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DYSGU O BELL Y GYMRAEG FEL PWNC
Isod mae rhestr o adnoddau allwch chi eu defnyddio i ddatblygu sgiliau llythrennedd
Cymraeg y dysgwyr wrth iddynt weithio o bell.

1. Dosbarth ‘GwE CA3 Cymraeg’ yn Google Classroom
 Bydd angen mewngofnodi ar wefan Hwb, yna dewis ‘Google for Education’. Y côd ar
gyfer ymuno gyda’r dosbarth ydy x6lbdux
 Yno mae adnoddau mewn ffeiliau dan y penawdau Llenyddiaeth, Ail Iaith, Ysgrifennu –
Bl.7, Ysgrifennu – Bl.8, Ysgrifennu – Bl.9, Darllen CA3, Darllen – Bl.7, Darllen – Bl.8,
Darllen – Bl.9
2. Dosbarth ‘GwE CA4 Cymraeg’ yn Google Classroom
 Bydd angen mewngofnodi ar wefan Hwb, yna dewis ‘Google for Education’. Y côd ar
gyfer ymuno ydy u76nw5
 Yno, mae adnoddau mewn ffeiliau dan y penawdau Llunyddiaeth, Nofelau / Penodau
cyntaf, Gramadeg, Iaith, Llenyddiaeth, Ysgrifennu, Darllen ac Ail Iaith.
3. Rhwydwaith ‘Cymraeg GwE’ yn Hwb
 Mae yna adnoddau llafar, darllen ac ysgrifennu yma ar gyfer CA3 a CA4 wedi eu gosod
mewn amrywiol ffeiliau.
4. YouTube / S4C Clic
Mae yna raglenni a chlipiau allwch eu rhannu gyda disgyblion ar y safleoedd yma e.e.
 S4C Clic – rhaglenni fel ‘Jabas’, ‘Amdani’, ‘Rownd a Rownd’, ‘Ysgol Ni – Maesincla’ a
‘Priodas Pum Mil’.
 YouTube – clipiau o raglenni megis ‘C’mon Midffild’ a sianel ‘Athro Cymraeg’ sy’n
cynnwys ffilmiau Cymraeg a darlleniadau o’r nofelau gosod.
5. Cerddoriaeth Cymraeg
 Rhestrau chwarae caneuon Cymraeg ar YouTube e.e. gallwch osod tasg ar gân Gymraeg
 BBC Sounds – yma gellid gwrando ar raglenni BBC Radio Cymru neu glipiau o raglenni
 Gwefan ‘Sôn am Sîn’ sy’n trafod cerddoriaeth Cymraeg mewn modd cyfoes

Dolenni defnyddiol eraill...
Isod mae rhagor o ddolenni defnyddiol eraill i chi bori drwyddynt, a rhai gellid o bosib eu
rhannu gyda’ch disgyblion...


Bitesize – CA3 Cymraeg

 BBC Cymru dysgu - Dysgu Cymraeg
 Theatr Iolo
 Creu Cerdd i Garfan Pêl Droed Cymru
 AMAM
 Taith i’r Llyfrgell... o adref

Meddwl ymlaen i Rhifyn 2 Newyddlen y Gymraeg fel
pwnc (Uwchradd):
Ffocws Rhifyn 2 fydd

Darllen.

Er mwyn cefnogi disgyblion i allu gweithio o bell pa nofelau Cymraeg hoffech
iddynt gael mynediad digidol atynt?
Cliciwch yma am fynediad i’r holiadur. Byddem yn gwerthfawrogi eich
mewnbwn.
Hoffem glywed eich barn... oes unrhyw beth penodol yr hoffech ei weld yn
rhifynnau nesaf y Newyddlen hon? Cysylltwch efo ni gydag unrhyw
awgrymiadau.

Cyfeiriad e-bost:
Cliciwch yma i e-bostio Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE ynglŷn â’r Gymraeg fel pwnc (Uwchradd):
- Cymraeg Iaith Gyntaf
Cymraeg Ail-Iaith

