
Ystyriaethau i Athrawon: 
Gweler isod fodel ar gyfer Dysgu o Bell.  Mae’r model yn seiliedig ar ‘Weithgaredd y 
Dydd’,  1 neu 2 weithgaredd bwrdd dewis, 2 weithgaredd corfforol a gweithgaredd 
ddarllen.  Bydd angen eu haddasu yn ôl oedran a gallu’r plant. Efallai y bydd hyn yn 
ormod o waith i rai plant, felly mae posib cwblhau’r gwaith dros gyfnod o 
ddeuddydd. 
 
Y theori tu ôl i’r model yw bod cymaint o blant a rhieni â phosib yn gallu cael 
mynediad i Ddysgu o Bell, ac er mwyn cadw momentwm a’r ymrwymiad yn y dysgu. 

 Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a lles y plant a’u teuluoedd. O fewn y model 

caiff hyn ei hyrwyddo mewn amrywiaeth o ffyrdd. 

 Mae’n hawdd cael mynediad at weithgareddau’r dydd.  Maent ar gael yn 

ysgrifenedig ynghyd â chyfarwyddiadau ar lafar er mwyn i chi fel athrawon 

allu hwyluso’r dysgu ac i alluogi’r rhieni/gwarchodwyr i gefnogi’r dysgu.   

 Gellir cwblhau’r holl weithgareddau heb fod angen TGCh na chyswllt i’r we. 

 Gellir cwblhau’r holl weithgareddau gydag adnoddau sydd gan bawb o 

bosib yn eu cartrefi yn barod. 

 Mae’n ddull holistaidd o ddysgu drwy weithgareddau ymarferol, dysgu 

drwy chwarae a phrofiadau ‘go iawn’. Er enghraifft, gweithgareddau sy’n 

digwydd yn ddyddiol gartref. 

 Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio fel rhai hwyliog , sy’n hybu siarad 

a chyfathrebu rhwng plant a’u  teuluoedd. 

 Does dim pwysau na disgwyliadau i rieni a phlant gwblhau pob un 

gweithgaredd. 

 Parhau i gynnal cyswllt cyson a pherthynas gadarnhaol gyda’r disgyblion a’u 

rhieni/gwarchodwyr 

 

 
Rhaid dileu ystyriaethau i athrawon cyn anfon y model allan i rieni/gwarchodwyr 

 

Nodyn i Rieni 
 
Mae’r gweithgareddau isod yn weithgareddau ymarferol i chi a’ch plentyn 
fwynhau. Cewch ddewis sut a phryd i’w cwblhau.  Peidiwch â phoeni am gwblhau’r 
holl dasgau, neu os yw’n cymryd mwy nag un diwrnod i’w gwneud, mae hyn yn 
iawn.  Dewiswch amser sy’n gyfleus i chi a’ch plentyn, gall hyn amrywio o ddydd i 
ddydd. 
 
Er mwyn gweld yn union beth yw gofynion a chyfarwyddiadau y ‘gweithgareddau 
dyddiol’ cliciwch ddwywaith ar y ddogfen ‘word’.  Bydd mwyafrif o’r adnoddau y 
bydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithgareddau gennych yn eich cartref neu 
gerllaw.  Os cyfeirir at ‘ap’ penodol, bydd linc i chi glicio arno a fideo yn dangos cam 
wrth gam, sut i’w ddefnyddio.   
 
Gallwch gysylltu gydag athro/awes eich plentyn ar .............  Byddent ar gael i ateb 
unrhyw gwestiwn/ymholiad rhwng XXXXX a XXXXX o ddydd Llun i ddydd Gwener 
(newidiwch yn ôl yr angen).  Os ydych yn dymuno rhannu unrhyw luniau, fideos 
neu waith mae eich plentyn wedi ei gwblhau, mae croeso i chi ei uwch-lwytho ar 
XXXXXX 
 
Y peth pwysicaf oll yw iechyd a lles eich teulu.  Mae’r gweithgareddau hyn yn rai 
hwyliog ac yn fodd o dreulio amser gwerthfawr fel teulu gyda’ch gilydd i sgwrsio, i 
rannu a chreu pethau. 

 
 

 
 
 
 

Model  3: 



Gweithgareddau y dydd ar gyfer yr wythnos, dewis 1 bob dydd; Bwrdd dewis am yr wythnos, dewis un neu ddau bob dydd; Gweithgareddau Corfforol/Lles am yr wythnos 
– dewis dau yn ddyddiol; 1 gweithgaredd darllen bob dydd.  

 

1. Gweithgaredd y Dydd 
 

5 Gweithgaredd y dydd ar gyfer yr wythnos. Dewiswch un bob dydd. 
 

Cliciwch ddwywaith ar yr  isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am y gweithgareddau: 

 
 

Creu Siop byrbryd/talu am 
amser dewis 

 

Creu siop.docx

 

Casglu gwrthrychau a 
chreu darn o farddoniaeth 

Casglu 

gwrthrychau a chreu darn o farddoniaeth.docx 
 

Ailgylchu yn y Cartref 
 

Data Ailgylchu yn y 

cartref.docx
 

Darllen Difyr 
 

Darllen Difyr.docx

 

Cyflwyno Blog 
 

Cyflwyno Flog.docx

 

2. Bwrdd Dewis 
Dewiswch un neu ddau o’r gweithgareddau isod.  

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: 

Bwrdd Dewis.docx

 
 

       
 

3. Gweithgareddau Corfforol/Lles 



 

Dewiswch dau o’r gweithgareddau isod. 
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth:  

Datblygiad 

Corfforol a Lles.docx 
 

                               
4. Gwrando a chyd-ddarllen stori. 

Rhannwch eich hoff lyfr gydag aelod o'ch teulu, gall hyn fod yn stori amser gwely. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


