athro:
● ysgogi’r disgyblion i feddwl yn greadigol ac yn feirniadol (4)
● ddangos perthnasedd y prosiect i’r byd tu allan i’r ysgol (6)
● strwythuroo  a modelu’r  broses dysgu, e.e. gosod meini prawf llwyddiant, modelu, derbyn a defnyddio adborth 

(10)
● hybu sgiliau datrys problemau, e.e. ymchwilio i’r broblem, casglu a dethol gwybodaeth, cynllunio a monitro (4)
● modelu a hybu cydweithio effeithiol. (12)



Beth fydd dysgwyr yn ddysgu am Gymru a’r Byd?

● Digwyddiadau cenedlaethol ar y Calendr Cymreig, e.e. Sioe Frenhinol  Cymru, Eisteddfodau 
Cenedlaethol, Gwyliau lleol a rhanbarthol e.e. Gŵyl Arall (Caernarfon, Gwynedd), Sioe Môn, Prom Xtra 
(Conwy), Gwledd Eirin (Dinbych), Good Life Experience (Penarlag), Rock the Park (Wrecsam), 
cystadlaethau cneifio defaid, cystadlaethau cŵn defaid, sioe arddio,  gwyliau cerdd, sioeau bwyd ayb.

● Llwyfannau amrywiol ar gyfer hysbysebu’r digwyddiad, e.e. Radio Cymru, Radio Wales, Heno, 
Prynhawn Da, The Great Indoors, Daily Post, Western Mail, Y Cymro, Golwg, Papurau lleol.

● Rhestr chwarae cerddoriaeth gan grwpiau/bandiau/artistiaid Cymreig.
● Cynnyrch / bridiau Cymreig, e.e. Afal Enlli, Denbigh Plum, bridiau o geffylau, cobiau, gwartheg a defaid 

Cymreig, Cerddoriaeth draddodiadol, cerdd dant a dawnsio gwerin.  
● Mudiadau cenedlaethol, e.e. Merched y Wawr, Cymdeithas Merlod a Chobiau Cymreig, TRAC 

(datblygu traddodiad gwerin Cymru).
● Pethau cyffredin a’r gwahaniaethau rhwng sioeau a gwyliau Cymreig a rhai rhyngwladol, e.e. Mod 

Gaelic festival (Yr Alban), Festival Interceltique de Lorient (Llydaw), La Tomatina (Sbaen), Il Palio (Yr 
Eidal), Rio Carnival (Brasil), Beyond the Border - Storytelling Festival (Cymru/Lloegr).



Enghreifftiau o brosiectau eraill:

● Gwasanaeth arbennig, e.e. paratoi Neges Ewyllys Da, gwasanaeth Plygain
● Taith lleol, e.e. taith gerdded Cymdeithas Edward Llwyd, helfa drysor, canu calennig, taith y Fari Lwyd o gwmpas 

yr ardal leol, taith ar gyfer ymwelwyr, taith ar gyfer trigolion sydd am siopa’n gynaliadwy, pererindod i gredinwyr.
● Codi arian ar gyfer elusen yng Nghymru
● Menter, e.e. cofroddion o Gymru, defnyddio sgil-gynnyrch busnes/diwydiant lleol, hybu bwyd lleol.
● Hyfforddi eraill i feistroli sgil newydd e.e. henoed, rhieni, disgyblion iau
● Cystadleuaeth, e.e. Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. Y Criw Mentrus
● Ar lein, e.e. trefnu cwis wythnosol, hyrwyddo enwau Cymraeg (caeau, lleoedd, blodau, adar), erthyglau Papur Bro
● Adloniant, e.e. noson lawen, cawl a chân, disgo Cymraeg, twmpath, talwrn y beirdd, hawl i holi.



Cydweithio gyda rhieni, gwarcheidwaid, ffrindiau a rhanddeiliaid allanol:

● Rhannu’r thema a bwriadau’r prosiect gyda rhieni a gwarcheidwaid.  Amlinellu sut y gallent gefnogi eu plant.
● Adnabod safleoedd o fewn y pentref sydd yn berthnasol i’r prosiect fel bod disgyblion yn gallu ymweld â’r 

safleoedd gyda’u teuluoedd., e.e. cae chwarae, cae sioe, maes parcio.  Bydd cyfleoedd i fesur a chynnal arolygon a 
thrafod materion iechyd a diogelwch, sbwriel, bywyd gwyllt.

● Cynnwys cyfeiriadau at fudiadau’r pentref, e.e. Merched y Wawr, W.I., Clwb Pêl Droed, cymunedau crefyddol.  
● Manteisio ar arbenigedd trigolion lleol, e.e. clip fideo gan gynghorydd lleol, milfeddyg, aelod o Ferched y Wawr yn 

ymateb i gwestiynau’r disgyblion.
● Apelio am ddeunyddiau, e.e. mantolen ariannol y sioe lleol, rhaglen y dydd, ffotograffau o ddigwyddiadau’r 

gorffennol.

CA2 Model 2 i Rieni

https://spark.adobe.com/page/AszcljITMmKLU/


Cynllunio (dosbarth cyfan)

∙ Ymchwilio i sioeau, gwyliau, eisteddfodau a charnifalau er 
mwyn adnabod eu nodweddion penodol – ‘Map Meddwl’.

∙ Cytuno ar y math o ddigwyddiad i’w gynnal

∙ Cytuno ar feini prawf – e.e. ‘Sut mae sioe amaethyddol 

dda yn edrych?’

∙ Cytuno pa weithgareddau a chystadlaethau fydd yn cael 

eu cynnal a sut i’w cynnal

∙ Sut gaiff y gwaith ei rannu rhwng y disgyblion

Cydweithio

∙ Grwpiau i gyd-weithio ar un elfen o’r digwyddiad e.e. 
categori anifeiliaid anwes o fewn y sioe, pwyllgor cyffredinol, 

cystadleuaeth taflu wellington 

∙ Dysgu sgiliau cyd-weithio da, e.e. sut i fod yn aelod penodol 

o bwyllgor, sut i fynegi barn yn gwrtais, gwrando ar farn 

eraill, adnabod a holi cwestiynau

∙ Rhannu syniadau yn ddigidol gan ddefnyddio  rhaglenni a 

llwyfannau amrywiol

Iaith a Llythrennedd

Cyfleoedd i:
∙ Ysgrifennu i ddwyn perswâd
∙ Ysgrifennu cyfarwyddiadau, rheolau a rheoliadau, mpll 

cystadlaethau, llythyrau/e-byst i ofyn am gyngor arbenigol 
/ beirniaid / nawdd

∙ Adrodd yn llafar a/neu ysgrifenedig ar weithgareddau/ 
cystadlaethau 

∙ Mynegi barn mewn trafodaethau ac wrth feirniadu
∙ Gofyn cwestiynau / holi barn teulu a/neu arbenigwyr
∙ Llunio hysbysebion (ysgrifenedig a llafar)
∙ Cyflwyno gwybodaeth gan gynnwys tynnu’r holl brosiect 

at ei gilydd mewn Google Site ar y diwedd

Mathemateg, Rhifedd a Datrys Problemau

∙ Amser (amseru digwyddiadau, llunio taflen amser)
∙ Arian (incwm a gwariant, costau a gwobrau, cadw o fewn 

cyllideb)

∙ Mesur a phwysau (mesuriadau safle, mesur pellter mewn 

cystadlaethau, pwysau cynnyrch gardd)

∙ Rhif (nifer ymgeiswyr, ymwelwyr â’r safwe, tueddiadau dros 

amser) 

∙ Datrys problemau e.e. delio gyda phethau annisgwyl / 

newidiadau munud olaf i’r rhaglen / prinder cyllid 

∙ Addasu ‘Mantell yr Arbenigwr’ i greu senario e.e. ‘Mae 

aelodau’r Pwyllgor Trefnu oll dros 75 oed ac yn hunan 

ynysu.  Pwy all drefnu’r sioe am eleni?’

Cyfleoedd Digidol

∙ Rhannu syniadau e.e. Padlet, Jamboard
∙ Modelu e.e. Screencastify, rhannu sgrîn, 

Flipgrid, Show Me, Explain Everything

∙ Cydweithio e.e. Microsoft Teams, rhannu 

tasgau ar Google Drive, Adobe Sites/Slides

∙ Cyfathrebu dros lwyfan cymdeithasol e.e. 

negeseuon Microsoft Teams, Adobe Post, 

negeseuon Twitter

∙ Cyfathrebu llafar gan gynnwys holi 

aelodau o’r teulu,arbenigwyr allanol, 

disgrifio anifail anwes e.e. Flipgrid, yn fyw 

dros MTeams, fideo, cyflwyniadau ar lein, 

Soundcloud 

∙ Holiaduron e..e Google Forms

∙ Adrodd e.e. Google Sites, Adobe webpage, 

cyflwyniad

∙ Cyllid e.e. Excel

Pwerau Dysgu (ailymweld):

Cydweithio; Rhoi cynnig arni;

 Canolbwyntio; Bod yn chwilfrydig; Dyfalbarhau

BWRIADAU DYSGU - DIGWYDDIAD ARBENNIG YSGOL **



Diwrnod Arbennig
Y Sioe Amaethyddol



Cam Gweithgareddau Posibl Esiamplau i gefnogi’r dysgu Ffocws 

cwricwlaidd / 

CiG / Sgiliau

Tra bod y prosiect hwn yn cynnig llawer iawn o gyfle i’r disgyblion gyd-weithio ar weithgareddau llafar ac ysgrifenedig, mae modd datblygu nifer o dasgau rhifedd a llythrennedd pellach, 

yn seiliedig ar y prosiect (gweler uchod).  Felly hefyd, gellir dewis nofel ddosbarth i gyd-fynd a prif thema’r Diwrnod Arbennig, i’w darllen yn ddyddiol i’r disgyblion (ym mha bynnag ddull 

digidol sy’n gweithio i’r ysgol).  Neu, beth am greu deunyddiau ar ffurf ‘Defnyddio’r Dychymyg’ i sbarduno’r disgyblion?

1. 

Diffinio’r broblem ac 

adnabod y wybodaeth 

sydd ei angen a 

chanfod partneriaid i 

gyd-weithio â hwy.

Athro i gyflwyno’r dasg e.e. problem i’w datrys, profiadau a gollwyd dros y cloi.

Flipgrid / Google Slides / Adobe Spark / Screen Castify.  

Gweithgaredd llais y plentyn yn gysylltiedig â meddylfryd o dwf.  

Ystyriaethau addysgu: 

● Defnyddio dull Mantell yr Arbenigwr i gyflwyno’r broblem

● Cwestiynu er mwyn canfod gwybodaeth a phrofiadau  blaenorol y dysgwyr

● Arwain trafodaeth: Beth yw hanfodion ‘diwrnod arbennig’? Pa mor ddefnyddiol oedd y gwefannau?  

Sut mae un dda yn edrych? Pa fath o ‘Ddiwrnod Arbennig’ fyddech chi’n hoffi ei drefnu ar gyfer y 

dosbarth a/neu’r gymuned? e.e. sioe amaethyddol, gŵyl gerddorol, eisteddfod, carnifal

Dysgwyr i 

● gasglu gwybodaeth am elfennau amrywiol o’u prosiect, gan gyflwyno gwybodaeth ar ffurf o’u dewis 

hwy e.e. Map meddwl, Jamboard, Pwerbwynt, Google Slides.  

● rannu syniadau mewn grwpiau bychan (wedi eu dewis gan yr athro), tra yn yr ysgol a/neu gartref gan 

ddefnyddio dull digidol e.e. Jamboard. Padlet, Question Google Classroom

● fynegi barn ar yr hoff syniadau er mwyn dewis y Prosiect fel dosbarth e.e. drwy Google Forms.  

Sioe Frenhinol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 
Llangollen 2020 Llangollen Arlein
The Good Life Experience
Rock the Park | Music Festival | 
Wrexham
Sesiwn Fawr

Gŵyl Arall

Tafwyl

Gŵyl Rhif 6

Sioe Sir Fôn

Sioe Fach Fawr

Cyd-destun dilys 

(6)

Datrys problemau 

(4)

Sgiliau 

trawsgwricwlaidd 

(9)

2. 

Adnabod 

strategaethau canfod 

gwybodaeth; canfod y 

ffynonellau mwyaf 

addas.

Athro i rannu’r disgyblion i grwpiau ar gyfer cyd-weithio ar elfen benodol o’r Diwrnod Sioe, efelychu rôl 

is-bwyllgorau e.e. cystadleuaeth anifail anwes, cystadleuaeth taflu wellington, cystadleuaeth beirniadu 

anifail fferm, cystadleuaeth coginio, addurno blodau, tyfu llysiau ayb.

Dysgwyr mewn grwpiau i gyd-gynllunio:

● Beth yw ein tasg/cystadleuaeth ni ar gyfer y sioe? 

● Beth fydd ei angen arnom ar gyfer paratoi’r dasg/gystadleuaeth hon?

● Sut / lle wyf i am ganfod gwybodaeth ar gyfer y dasg?

● Sut wyf am gofnodi fy nghanfyddiadau?

Gellir defnyddio amrywiol ddulliau digidol i gysylltu a rhannu syniadau e.e. MTeams, Jamboard, Padlet, 

Question Google Classroom, byrddau gwyn bach.

Ystyriaethau addysgu: 

● modelu cyd-weithio da   

● Cyd-lunio meini prawf llwyddiant/priodweddau aelod effeithiol ar gyfer gwaith grwp

Cyflwyniadau / cyfarwyddiadau i’r 

disgybl a’r rhieni ar gyfer defnyddio 

amrywiol apiau a rhaglenni e.e. 

Flipgrid, Screencastify, Google 

Sites/Slides, Hwb ayb.

Deunyddiau Cyngor Ysgol ar gyfer 

trafod pwyllgora effeithiol

Canllawiau Llafaredd: mynegi barn, 

cynnig syniadau, gwrando, cymryd 

tro, dod i benderfyniad

Sgiliau 

trawsgwricwlaidd 

(9)

Cymryd cyfrifoldeb 

(10)

Cydweithio (12)

https://cafc.cymru/sioe-frenhinol-cymru/
https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/eisteddfod-2019/
https://international-eisteddfod.co.uk/cy/
https://international-eisteddfod.co.uk/cy/
https://www.thegoodlifeexperience.co.uk/
https://www.rockthepark.co.uk/
https://www.rockthepark.co.uk/
https://sesiwnfawr.cymru/
https://gwylarall.com/
https://www.forcardiff.com/events/tafwyl-2019/
https://festivalnumber6.com/
https://www.angleseyshow.org.uk/cy/
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p08fnjnx/sioe-fach-fawr-sioe-fach-fawr-penmachno


3. 

Canfod a chyrchu 

gwybodaeth.

Athro i gasglu deunydd ymchwil, e.e. rhaglenni sioeau, posteri, erthygl papur newydd/papur bro, 

gwefannau enghreifftiol.

Dysgwyr mewn grwpiau sy’n efelychu is-bwyllgorau i weithio ar wahanol gystadlaethau.

Grwpiau i lunio cwestiynau er mwyn creu llwybr ar gyfer y gwaith ymchwil yn unol â’r 

gystadleuaeth sydd wedi ei dewis ganddynt ar gyfer y sioe e.e. Cystadleuaeth Anifail Anwes 

Gorau’r Sioe:

● Pa reolau sydd eu hangen arnom ar gyfer ein cystadleuaeth ni?

● Beth fydd y meini prawf ar gyfer beirniadu?

● Pwy fydd yn beirniadu?

● A fydd gennym wobrau? Os bydd, a fydd cost i hyn? Sut byddwn yn talu amdanynt?

● Pwy all ein helpu?

● Sut fyddwn yn hysbysebu ein cystadleuaeth?

● Pryd fydd y dyddiad cau?

 Ystyriaethau addysgu
● Sut mae un dda yn edrych? (poster, hysbyseb cyfryngau cymdeithasol, rhaglen neu 

‘schedule’ (bapur), hysyseb fideo, sgwrs radio, arddangosfa (demonstration)

● Cwestiynu medrus: Allwch chi roi enghraifft...? Pam ydych chi’n meddwl…? Beth petai 

rhywun yn…?Beth fyddai canlyniadau hyn…?  Oes gennych chi gwestiwn am…?

Gweler dolenni ar Gam 1.

Llafaredd: adalw profiad blaenorol, 

mynegi barn, cynnig syniadau, 

gwrando, cymryd tro, dod i 

benderfyniad

Ysgrifennu: cofnodi 

penderfyniadau.

Ennyn diddordeb, 

adeiladu ar 

wybodaeth a 

phrofiad blaenorol 

(5)

4. 

Echdynnu gwybodaeth 

berthnasol.

Athro i fodelu dulliau o gyflwyno gwybodaeth, gan gynnig sgaffaldau ble bo’r angen (craffwr, 

bwrdd gwyn, screencastify, Flipgrid) Dechrau adeiladu Google Site ar gyfer y ‘Diwrnod Arbennig

Cyflwyno sgiliau darllen data, e.e. canfyddiadau holiadur, mantolen ariannol.

Adolygu sgiliau llafaredd ac ysgrifennu, e.e. nodweddion iaith berswadiol

Dysgwyri gydweithio ar ddogfen o fewn Google Drive i gynnal y gwaith ymchwil gan gynnig 

atebion cychwynnol i’w cwestiynau e.e. rheolau cystadlu, beirniaid posibl, llunio templed ffeil o 

ffaith ar gyfer cystadleuwyr er mwyn helpu beirniad i feirniadu, pa wobrau maent am eu cyflwyno 

ynghyd a’r gost, syniadau am sut i godi’r arian, noddwyr posibl, sut hysbyseb maent am ei lunio – 

un papur neu ddigidol, sut i gasglu data/canlyniadau’r cystadlaethau  ayb.  

Gellir cyd-weithio drwy Padlet, Jamboard, MTeams, Question ar Google Classroom a chyflwyno’r 

wybodaeth ar ffurf o’u dewis hwy,  e.e. Google Slides, Pŵerbwynt, map meddwl

Trafod gartref gyda rhieni er mwyn eich cynorthwyo gyda’ch syniadau.  

Canllawiau iaith, e.e. cyflwyno 

gwybodaeth, rhannu 

cyfarwyddiadau, perswadio.  Pwy 

yw’r gynulleidfa?  Beth yw pwrpas y 

cyflwyniad? Pa fath o batrymau 

iaith a geirfa sy’n addas?

Canllawiau rhifedd/trin data, e.e. 

mantolen ariannol

Defnyddio canfyddiadau 

holiadur/holi taenlen

Arweiniad i rieni, e.e. rhannu 

atgofion o sioeau, gwyliau’r 

gorffennol.

Sgiliau 

trawsgwricwlaidd 

(9)



Parhad... 

Casglu gwybodaeth, e.e. defnyddio Google Forms er mwyn casglu gwybodaeth am y noddwyr, 

e.e. enw, cyfeiriad, swm o arian, cyhoeddus/dienw, hysbyseb yn y rhaglen/o gwmpas y cae, 

presennol/absennol.  Creu ffurflen cofrestru ar gyfer y cystadlaethau.  

Cyflwyno’r gwaith i’r athro am sylwadau. Ymateb i sylwadau’r athro.

Ystyriaethau addysgu: 

● Cefnogi’r cydweithio trwy gwestiynu i fonitro a hyrwyddo cynnydd, 

● Canmol pwerau dysgu/cydweithio effeithiol.  

● Adborth torfol er mwyn rhannu arfer dda, datrys camsyniadau cyffredin, cynnig 

syniadau am y camau nesaf.

5.

Cyfosod holl wybodaeth.

Dysgwyr i benderfynu pa gamau sydd angen eu cymryd yn seiliedig ar y gwaith ymchwil.  

Ystyried a oes angen e.e. 

- cysylltu gyda beirniad profiadol lleol / milfeddyg / ffermwr i ofyn iddynt feirniadu’r 

gystadleuaeth ‘anifail anwes gorau’r sioe’ drwy feirniadu ffotograffau a ‘ffeil o ffeithiau’ a 

ddaw i law?

- cysylltu gyda busnesau lleol i ofyn am nawdd ar gyfer y gwobrau? 

- creu bwrdd stori ar gyfer llunio hysbyseb? ystyryied wahanol fathau o hysbysebion

- casglu data, e.e. enwau a chyfraniadau’r noddwyr, canlyniadau’r cystadlaethau.

- llunio unrhyw ddeunydd penodol arall, megis gwobrau, tystysgrifau, llythyrau diolch, 

gwahoddiad i’r papur lleol?

Gall hyn ddigwydd ar y diwrnod yn yr ysgol er mwyn derbyn cefnogaeth yr athro.

Ystyriaethau addysgu:

● Sut mae un dda yn edrych? (rhannu enghreifftiau, cofnodi sylwadau a meini prawf 

llwyddiant, modelu)

● Cwestiynu medrus: Allwch chi esbonio…? Sut mae hyn yn helpu? Allwch chi ei roi  

mewn ffordd arall…? Ydy hyn yn cyd-fynd â’r meini prawf llwyddiant? Pa un yw’r 

gorau? Sut mae cwestiynau’r Google Forms yn ein helpu ni?

● Adalw dysgu blaenorol: beth ydych yn ei wybod am iaith berswadiol/trin data? beth 

sydd ar gael i chi os ydych am gael help ychwanegol?

Canllawiau digidol er 

mwyn gwneud 

hysbysebion a chasglu 

gwybodaeth

Adobe Post, ffilm, 

hysbyseb radio, Google 

Forms, Google Sheets

Canllawiau 

llythrennedd

Pwy yw’r gynulleidfa?

Beth yw pwrpas y 

sgwrs/ysgrifennu?

Beth yw’r ffurf gorau ar 

gyfer hyn?

Canllawiau rhifedd

Pa fesuriadau/ddata 

sydd angen ei gasglu? 

Pam? Dulliau casglu a 

dadansoddi?

Cyd-destunau dilys (6)

Ennyn diddordeb, adeiladu 

ar wybodaeth a phrofiad 

blaenorol (5)

6.

Cloriannu canlyniad y gwaith 

ymchwil.

Dysgwyr i lunio cyflwyniad llafar o’r wybodaeth sydd wedi ei gasglu, a’r penderfyniadau sydd 

wedi eu gwneud ar gyfer eu rhannu gyda chyd-ddisgyblion yn y dosbarth. Pob aelod o’r grŵp i 

esbonio un agwedd o’u gwaith ar fideo e.e. Flipgrid.  Gwirio/hunan asesu trwy gyfeirio nôl at y 

meini prawf llwyddiant/modelau da.

 



7.

Cyfathrebu y wybodaeth.

Athro a dysgwyr i gyflwyno y cynllun drwy’r cyflwyniad llafar sydd wedi ei recordio yn Cam 6 i gyfoedion 

ar gyfer derbyn adborth a sylwadau cychwynnol  e.e. drwy Google Classroom, MTeams, FlipGrid, ayb.

Cyd-ddisgyblion i gael cyfle i holi cwestiynau ac i gynnig adborth ar y cynllun cyn i’r grŵp fynd ati i’w 

weithredu.

Ystyriaethau addysgu:

● Adborth torfol sy’n cyfeirio at y pwerau dysgu, e.e. canolbwyntio, cydweithio, dycnwch

● Cefnogi’r partneriaid trafod yn yr ysgol/o bellter yn holi cwestiynau ac yn cynnig adborth ar waith 

ei gilydd 

Adolygu rheolau rhoi 

adborth

Annog dysgwyr i 

ddefnyddio’u pwerau 

dysgu

Asesu ar gyfer dysgu (7)

Cymryd cyfrifoldeb 

cynyddol dros eu dysgu 

(10)

8.

Cymryd camau addas.

Dysgwyr i lunio cynllun manwl ar gyfer pob tasg sydd angen ei chyflawni sy’n cynnwys amserlen 

gweithredu.  Athro i wirio bod y rhaglen waith yn rhesymol.

Ystyriaethau addysgu

● Ailymweld â’r modelau da a sicrhau eu bod ar gael i bob disgybl

● Cwestiynau medrus, e.e. sut ydych yn gwybod eich bod wedi rhannu’r gwaith yn deg? beth fydd 

yn digwydd os na…? ydy’r amserlen yn ymarferol?

 Arweiniad i rieni

e.e. amseru tasgau.

 Datrys problemau (4)

9.

Cyflwyno’r gwaith i’r 

athro a cyd- ddisgyblion.

Dysgwyr/grŵp i baratoi popeth ar gyfer eu tasg hwy e.e.

- Hysbyseb

- Templed ffeil o ffeithiau anifail anwes

- Llythyr / e-bost i filfeddyg e.e. i ofyn iddo feirniadu’r gystadleuaeth

- Gwobrau

- Tystysgrifau

Dysgwyr/grŵp i rannu eu gwaith gyda’r athro a gweddill y dosbarth e.e. ar FlipGrid, Screen Castify, 

Google Slides, Pŵer Bwynt, rhannu sgrîn drwy MTeams.  Ystyried os oes angen arddangos rhai agweddau 

o’r sioe i’r gynulleidfa ehangach, e.e. sut i frwsio ci, taflu wellington, gwneud smwddi.

Athro i ddangos cyflwyniadau’r holl grwpiau er mwyn cynnal trafodaeth a derbyn adborth pob grŵp yn 

ystod yr wythnos.  Neu gall yr athro dynnu’r holl waith at ei gilydd a’i gyflwyno ar fideo er mwyn derbyn 

adborth.

Ystyriaethau addysgu

● Cyfeirio nôl at y modelau da a’r meini prawf llwyddiant

● Annog y disgyblion i graffu ar eu gwaith o safbwynt y ‘gynulleidfa’

● Sefydlu rheolau/protocolau rhoi a derbyn adborth

● Sicrhau amser digonol i weithredu ar yr adborth

Arweiniad i reini

e.e. casgliad o 

enghreifftiau safonol, 

modelu sgil, canllawiau 

atodol, geirfa allweddol

Canllawiau digidol

e.e. fersiwn drafft o’r 

Google Site

Cyd-destun dilys (6)

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

(9)

Asesu ar gyfer dysgu (7)



10.

Cyflwyno’r dasg i gynulleidfa / 

grwpiau priodol.

Athro i rhannu’r gystadleuaeth ar ffurf Google Site, Google Forms, Adobe Poster gyda gweddill y 

dosbarth/cynulleidfa ehangach er mwyn iddynt allu cystadlu.

Bydd cyfle yn ystod y cyfnod yma i bob dysgwr gymryd rhan yn y gweithgareddau a 

chystadlaethau sydd wedi eu cynllunio a’u paratoi gan y grwpiau amrywiol.

Bydd pob dysgwr yn anfon gwaith gorffenedig i’r  grwpiau perthnasol uwchlwytho i Google 

Classroom neu trwy ebost ar gyfer eu casglu a’u beirniadu.  

Arddangos/gwerthuso yn ddibynnol ar natur eich prosiect.

Canllawiau digidol

Cyfathrebu, uwchlwytho 

gwaith, danfon ebost ac 

atodiad

Arweiniad i rieni

Dyddiadau allweddol ar 

gyfer cyfrannu a 

chyflwyno.

4 diben (1)

Derbyn her (2)

Cydweithio (12)

11.

Asesu’r dasg orffenedig.

Dysgwyr i gasglu pob darn o waith sydd wedi ei greu ar gyfer eu cystadleuaeth benodol.

Trefnu i’r gwaith gyrraedd y beirniad.

Athro/ dysgwyr i greu tudalennau ar Google Sites i arddangos y gwaith a ddaeth i law ar gyfer 

eu cystadlaethau. Rhannu’r ddolen i’r safwe gyda chynulleidfa ehangach.

(Gellir ychwanegu gwaith ysgrifennu ffeithiol/creadigol yma hefyd e.e. dyddiadur yn disgrifio’r 

diwrnod arbennig, adroddiad papur newydd am yr achlysur, stori fer wedi ei lleoli mewn 

sioe/gŵyl.) 

Ystyriaethau addysgu:

● Myfyrio ar y dysgu: Beth sy’n destun balchder i chi? A ydych wedi defnyddio’ch pwerau 

dysgu?  Pa rai?  Pryd a Sut? Beth ydych wedi dysgu yn ystod y prosiect?  Beth oedd yn 

hawdd?  Pam oeddech chi’n llwyddiannus?  Beth oedd yn anodd?  Sut wnaethoch chi 

oresgyn yr anawsterau?  Beth/Pwy oedd yn help ar hyd y daith?  Beth yw eich cyngor i 

ddisgyblion eraill a fydd yn penderfynu gwneud rhywbeth tebyg?  A fyddech yn gwneud 

rhywbeth yn wahanol tro nesaf? 

● Cyflwynwch ‘neges neis’ i’ch partner.
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