
Dysgu Cyfunol Blwyddyn 1 a 2 - Yn yr Ysgol 
 

 
 

 

Sgiliau i’w cyflwyno: (Yn seiliedig ar y stori Yr Hugan Fach Goch) 
 
Datblygiad Mathemategol 

● dewis cyfarpar ac adnoddau priodol 
● cyfrif hyd at 20/ 100 o wrthrychau’n ddibynadwy 
● Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 20/100 
● defnyddio unedau safonol/ ansafonol i fesur - hyd, uchder a phellter 
● Amcangyfrif hyd a phellter. 
● Cymharu a rhoi rhifau yn eu trefn hyd at 20 / 100 o leiaf 

 
Iaith 

● Ail-adrodd naratifau y maent wedi eu clywed, gan osod y digwyddiadau yn y drefn 
gywir. 

● Defnyddio cynllun syml i helpu a threfnu’r broses o ysgrifennu 
● Adeiladu ar brofiad blaenorol gan egluro eu hunain drwy drefnu’r hyn maent yn ei 

ddweud, dewis geiriau’n fwriadol. 
 
Personol a Chymdeithasol 

● Mynegi a chyfleu gwahanol deimladau ac emosiynau - rhai eu hunain yn ogystal â rhai 
pobl eraill. 

 
Fframwaith Cymhwysedd Digidol 

● Cyfathrebu - cyd-weithio gyda phartner ar ddarn o waith digidol. 
● Storio a rhannu - Cadw gwaith gan ddefnyddio gair cyfarwydd fel enw i’r ffeil. 
● Creu - Dewis meddalwedd priodol i gwblhau tasgau a roddwyd er mwyn defnyddio 

testun, delwedd, sain, animeiddiad a fideo. 
 

 
 
 
 



Tasgau Ffocws Posib Darpariaeth wedi’i Chyfoethogi 

● Gosod eu hunain mewn trefn o ran 
taldra. Mesur eu taldra. 

● Pawb i chwilio am frigyn, ceisio gosod 
eu brigyn yn y man cywir fel bod y 
grwp i gyd wedi eu gosod mewn trefn 
unai o’r lleiaf i’r mwyaf neu mwyaf i’r 
lleiaf.  

● Creu golygfa o’r stori yn yr ardal tu 
allan - tŷ yr Hugan Fach Goch, Y 
goedwig, llwybr drwy’r coed a thŷ 
Mam-gu.  Amcangyfrif a chyfrif y 
pellter o’i thŷ hi i dŷ Mam-gu, cyfri 
mewn camau/sawl metr?  Creu map 
ohono. 

● Gweithio allan oed y goeden drwy 
fesur gwaelod y bonyn. 
 

Darpariaeth wedi’i Chyfoethogi - tu fewn 
 

● Byd Bach- creu’r olygfa, gosod stori 
mewn trefn. Dewis un golygfa i’w 
recordio. 

● Pwy ydw i? Disgrifio cymeriad gan 
ddefnyddio ansoddeiriau. Defnyddio 
shadow puppet. 

● ‘Nid brigyn ydwyf, ond…….’’ - Beth yw 
eich brigyn chi? e.e. ar chatterpix neu 
photospeak 

● Gwrando ar ddarlleniad o’r stori ‘Yr 
Hugan Fach Goch  yn yr ardal tu 
allan/yn y goedwig. 

● Creu map stori a dechrau ail-ddweud 
y stori gyda’r symudiadau. Recordio 
fideo ohono er mwyn ymarfer adref. 

● Defnyddio sialc i greu’r map stori neu 
darnau rhydd ar fuarth yr ysgol/ardal 
tu allan neu ar bapur mawr tu fewn.. 

● Defnyddio ansoddeiriau - disgrifio’r 
cymeriadau - defnyddio darnau 
mân/peintio/crefft/toes i greu wynebau 
o’r cymeriadau Defnyddio chatterpix. 

● Basged - beth sydd yn eich basged 
chi? Cyfleu teimladau ac egluro pam 
bod yr eitemau o’u dewis yn y fasged? 

Darpariaeth wedi’i Chyfoethogi - tu allan 
● Helfa Brigau - chwilio am 5 brigyn 

gwahanol, eu gosod mewn trefn o’r 
lleiaf i’r mwyaf.  Mesur 
safonol/ansafonol. 

● Helfa Brigau - chwilio am frigyn sydd 
yr un hyd a’u llaw, ur un hyd a’u bys 
bach, hirach na’u troed a.y.b. 

● Sawl brigyn sydd angen i wneud 
metr? 

● Ychwanegu synau i gyd-fynd â’r stori. 
● Creu brwshys paent naturiol - sawl cm 

i’w eu mhaint, eu gosod o’r byrraf i’r 
talaf.  

 


