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Adnodd 1 Cyflymu Sgiliau : Enghreifftiau o Gyfresi Dysgu, Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 

 
 

 
Beth yw Adnodd 1? 
 
 
 
 

Mae'r modelau Cyflymu Sgiliau yn gyfresi addysgu estynedig sy'n ceisio helpu athrawon i ganolbwyntio ar sgiliau llythrennedd a 
rhifedd penodol i sicrhau bod gan ddisgyblion y sgiliau angenrheidiol i gael mynediad at y cwricwlwm cyfan, a hynny ar y lefel 
briodol. Maent yn cynnwys sgiliau llythrennedd fel llafaredd, darllen ar lefel uwch, ysgrifennu/gramadeg/sillafu a datblygu geirfa, 
a'r sgiliau rhifedd craidd sef arian, lluosi, amser ac iaith fathemategol. Eu bwriad yw rhoi cymorth i ddysgwyr wrth iddynt fynd ati 
gyda gweddill eu dysgu. 
 
Mae'r ddau fodel yn seiliedig ar gyfres addysgu sy'n cael ei hargymell gan yr Education Endowment Foundation (EEF) i sicrhau 
dull gweithredu dysgu cyfunol effeithiol o safbwynt addysgu a strategaethau ysgol gyfan, targedu cynhaliaeth i gyflymu'r dysgu, 
a strategaethau ehangach (gan gynnwys cefnogi rhieni a gofalwyr).  Mae adroddiad yr EEF ar fetawybyddiaeth a hunan 
reoleiddio'r dysgu i'w gael yma: 
 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/metacognition-and-self-regulated-learning/ 
 
Rydym wedi addasu templedi EEF i greu enghreifftiau o gyfresi dysgu cyfunol i athrawon eu defnyddio.  Cwricwlwm y Cyfnod 
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Felly, mae modd eu haddasu i'w defnyddio gartref neu yn yr ysgol, a'u haddasu hefyd i gymryd 
ystyriaeth o allu ac/neu ystod oedran dysgwr. Eu bwriad yw rhoi model fframwaith cysyniadol yn sail i athrawon allu fireinio eu 
modelau eu hunain. 
 
Yn y Cyfnod Sylfaen, cyflwynir sgiliau craidd fel rhan o brofiadau dysgu cyfannol o fewn y meysydd darpariaeth, tu mewn a thu 
allan, i hybu datblygiad cyffredinol y plentyn. Mae'r argymhelliad hwn yn arddel Canllawiau ar Ddysgu mewn Ysgolion, 
Llywodraeth Cymru, mis Gorffennaf 2020:  
 
“Mae ethos, dull gweithredu ac addysgeg y Cyfnod Sylfaen yn dal yn hollbwysig, ac mae modd eu defnyddio gyda'r holl 
ddysgwyr yn y blynyddoedd cynnar ac yng Nghyfnod Allweddol 2. 
 

 
Sut y gwyddom y bydd 
Adnoddau 1 yn effeithiol?  
 

Mae'r cyfresi addysgu yn dilyn y camau y mae'r EEF yn eu hawgrymu ar gyfer addysgu'n effeithiol mewn fformat dysgu cyfunol. 
Felly, mae'r cyfresi yn caniatáu i ysgolion fod yn hyblyg yn y modd maent yn darparu ac yn datblygu'r sgiliau hyn, pe byddai 
amgylchiadau yn newid yn y dyfodol. Bwriad y gweithgareddau yw corffori agweddau ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol 
(FfCD) a, ble'n bosibl, cynnwys gweithgareddau sy'n tynnu ar gyd-destun ehangach y cwricwlwm, gan gynnwys cyfleoedd i 
ddysgu tu mewn a thu allan. Nod y deunyddiau yw cymell dysgwyr ac atgyfnerthu lles, datblygiad corfforol, annibyniaeth, a 
hyder. 
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Mae'r enghreifftiau yn y modelau yn canolbwyntio ar sylfeini datblygiad plentyn a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr er mwyn 
gwneud tasgau ar draws y cwricwlwm. 
 

 
Sut fydd ysgolion yn gallu 
defnyddio Adnodd 1? 
 

 
Er mai'r bwriad tu cefn i bob model yw addysgu sgiliau penodol, gellir defnyddio'r cyfresi dysgu i'w haddysgu'n unigol ac/neu yn 
rhan o ddarpariaeth gyffredinol y dosbarth. Gall athrawon addasu'r cynlluniau yn ôl anghenion pob dysgwr. 
 
Mae sain wedi'i recordio ar y cynlluniau i athrawon, a set o fideos byrion i rieni i'w helpu nhw gefnogi eu plant gartref, pe byddai 
ysgolion yn dewis eu rhannu. Fe'u cynhyrchwyd yn y Gymraeg a'r Saesneg, a dewiswyd cyd-destunau a deunydd darllen sy'n 
dryw i ddiwylliant Cymru.  
 

 
Pa ddisgyblion fydd yn elwa ar 
yr adnoddau hyn?  
 

Gellir defnyddio'r deunyddiau hyn i gefnogi cynnydd dysgwyr mwy galluog, yn ogystal â'r dysgwyr hynny y mae arnynt angen 
mwy o gymorth. Gellir addasu'r deunyddiau hyn a'u defnyddio fel darpariaeth gyffredinol yn y dosbarth, neu'n rhan o dargedu 
cynhaliaeth. 
 

 
Sut fydd ysgolion yn 
defnyddio'r adnoddau hyn? 
 

Bydd yr holl adnoddau ar gael ar Ganolfan Cefnogaeth GwE: 
 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc 
 

 
Beth fydd angen i ysgolion 
gyfrannu?  

Mae'r adnoddau hyn ar gael yn rhad ac am ddim i ysgolion GwE. 

 
Pa hyfforddiant a gaiff 
ysgolion? 
 

 
Bydd cyfres o weminarau a sesiynau hyfforddi ar-lein i aelodau staff sydd yn gyfrifol am gyflwyno'r adnoddau hyn. 

 
Beth sy'n digwydd nesaf?  
 

Mae enghreifftiau o gyfresi dysgu bellach ar gael ar Ganolfan Cefnogaeth GwE: 
 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc 
 
Bydd gwybodaeth am weminarau a hyfforddiant ar-lein i'w gweld ym Mwletin GwE. 
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