
Cwricwlwm i Gymru: dysgu proffesiynol 

meysydd dysgu a phrofiad 

sgiliau trawsgwricwlaidd 

dylunio cwricwlwm y pedwar diben 

ehangder a chydbwysedd 



Ieithoedd Rhyngwladol o fewn 
MDaPh Ieithoedd, 

Llythrennedd a Chyfathrebu 
Sesiwn 2 Dydd Mercher 22/6/22  11:30-12:30

Sesiwn 1: https://youtu.be/PAUWtjbCv5Y

Adnoddau:  
https://drive.google.com/drive/folders/1K3Iy3_TUYV2BW_v2rN1p5gteArLEotJg?usp=shar

ing

https://youtu.be/PAUWtjbCv5Y
https://drive.google.com/drive/folders/1K3Iy3_TUYV2BW_v2rN1p5gteArLEotJg?usp=sharing


Ieithoedd Rhyngwladol o fewn MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Sesiwn 2 – Cynnydd mewn dysgu yn y MDaPh

NODAU’R SESIWN

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o’r continwwm dysgu

• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu

• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn a thu hwnt i’r Meysydd Dysgu a Phrofiad



Y continwwm dysgu 
Gwerthuso cynnydd dysgwyr - Hwb

“Mae cynnydd dysgwyr ar hyd continwwm dysgu o 3 i 16 oed yn ganolog i 
Gwricwlwm i Gymru. Mae asesu yn chwarae rhan sylfaenol wrth alluogi pob 
dysgwr unigol i wneud cynnydd ar gyflymder priodol, gan sicrhau eu bod yn 
cael eu cefnogi a'u herio yn unol â hynny.
Cwricwlwm ysgol yw popeth y mae dysgwr yn ei brofi er mwyn cyflawni’r 
pedwar diben. Nid dim ond yr hyn a ddysgwn, ond sut a pham yr ydym yn ei 
addysgu. Cynllunio cwricwlwm ac asesu pwrpasol yw'r allwedd i gefnogi 
cynnydd.”

https://hwb.gov.wales/gwerthuso-gwella-ac-atebolrwydd/yr-adnodd-cenedlaethol-gwerthuso-a-gwella/egwyddorion-gwerthuso-a-gwella/gwerthuso-cynnydd-dysgwyr


Y continwwm dysgu 

Hwyluso cysyniadau lefel-
uchel i ddysgwyr yn y 
dosbarth a’u gwneud yn  
haws eu deall. 

Datblygu a gwella o ran  
gwybodaeth a sgiliau dros 
amser. 
Her a chyflymder priodol 

Mae’n llywio’r cynllunio a’r 
addysgeg cyn, yn ystod ac ar 
ôl i’r dysgu ddigwydd. 

Cynnydd

Asesu Addysgeg



SUT

addysgeg 
ac asesu 

Pam ydym ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon 
benderfynu ar yr hyn sydd orau i’w dysgwyr  

• Sail resymegol glir 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried? 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau’r 
canllawiau cwricwlwm a sut maen nhw'n ffitio 
gyda'i gilydd i sicrhau dysgu   

Sut ydym ni’n mynd i addysgu hyn? 

• Penderfynu ar y dulliau addysgu gorau er mwyn 
datblygu dysgu i’r eithaf i bawb 

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod ac ar ôl dysgu er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd

PAM

BETH 

blaenoriaeth 

ysgol gyfan 
llais y disgybl 

prosiect 

cymunedol 

ffocws 

ysgol 

gyfan

canfyddiadau 

asesu 

Y PEDWAR 

DIBEN 

anghenion 

disgyblion

materion 

lleol 

yn y 

newyddion

sgiliau 

trawsgwricwlaidd 

Y continwwm dysgu 



Y continwwm dysgu 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried? 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau’r 
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn ffitio gyda’i 
gilydd i hwyluso dysgu 



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh -
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu – Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 

eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn 
Rhestr Chwarae Rhaglen Dylunio Cwricwlwm: Uned 1 - https://hwb.gov.wales/go/71fukm
Uned 2 - https://hwb.gov.wales/go/o96682 Uned 3 - https://hwb.gov.wales/go/to9hne

Lucy Crehan- rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 

Llinyn Is-linynnau Diffinio’r nod terfynol

Siarad 

Ennyn diddordeb dysgwyr drwy sgwrs Bydd siaradwyr ieithoedd 

rhyngwladol yn gyfathrebwyr 

grymus a brwdfrydig fyddai’n gallu 

mynegi eu syniadau a meddyliau’n 

hyderus i ystod o gynulleidfaoedd 

mewn ystod o gyd-destunau gan 

ynganu’n effeithiol. 

Bydd siaradwyr ieithoedd 

rhyngwladol yn mwynhau bod yn 

ddatryswyr problemau sy’n cymryd 

risgiau i gyfathrebu y tu hwnt i’w 

priodiaith eu hunain yn ddigymell er 

mwyn cysylltu gydag eraill. 

Sgwrs fanwl gywir i gyfleu ystyr 

ymatebol 
Cywreinwaith myfyriol o’r iaith 

ddewisol 
Dialog ystyrlon cynyddol 

Cyfathrebu meddyliau, emosiynau a 

barnau’n barchus 
Addasu mynegiant ar gyfer gwahanol 

gynulleidfaoedd a dibenion

https://hwb.gov.wales/go/71fukm
https://hwb.gov.wales/go/o96682
https://hwb.gov.wales/go/to9hne


Cam 3: Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 
eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn

Lucy Crehan- rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 

Llinyn: Siarad 

Is-linynnau

Cam Cynnydd 2

Rydw i wedi manteisio ar 
brofiadau i ddefnyddio 
ieithoedd rhyngwladol.

Cam Cynnydd 3

Gallaf wneud y canlynol:
▪ cyfathrebu gan ddefnyddio ymadroddion 

a brawddegau cyfarwydd.
▪ llunio fy mrawddegau fy hun gan 

ddefnyddio’r eirfa a’r patrymau rydw i 
wedi’u dysgu.

Rydw i’n mynd ati i wneud y canlynol:
▪ myfyrio ar fy nefnydd o iaith er mwyn 

gwella ansawdd fy nghyfathrebu.
▪ rhyngweithio gydag eraill gan rannu 

gwybodaeth, teimladau a barnau. 

Cam Cynnydd 4

Gallaf wneud y canlynol:
▪ cyfleu ystyr gan ddefnyddio geirfa a phatrymau iaith rydw i wedi’u 

dysgu a gallaf eu rhoi ar waith mewn sefyllfaoedd newydd.
▪ myfyrio ar fy nefnydd o iaith a rhoi strategaethau cyfarwydd ar waith 

er mwyn gwella fy nghyfathrebu ar lafar, yn ysgrifenedig ac yn 
weledol.

▪ mynegi a chyfiawnhau fy meddyliau a fy syniadau. 
▪ rhyngweithio gydag eraill, rhannu fy safbwyntiau gydag empathi a 

pharch.
▪ addasu a llywio iaith i lunio brawddegau, gan ddefnyddio geirfa 

gynyddol amrywiol. 

Cam Cynnydd 5

Gallaf wneud y canlynol:
▪ dewis yr ystod a’r cywair priodol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a dibenion, gan amrywio’r 

iaith er mwyn ennyn diddordeb y gynulleidfa.  
▪ myfyrio’n feirniadol ar fy nefnydd o iaith a gwneud dewisiadau gwybodus am eirfa, iaith idiomatig 

a chystrawen er mwyn mynegi fy hun yn eglur.
▪ ymateb i a herio safbwyntiau pobl eraill, gan geisio eglurder a strwythuro dadleuon. 
▪ cyfathrebu fy meddyliau, teimladau a barnau mewn cyd-destunau dadleuol gan ddangos empathi a 

pharch.
▪ defnyddio fy ngwybodaeth o ramadeg, gan gynnwys cystrawen, ac ystod eang o eirfa, i wella fy 

nghyfathrebu annibynnol. 

Ennyn diddordeb y 
dysgwyr drwy 
sgwrsio 

GWYBODAETH 
Rydw i’n cydnabod fod synau 
newydd yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n ymwybodol o’r canlynol:
▪ synau cyfarwydd yn yr 

Iaith ryngwladol
▪ geirfa ac ymadroddion 

syml yn yr Iaith 
ryngwladol 

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
▪ teimlo synau newydd 

yn gorfforol wrth imi eu 
dynwared yn yr Iaith 
ryngwladol 

▪ ymuno â chaneuon yn 
yr Iaith ryngwladol 

▪ ymuno â hwiangerddi 
yn yr Iaith ryngwladol 

▪ ymwneud gyda straeon 
byr yn yr Iaith 
ryngwladol 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar 
brofiadau cyfoethog a symbylol i 
wneud y canlynol:
dynwared synau cyfarwydd yn yr 

Iaith ryngwladol.
defnyddio patrymau brawddegau 

syml.

GWYBODAETH 
Rydw i’n gwybod y canlynol:
▪ y synau mwyaf cyffredin yn yr Iaith ryngwladol.
▪ geirfa, ymadroddion a brawddegau cyfarwydd 

o fy nghyd-destunau astudio yn yr Iaith 
ryngwladol. 

▪ bod goslef, tôn a mynegiant yn bwysig er mwyn 
ennyn diddordeb gwrandäwr.

▪ sut i ofyn cwestiynau cyfarwydd yn yr Iaith 
ryngwladol, gan gynnwys gofyn i bobl eraill am 
eu teimladau a’u barnau nhw.

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau cyfarwydd yn 

hyderus gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod 
o gyd-destunau.

mynegi fy safbwyntiau, teimladau a barnau gan 
ddefnyddio geirfa gyfarwydd.

defnyddio ymadroddion a brawddegau cyfarwydd er 
dibenion dilys gan gynnwys mewn sgyrsiau dydd i 
ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 

Rydw i’n cychwyn defnyddio goslef, tôn a mynegiant pan 
rydw i’n siarad er mwyn ennyn diddordeb y gwrandäwr. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i 
gymryd rhan yn y canlynol:  
▪ sgyrsiau syml.
▪ gwaith grŵp. 
▪ cyfweliadau ac arolygiadau syml i gasglu 

gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg. 

GWYBODAETH 
Rydw i’n meddu ar wybodaeth sicr o’r synau cyffredin yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n cydnabod bod gwahanol ffyrdd o gyfarch gwahanol grwpiau o bobl yn yr Iaith 
ryngwladol. 
Rydw i’n gwybod y canlynol 
▪ sut i ofyn ystod o wahanol gwestiynau yn yr Iaith ryngwladol. 
▪ ystod o eirfa, ymadroddion a brawddegau o fy nghyd-destunau astudio yn yr Iaith 

ryngwladol. 
▪ beth ydy idiom yn yr Iaith ryngwladol

SGILIAU 
Gallaf wneud y canlynol:
defnyddio ystod o eirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau rydw i wedi’u dysgu 

eisoes mewn sefyllfaoedd cyfarwydd a newydd.
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth ledled ystod o 

gyd-destunau gyda hyder, rhuglder a natur ddigymell gynyddol.
mynegi a chyfiawnhau fy safbwyntiau gan ddefnyddio ystod o eirfa, ymadroddion a 

brawddegau. 
defnyddio ymadroddion a brawddegau mwy cymhleth er mwyn gwella effaith fy 

nghyfathrebu 
defnyddio goslef, tôn a mynegiant i ennyn diddordeb gwrandäwr pan fyddaf yn siarad yn yr 

Iaith ryngwladol. 
Rydw i’n cychwyn defnyddio ymadroddion idiomatig i wella effaith fy nghyfathrebu.  
Rydw i’n parhau i ddefnyddio ymadroddion a brawddegau er dibenion dilys gan gynnwys 
mewn sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gymryd rhan yn y canlynol:
▪ sgwrs gyda dysgwyr / unigolion o’r Iaith ryngwladol dan sylw 
▪ cymryd rhan mewn gwaith grŵp
▪ cyflwyno gwybodaeth yn yr Iaith ryngwladol 
▪ cymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau syml 
▪ cymryd rhan mewn dysgu’n seiliedig ar brosiectau (gwneud cysylltiadau ledled 

gwahanol Feysydd) 
▪ cymryd rhan mewn cyfweliadau ac arolygiadau i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml 

e.e. arolwg.

GWYBODAETH 
Rydw i’n meddu ar wybodaeth sicr o’r synau yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n gwybod y canlynol:
ystod eang o eirfa, ymadroddion a brawddegau i fynegi fy meddyliau, teimladau a barnau fy hun  yn ymwneud â chyd-destun 

fy astudio a thu hwnt sy’n caniatáu imi strwythuro dadl yn yr Iaith ryngwladol. 
sut i ofyn ystod o wahanol gwestiynau yn yr Iaith ryngwladol er mwyn canfod a herio safbwyntiau pobl eraill. 
sut mae gwahanol gyweiriau i gyfarch gwahanol grwpiau o bobl yn yr Iaith ryngwladol. 
sut caiff dadleuon eu strwythuro.
ystod o ymadroddion idiomatig.     
yr ymadroddion a’r arweiniad aneiriol sy’n caniatáu imi ymateb i’r hynny sy’n cael ei ddweud.  

SGILIAU 
Gallaf wneud y canlynol:
mynegi a chyfiawnhau fy safbwyntiau’n argyhoeddiadol mewn mwy o fanylder, gan ddefnyddio ystod eang o eirfa, 

ymadroddion a brawddegau.
ehangu fy ystod o eirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau drwy astudio ar fy liwt fy hun ac ymchwilio’r Iaith 

ryngwladol.
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau gyda hyder, 

rhuglder a natur ddigymell a chan ddefnyddio’r cywair priodol ar gyfer y grŵp o bobl rydw i’n siarad gyda nhw. 
defnyddio ystod eang o ymadroddion a brawddegau er dibenion dilys gan gynnwys mewn sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell 

ddosbarth. 
defnyddio ystod o ymadroddion idiomatig yn briodol er mwyn gwella effaith fy nghyfathrebu 
dangos sgiliau gwrando gweithredol yn yr Iaith ryngwladol drwy ymateb gydag ymadroddion ac arweiniad aneiriol.
gwrando’n empathetig ar ddadleuon pobl eraill er mwyn ennill dealltwriaeth. 
defnyddio fy nealltwriaeth o syniadau pobl eraill er mwyn ymateb yn barchus i a/neu herio gydag ymatebion manwl. 
defnyddio fy ngwybodaeth o sut caiff dadleuon eu strwythuro i lunio fy ymateb yn yr Iaith ryngwladol. 
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau gyda hyder, 

rhuglder a natur ddigymell a chan ddefnyddio’r cywair priodol ar gyfer y grŵp o bobl rydw i’n siarad gyda nhw. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gyflawni’r canlynol: 
cymryd rhan mewn sgyrsiau gyda dysgwyr / unigolion o’r Iaith ryngwladol dan sylw 
cymryd rhan mewn gwaith grŵp yn yr Iaith ryngwladol.
cymryd rhan mewn dysgu sy’n seiliedig ar brosiectau ac ymchwilio’r Iaith ryngwladol yn annibynnol. 
cyflwyno gwybodaeth yn yr Iaith ryngwladol (yn unigol neu fel rhan o grŵp) i gynulleidfa ac ymateb i gwestiynau.
cymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau.
cymryd rhan mewn cyfweliadau ac arolygon yn yr Iaith ryngwladol i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg.
cydweithio’n lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda mudiadau partner iaith.

Sgwrs manwl gywir 

Cyfathrebu 
meddyliau, syniadau 
a barnau 

Defnydd o iaith a 
geirfa 



Llinyn: Siarad  
Is-linynnau – Cyfathrebu trwy siarad; gwella ansawdd fy siarad; rhannu barn ac ymateb i farn trwy siarad; 
dewis iaith a geirfa wrth siarad 

Lucy Crehan- Rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 

Cam Cynnydd 2 
Gwybodaeth a sgiliau Profiadau 
▪ Adnabod bod synau newydd yn yr IR 

▪ Gwybod rhai synau cyfarwydd yn yr IR 

▪ Gwybod rhai geiriau ac ymadroddion syml 

yn yr IR 

▪ Gallu teimlo, yn gorfforol, synau newydd 

yn yr IR a’u hefelychu.  

▪ Gallu ymuno mewn caneuon yn yr IR 

▪ Gallu ymuno mewn hwiangerddi yn yr IR 

▪ Dangos diddordeb mewn straeon byrion 

yn yr IR        

Cael cyfleoedd cyfoethog ac ysgogol i: 

• efelychu synau cyfarwydd yn yr IR 

• defnyddio patrymau brawddeg syml 

Cam Cynnydd 3 
Gwybodaeth a sgiliau Profiadau 

▪ Gwybod y synau mwyaf cyffredin yn yr IR 

▪ Gwybod geirfa, ymadroddion a brawddegau 

cyfarwydd o unrhyw gyd-destun astudio yn yr IR 

▪ Gwybod bod goslef llais, tôn a mynegiant yn bwysig 

er mwyn ennyn diddordeb y gwrandäwr

▪ Gwybod sut i ofyn cwestiwn cyfarwydd yn yr IR,  

gan gynnwys gofyn i eraill am eu barn a sut maent 

yn teimlo 

▪ Gallu rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau 

cyfarwydd yn hyderus gan ddefnyddio gwybodaeth 

o, ac ar draws, ystod o gyd-destunau.  

▪ Gallu mynegi barn a theimladau gan ddefnyddio 

geirfa gyfarwydd 

▪ Gallu defnyddio ymadroddion a brawddegau 

cyfarwydd mewn cyd-destunau gwreiddiol, gan 

gynnwys mewn gweithgareddau dosbarth o ddydd i 

ddydd.  

▪ Dechrau gallu defnyddio goslef llais, tôn a 

mynegiant wrth siarad,  i ennyn diddordeb y 

gwrandäwr.  

Cyfleoedd cyfoethog ac ysgogol i gymryd rhan mewn: 

▪ sgyrsiau syml 

▪ gwaith grwp  

▪ cyfweliadau ac arolygon syml i gasglu gwybodaeth 

mewn fformat syml e.e. arolwg. 



Cam cynnydd 4 
Gwybodaeth a sgiliau Profiadau 

▪ Gwybodaeth gadarn o synau cyffredin yr IR  

▪ Cydnabod bod gwahanol ffyrdd o gyfarch grwpiau 

gwahanol yn yr IR   

▪ Gwybod sut i ofyn ystod o gwestiynau gwahanol yn yr 

IR  

▪ Gwybod ystod o eirfa, ymadroddion a brawddegau o 

gyd-destunau astudio yn yr IR  

▪ Gwybod beth yw idiom yn yr IR 

▪ Gallu defnyddio ystod o eirfa, ymadroddion, 

brawddegau a chwestiynau mewn sefyllfaoedd newydd 

a chyfarwydd. 

▪ Gallu rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan 

ddefnyddio gwybodaeth o, ac ar draws, ystod o gyd-

destunau yn gynyddol hyderus, rhwydd a digymell. 

▪ Gallu mynegi a chyfiawnhau barn gan ddefnyddio ystod 

o eirfa, ymadroddion a brawddegau 

▪ Gallu defnyddio ymadroddion a brawddegau fwy 

cymhleth i wella effaith cyfathrebu ar lafar 

▪ Gallu defnyddio goslef llais, tôn a mynegiant i ennyn 

diddordeb y gwrandäwr wrth siarad yn yr IR.  

▪ Dechrau defnyddio ymadroddion idiomatig i wella 

effaith cyfathrebu ar lafar  

▪ Parhau i ddefnyddio ystod o ymadroddion a 

brawddegau mewn cyd-destunau gwreiddiol gan 

gynnwys mewn gweithgareddau dosbarth o ddydd i 

ddydd. 

Cyfleoedd cyfoethog ac ysgogol i gymryd rhan 

mewn: 

▪ sgyrsiau efo dysgwyr / unigolion o faes 

astudiaeth yr IR 

▪ gwaith grwp  

▪ cyflwyniadau (unigol neu mewn grwp) i 

gynulleidfa 

▪ dadleuon a thrafodaethau syml 

▪ dysgu yn seiliedig ar brosiect (gwneud 

cysylltiadau ar draws Meysydd) 

▪ cyfweliadau ac arolygon i gasglu 

gwybodaeth mewn fformat e.e. arolwg 

Cam Cynnydd 5 

Gwybodaeth a sgiliau Profiadau 

▪ Gwybodaeth gadarn o synau’r IR 

▪ Gwybod ystod eang o eirfa, ymadroddion a brawddegau i fynegi meddyliau, 
teimladau a barn o fewn a thu hwnt i’r cyd-destunau astudio, sy’n fodd i 
ddysgwyr roi strwythur i ddadl yn yr IR. 

▪ Gwybod sut i ofyn ystod eang o gwestiynau gwahanol yn yr IR er mwyn ceisio 
a herio barn eraill. 

▪ Gwybod bod gwahanol gyweiriau yn yr IR ar gyfer cyfarch grwpiau gwahanol 

▪ Gwybod sut mae rhoi strwythur i ddadl 

▪ Gwybod ystod o ymadroddion idiomatig      

▪ Gwybod yr ymadroddion a’r ciwiau dieiriau sy’n fodd i ddysgwyr ymateb i’r 
hyn a ddywedir   

▪ Argyhoeddi wrth fynegi a chyfiawnhau barn yn fwy manwl, gan ddefnyddio 
ystod eang o eirfa, ymadroddion a brawddegau. 

▪ Gallu ehangu ystod geirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau drwy 
astudio’r IR a’i harchwilio eu hunain. 

▪ Gallu rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth 
o, ac ar draws, ystod o gyd-destunau, a hynny yn hyderus, yn rhwydd a 
digymell, gan ddefnyddio cywair priodol i’r gwrandäwr.  

▪ Gallu defnyddio ystod eang o ymadroddion a brawddegau mewn cyd-destunau 
gwreiddiol, gan gynnwys gweithgareddau dosbarth o ddydd i ddydd.  

▪ Gallu defnyddio ystod o ymadroddion idiomatig yn briodol er mwyn gwella 
effaith cyfathrebu ar lafar. 

▪ Gallu arddangos gwrando gweithredol yn yr IR trwy ymateb gydag 
ymadroddion a chiwiau dieiriau.  

▪ Gallu dangos empathi wrth wrando ar ddadleuon eraill 

▪ Gallu defnyddio’r ddealltwriaeth o syniadau eraill i ymateb gyda pharch 
ac/neu herio gydag ymatebion manwl.  

▪ Gallu defnyddio gwybodaeth o sut trefnir dadleuon i lunio ymateb yn yr IR.  

Cyfleoedd cyfoethog ac ysgogol i gymryd rhan mewn: 

▪ sgyrsiau efo dysgwyr/unigolion o faes astudio yr IR 

▪ gwaith grwp 

▪ dysgu yn seiliedig ar brosiect ac archwilio’r IR yn annibynnol  

▪ cyflwyniadau (unigol neu mewn grwp) i gynulleidfa ac 

ymateb i gwestiynau 

▪ dadleuon a thrafodaethau 

▪ cyfweliadau ac arolygon i gasglu gwybodaeth mewn fformat 

e.e. arolwg 

▪ cydweithio lleol, cenedlaethol a rhyngwladol â sefydliadau  

partner

Llinyn: Siarad  
Is-linynnau – Cyfathrebu trwy siarad; gwella ansawdd fy siarad; rhannu barn ac ymateb i farn trwy siarad; 
dewis iaith a geirfa wrth siarad 

Lucy Crehan- Rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 



Y continwwm dysgu 

SUT

addysgeg 
ac asesu 

Pam ydym ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon 
benderfynu ar yr hyn sydd orau i’w dysgwyr  

• Sail resymegol glir 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried? 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau’r 
canllawiau cwricwlwm a sut maen nhw'n ffitio 
gyda'i gilydd i sicrhau dysgu   

Sut ydym ni’n mynd i addysgu hyn? 

• Penderfynu ar y dulliau addysgu gorau er mwyn 
datblygu dysgu i’r eithaf i bawb 

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod ac ar ôl dysgu er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd

PAM

BETH 

blaenoriaeth 

ysgol gyfan 
llais y disgybl 

prosiect 

cymunedol 

ffocws 

ysgol 

gyfan

canfyddiadau 

asesu 

Y PEDWAR 

DIBEN 

anghenion 

disgyblion

materion 

lleol 

yn y 

newyddion

sgiliau 

trawsgwricwlaidd 



Y continwwm dysgu 
Egwyddorion ar gyfer cynllunio eich cwricwlwm - Hwb

Cod Cynnydd â ffocws clir: 
Sut ydym ni’n sicrhau: 

•ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol 

•dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r disgyblaethau 
yn y meysydd 

•mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd 
cynyddol wrth eu defnyddio a’u cymhwyso 

•creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i 
gyd-destunau newydd 

•effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr 

Effeithiolrwydd 
cynyddol fel 
dysgwr 

Ehangder a 
dyfnder 
gwybodaeth 
cynyddol 

Y 
pedwar 
diben 

Dyfnhau’r 
ddealltwriaeth 
o’r 
disgyblaethau 
yn y meysydd

Mireinio sgiliau a 
soffistigeiddrwydd 
cynyddol wrth eu 
defnyddio a’u 
cymhwyso 

Creu cysylltiadau 
a throsglwyddo’r 
dysgu i gyd-
destunau newydd 

Y Cod Cynnydd 

5 Egwyddor Cynnydd 

Meysydd Dysgu a Phrofiad 

Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 

Egwyddorion Cynnydd o fewn y MDaPh

Disgrifiadau Dysgu 

Camau Cynnydd 1-5 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/egwyddorion-ar-gyfer-cynllunio-ch-cwricwlwm/#principles-of-progression


Canllawiau MDaPh CiG
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Egwyddorion Cynnydd - Hwb 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/egwyddorion-cynnydd/


Egwyddorion cynnydd ar gyfer ILlCh

Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr 
Wrth iddynt symud ar hyd y continwwm dysgu, 
bydd dysgwyr yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol 
sylfaenol i feithrin medr sy'n eu galluogi i oresgyn 
ystod o heriau cyfathrebu yn llwyddiannus. Mae'r 
rhain yn cynnwys, er enghraifft:
gofyn cwestiynau cynyddol soffistigedig
dod o hyd i wybodaeth yn annibynnol
gwneud penderfyniadau trwy werthuso a 
beirniadu’r syniadau a'r safbwyntiau a'r dulliau 
cyfathrebu yn yr hyn y maen nhw’n ei glywed, ei 
ddarllen a'i weld
defnyddio iaith yn effeithiol i gyfleu eu syniadau 
a'u safbwyntiau eu hunain ar bynciau amrywiol
Byddan nhw’n meithrin y sgiliau ieithyddol 
angenrheidiol i drafod a gwerthuso eu dysgu 
mewn ieithoedd.

Awgrymiadau 

Darparu tasgau a chyd-destunau sy’n 
annog ymatebion personol a myfyriol. 
Datblygu defnyddio’r iaith yn greadigol 
yn gynnar ac yn aml. 

Darparu adnoddau i fyfyrwyr allu 
dadansoddi, cofnodi ac egluro eu taith 
ddysgu. 



Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
Caiff cynnydd yn y Maes hwn ei gynrychioli fel 
continwwm cydlynol. Mae'r dysgwr yn datblygu'n 
holistaidd o ran ei ddealltwriaeth a'i ddefnydd pwrpasol 
o ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu wrth wrando a 
darllen, siarad ac ysgrifennu, a rhyngweithio 
a chyfryngu mewn ystod eang o gyd-destunau.
Mae dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth gynyddol 
soffistigedig o gysyniadau ieithyddol sy'n cefnogi'r 
broses o feithrin sgiliau mewn modd mwy ymwybodol a 
hunanymwybodol i gyfathrebu'n effeithiol drwy siarad, 
ysgrifennu, ystumiau, delweddau neu gyfryngau eraill.
Maen nhw hefyd yn gwneud cynnydd o ran ehangder a 
dyfnder gwybodaeth gysyniadol drwy profi syniadau 
mewn ieithoedd a llenyddiaeth, i ddechrau mewn cyd-
destun mwy personol a lleol gan symud ymlaen i 
gysylltu â chyfathrebu mwy cymhleth mewn byd 
amlieithog. Felly, yn raddol, mae dysgwyr yn meithrin 
dealltwriaeth fwy cynnil o wahanol safbwyntiau a 
meistrolaeth gynyddol o'r sgiliau sydd eu hangen i 
ddehongli, gwerthuso a mynegi safbwyntiau gwahanol 
ac ymateb iddyn nhw.

Awgrymiadau 

Gorau po leiaf 

Llai o destunau – Dysgu fwy dwfn a 
chadarn 

Ehangder dros amser 

Egwyddorion cynnydd ar gyfer ILlCh



Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth eu defnyddio a'u cymhwyso

Mae cynnydd o ran mireinio a soffistigeiddrwydd sgiliau yn symud o ddiben cyfathrebol llythrennol a syml i lefelau 
mwy haniaethol, casgladwy neu ddealledig a chynnil o ran ystyr, gyda dibenion mwy cymhleth. Mae iaith lafar yn 
rhagflaenu ar sgiliau cyn llythrennedd ac yn sail iddynt. Mae dysgwyr yn raddol yn meithrin ymwybyddiaeth well o 
iaith a mwy o soffistigeiddrwydd wrth ddefnyddio'r ymwybyddiaeth hon i gyflawni'r dibenion arfaethedig o ran 
dehongli a chyfathrebu drwy siarad neu ysgrifennu, neu drwy ddulliau eraill.
I ddysgwyr iau, mae caffael iaith yn dilyn yr un drefn ag ar gyfer dysgwyr hŷn, er y gall cyflymder y mae'n gwneud 
hynny amrywio'n sylweddol. Wrth i ddysgwyr brofi, ymgyfarwyddo, deall a chymhwyso syniadau ac ymwybyddiaeth 
ieithyddol gynyddol gymhleth, mae cywirdeb a rhuglder wrth ddefnyddio sgiliau cyfathrebu yn gwella.
Gwelir cynnydd yn y Maes hwn hefyd drwy ddefnyddio iaith. Wrth i ddysgwyr ddod yn fwy medrus, gallant addasu a 
thrin iaith er mwyn cyfathrebu'n effeithiol ag ystod o wahanol gynulleidfaoedd. Mae hyn yn galluogi dysgwyr i 
feithrin cydberthnasau cryf a'r hyder i ddefnyddio eu llais mewn cymdeithas.
Gall dysgwyr ail iaith ddefnyddio iaith fformiwlaïg gydag ychydig iawn o gamgymeriadau i ddechrau ac, wrth iddynt 
wneud cynnydd a defnyddio iaith mewn ffordd fwy uchelgeisiol a digymell, gall ymddangos fel eu bod yn gwneud 
mwy o gamgymeriadau. Mae'r rhan annatod hon o'r broses o ddysgu iaith yn llwyddiannus yn arwain at ddod yn 
ddefnyddwyr mwy rhugl a chywir. Efallai na fydd dysgwyr ail iaith neu ddwyieithog o reidrwydd yn dangos yr un 
patrwm cynnydd ieithyddol â dysgwyr iaith gyntaf.

Egwyddorion cynnydd ar gyfer ILlCh



Dwy elfen cwricwlwm o safon uchel 
(Allan o Developing Curriculum design processes in support of CfW: international insights- Lucy Crehan Hydref 

2021) 

FFOCWS 
Llai o destunau, ond mewn mwy o 

ddyfnder:  

Meistroli cysyniadau, cynnwys a 
sgiliau pwysig cyn symud ymlaen 

“ Mireinio sgiliau a 
soffistigeiddrwydd cynyddol wrth 

eu defnyddio a'u cymhwyso” ECCiG

CYDLYNIAD 

Dilyniant mewn gwybodaeth a 
sgiliau  

(angen dealltwriaeth flaenorol, 
neu’r gallu i gael mynediad i ddysgu 

newydd) 

“Ehangder a dyfnder gwybodaeth 
cynyddol” ECCiG



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Caffael Ail Iaith 
dan 

Gyfarwyddyd
[Instructed 

Second 
Language 

Acquisition 
(ISLA)]

Gianfranco Conti



Gianfranco Conti

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Y continwwm dysgu mewn IRh



Gianfranco Conti

Nid yw cwricwla cyfoes yn 
aml wedi'u cynllunio i 
hwyluso’r daith hon o 

fewnbwn dealladwy (deall 
gydag ychydig o gymorth) i 
allbwn rhugl: awtomatig, 
rhwydd, digymell.  Ac yn 

aml rydym ni'n stopio pan 
feistrolir sgiliau derbyn a 

sgiliau cynhyrchu.

Ni fydd yr 
wybodaeth ond yn 
para pan fydd yn 

digwydd ar 
ddiwedd y gromlin, 
pan roddir digon o 
amser i ddatblygu'r 

natur ddigymell 
hon.

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Y continwwm dysgu mewn IRh 



Gianfranco Conti

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Y continwwm dysgu mewn IRh 

https://gianfrancoconti.files.wordpress.com/2022/05/image-6.png


Gianfranco Conti

Gyrrwr allweddol i 
gymhelliant. Perthnasol 
i fyfyrwyr 
(oed/diddordeb ac ati..) 
Yn berthnasol i’r 
ddisgyblaeth 
Clir a phwrpasol
Ffitio gyda’ch nodau 

Cymhwysedd ac agwedd
Rhagofynion:  
pwysigrwydd dilyniant 

Ymarfer amgodio 
rheolaidd a dwys 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh

Asesu  



Gianfranco Conti

Datblygu dysgu parhaol:  
Ailgylchu helaeth 
Rhyngddalennu
Ymarfer gwasgaredig 
Profi sy’n cyd-fynd ag arfer 

Lle yn y cwricwlwm i ymarfer awtomatigrwydd
Gyrrwr allweddol i gymhelliant: creu hunan-gred a 
mwynhad

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh



Gianfranco Conti

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh



Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y 
meysydd
Mae cynnydd yn y Maes hwn yn gontinwwm o ymgysylltiad cynyddol 
gymhleth â syniadau a dibenion cyfathrebu ac o feithrin 
ymwybyddiaeth ieithyddol. Caiff y rhain eu dangos fel a ganlyn:
ymateb i ddulliau cyfathrebu wrth wrando, darllen neu dderbyn iaith 
mewn ffyrdd eraill
eu cynhyrchu wrth siarad ac ysgrifennu neu drwy ddulliau cyfathrebu 
eraill.
Mae defnyddio holl allu ieithyddol dysgwr – ni waeth pa mor anwastad 
y gall fod – yn ei alluogi i wneud cynnydd ym mhob iaith. Gellir 
cymhwyso dealltwriaeth o gysyniadau ieithyddol yn iaith y dosbarth, er 
enghraifft, at ddysgu iaith newydd, sy'n hwyluso cynnydd yn yr iaith 
honno yn ogystal â gwella dealltwriaeth o’r ffordd y mae holl ieithoedd 
y dysgwr yn gweithio. Er y gall cynnydd dysgwyr fod ar wahanol 
bwyntiau mewn gwahanol ieithoedd, mae canolbwyntio 
ar luosieithrwydd yn eu galluogi i ddefnyddio eu dealltwriaeth o nifer o 
ieithoedd i ddeall testun llafar neu ysgrifenedig, ni waeth beth fo'u 
meistrolaeth o'r iaith honno, a deall yn gynyddol y cydberthnasau 
rhwng gwahanol ieithoedd a dysgu o’r cydberthnasau hyn.

Awgrymiadau 

Ffocws ar luosieithrwydd 

Egwyddorion cynnydd ar gyfer ILlCh



Lluosieithrwydd 

“Mae gan ddinesydd lluosieithog lefelau amrywiol o gymhwysedd ieithyddol 
mewn gwahanol ieithoedd ac mae’n arddel gwerthoedd lluosieithrwydd a 

goddefgarwch rhyngddiwylliannol tuag at pob iaith ac amrywiad.” 
Yr Athro  Do Coyle

“Trwy ymdrechu i bontio'r bwlch rhwng ein hiaith ein hunain ac iaith arall, a 
meithrin dealltwriaeth yn raddol o'r iaith honno trwy ddefnyddio ein  

patrymau tebyg a gwahanol ein hunain, fe godwn uwchlaw ein hamheuaeth 
a chroesawu'r gwahaniaeth." Katrin Kohl



Lluoslythrennedd

“Sgiliau lluoslythrennedd: daw dysgwyr yn fwy a mwy llythrennog mewn 
mwy nag un iaith. 

Cysylltu ieithoedd cyfarwydd a llai cyfarwydd, trosglwyddo sgiliau ar draws yr 
ieithoedd hynny a defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth gyfunol i 

gyfathrebu a dysgu yn briodol. 
Cysylltu dysgu iaith pobl ifanc â materion perthnasol, heriol, byd-eang sy’n 

annog meddwl yn feirniadol a bod yn greadigol.   
Cymryd rhan mewn trafodaeth go iawn, datblygu problemau a datblygu 

ymwybyddiaeth rhyngddiwylliannol ddyfnach. 
Nid yn unig y mae rhaid i ddulliau dysgu iaith ystyried dysgu blaenorol neu 

gymhwysedd mewn ieithoedd gwahanol ond hefyd, yn bwysig iawn, sicrhau 
bod cyd-destunau dysgu iaith yn berthnasol ac yn briodol i ddysgwyr 11-14 

oed.” Yr Athro Doyle



Egwyddorion cynnydd ar gyfer ILlCh

Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-destunau newydd
Mae cydberthynas sylweddol rhwng y Maes hwn a'r dysgu ym mhob maes arall. Mae'r 
dysgwr yn symud ar hyd y continwwm cynnydd yn rhannol drwy wynebu heriau 
cyfoethog ac adnoddau yn y meysydd dysgu a phrofiad eraill. Mae cysylltiad agos rhwng y 
meddwl sydd ei angen i ddeall a chyfathrebu'r holl ddysgu a'r hyn sy'n galluogi dysgwyr i 
feithrin sgiliau derbyn, dehongli a mynegi iaith. Maen nhw’n gwneud cynnydd ar y cyd 
mewn ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn y Maes hwn ac mewn llythrennedd 
disgyblaethol yn y meysydd dysgu a phrofiad eraill.
Mae'r gallu i drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau i gyd-destunau newydd yn rhan annatod 
o gynnydd yn y Maes hwn. Wrth i ddysgwyr feithrin dealltwriaeth o ieithoedd 
ychwanegol, caiff patrymau o ran defnydd iaith eu hadnabod, eu haddasu a'u cymhwyso 
mewn cyd-destunau newydd. Caiff dulliau cyfathrebu eu haddasu ar gyfer gwahanol 
gynulleidfaoedd, a gwahanol gyd-destunau disgyblaethol. Mae sgiliau mewn iaith gyntaf 
ac ail iaith dysgwyr yn eu helpu i ddysgu mewn ieithoedd dilynol. Wrth i ddysgwyr wneud 
cynnydd, byddan nhw’n gallu adnabod cysylltiadau rhwng ffyrdd o gyfathrebu, gan 
wneud dewisiadau da ynghylch dulliau cyfathrebu effeithiol.



“Prosiectau rhyngddisgyblaethol” Christine Counsel
Thinking big: making a school curriculum bigger than the sum of its parts, 1 Hydref 2021):

Datblygu, parchu a deall y hyn y mae pynciau eisoes yn ei gyflawni.

• Dibyniaeth uchel: 
Amhosib deall un agwedd ar y pwnc heb agweddau ar bwnc arall 

• Mynediad cyflym:
Nid yw’n hanfodol ond mae’n llawer fwy effeithiol  

Gall y myfyrwyr gael dealltwriaeth gadarn iawn ar un agwedd ar y cwricwlwm yn 
gynt, er mwyn cael mynediad i feysydd eraill yn fwy effeithiol 

• Cyfoethogi ar yr un pryd:
Gall ddigwydd yn naturiol 
• Prosiectau integredig: 

Effaith glir yr wybodaeth a’r sgiliau penodol a addysgir ym mhynciau’r prosiect 
integredig. 



Dylai cysylltiadau fod â phynciau/MDaPh
perthnasol,  sy’n eu cynnig eu hunain i gysylltiadau 

gwreiddiol 

Dylid ond gwneud cysylltiad os yw’r 
disgyblaethau'n cael eu cymryd o ddifri 

Proses bosib:  

1. Edrych ar gysyniadau’r datganiadau o’r hyn 
sy'n bwysig a ddetholir ym mhob 

disgyblaeth/MDaPh 

2. Adnabod y cysyniadau a’r sgiliau ym mhob un 

3. Cysylltu’r ddau faes/pwnc drwy’r cyd-destun 
a’r profiadau y byddwch chi'n eu defnyddio i 

addysgu’r cynnwys 

4. Cysylltu'r ddau faes drwy’r addysgeg a 
ddefnyddir a’r nodweddion (y pedwar diben) 

Cysylltiadau Rhyngddisgyblaethol: ambell gysyniad allweddol:  Lucy Crehan-

https://www.youtube.com/watch?v=PFOCe7HKIMU from 25:00-
Developing Curriculum design processes in support of CfW: international insights

Gwneud cysylltiadau  a throsglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd
Dylai dysgwyr wneud cysylltiadau yn gynyddol annibynnol: ar draws dysgu o 
fewn Maes, rhwng Meysydd, ac â’u profiadau y tu allan i’r ysgol  

https://www.youtube.com/watch?v=PFOCe7HKIMU


Canllawiau MDaPh CiG
Ieithoedd,Llythrennedd a Chyfathrebu: Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#key-links-with-other-areas


• “Dylai datblygu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd effeithiol, yn ogystal â dysgu 
am etymoleg o fewn y Maes hwn, hwyluso cynnydd ym mhob maes dysgu a 
phrofiad trwy roi gwell mynediad i wybodaeth, cysyniadau a therminoleg ar 
gyfer dysgwyr.

• Mae BSL yn gallu gwneud yr holl bethau y gall ieithoedd eraill eu gwneud a gall 
defnyddwyr BSL byddar ei defnyddio ar draws pob Maes. Mae gan BSL eirfa lefel 
uwch sy'n berthnasol i feysydd pwnc academaidd. Ar gyfer ymarferwyr sy’n 
ymwybodol o amrywiadau rhanbarthol BSL, gall adnoddau megis Rhestrau 
Termau Cwricwlwm BSL Canolfan Scottish Sensory (BSL/Saesneg yn unig) 
gynnig man cychwyn defnyddiol er mwyn addysgu geirfa pynciau benodol.” 

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb 

http://www.ssc.education.ed.ac.uk/bsl/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#key-links-with-other-areas


Y Celfyddydau Mynegiannol 

• Gall disgyblaethau o fewn y Celfyddydau Mynegiannol gael eu defnyddio fel 
ffordd i ddysgwyr ddatblygu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu gan gynnwys 
trwy lythrennedd gweledol, meddwl creadigol ac ysgrifennu creadigol, deall 
cynulleidfa a diben ac addasu iaith ar gyfer cynulleidfa, cyflwyno barddoniaeth, 
drama, ffilm, amlgyfryngau, chwarae rôl a chanu. Mae profiadau 
o lenyddiaeth yn ei holl ffurfiau ar draws y ddau Faes hwn yn galluogi dysgwyr i 
ddatblygu sensitifrwydd ac empathi diwylliannol.

• Gall barddoniaeth BSL, theatr pobl fyddar, comedi pobl fyddar, celfyddydau 
gweledol y byddar ac iaith y llygaid gefnogi dysgu’r Celfyddydau Mynegiannol yn 
ogystal â dysgu BSL. Gall hefyd ddyfnhau ymwybyddiaeth o ddiwylliant Byddar.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/expressive-arts/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#key-links-with-other-areas


Iechyd a Lles 

• Mae’r ddau Faes yma yn cyfuno i ddarparu sgiliau fydd yn galluogi dysgwyr i 
gyfathrebu’n effeithiol. Bydd hyn yn ei dro yn darparu sail ar gyfer datblygu 
cydberthnasau iach. Bydd datblygiad corfforol a gwybyddol yn effeithio ar 
gaffael lleferydd ac iaith a datblygu symudiadau echddygol manwl fel 
llawysgrifen. Mae sgiliau llythrennedd yn galluogi dysgwyr i archwilio testunau 
sy’n ymwneud ag iechyd a lles. Mae darllen ac ysgrifennu er mwyn pleser hefyd 
yn darparu cyfleoedd i wella ymdeimlad o les yn y dysgwr.

• Gall sgiliau BSL fod yn gyfle i ddysgwyr fynegi eu hunain yn effeithiol, bod yn 
agored i safbwyntiau pobl eraill a meithrin cydberthnasau cadarnhaol. Maent yn 
ei gwneud yn bosibl i ddefnyddwyr BSL byddar meddu ar hunan-eiriolaeth a gall 
helpu i liniaru'r risg eu bod yn cael eu hynysu, eu cau allan a theimlo 
rhwystredigaeth, pethau y gallai pobl fyddar fod yn eu hwynebu.

• Gall dysgu ac addysgu o fewn iechyd a lles wella ymwybyddiaeth o ddiwylliant 
Byddar a dealltwriaeth o faterion ynghylch hawliau pobl anabl, ieithoedd 
lleiafrifol a chydnabod BSL.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/health-and-well-being/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#key-links-with-other-areas


Y Dyniaethau 

• Mae ieithoedd a llenyddiaeth yn chwarae rhan allweddol mewn hunaniaeth ac 
yn gallu bod o gymorth i lywio a dylanwadu ar ddatblygiad cymunedau a 
chymdeithasau. Mae llenyddiaeth yn darparu tystiolaeth werthfawr ar gyfer 
ymchwiliadau mewn dyniaethau, ac yn gallu bod yn destun yr ymchwiliadau 
hyn. Gall dysgwyr archwilio llenyddiaeth o ystod o ddiwylliannau a 
chymdeithasau, o’r gorffennol a’r presennol, o’r ardal leol, o Gymru ac o weddill 
y byd.

• Gall dysgu am hanes BSL ac am bobl fyddar mewn hanes helpu i gyfrannu at 
well dealltwriaeth o hunaniaeth a diwylliant Byddar heddiw, yn lleol, yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gall dysgwyr archwilio cysyniadau cyfiawnder, 
cydraddoldeb a hawliau drwy ddysgu am ddiwylliant Byddar a BSL.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/humanities/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#key-links-with-other-areas


Mathemateg a Rhifedd 

• Gellir defnyddio caneuon a rhigymau i ddysgu rhifedd cynnar ym mhob iaith. Mae dod o hyd i 
batrymau a’u cymhwyso ar gyfer datrys problemau yn sgil sydd ei hangen ar gyfer cynnydd yn 
y ddau Faes yma.

• Gall dysgu rhifolion BSL ac arwyddion ar gyfer meintiau, amser ac arian, er enghraifft, helpu i 
ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol dysgwyr o fathemateg. Mae systemau cyfrif un llaw BSL 
yn gallu cefnogi ymwybyddiaeth o wahanol fonau rhifau.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

• Mae cyfathrebu digidol ac ieithoedd cyfrifiadurol yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cyswllt i 
atgyfnerthu dysgu ar draws y ddau Faes yma. Mae dysgwyr yn cymhwyso sgiliau llythrennedd 
megis iaith gyfarwyddiadol ac arsylwadol mewn gwyddoniaeth a thechnoleg, yn ogystal â 
chael mynediad at destunau, a’u cynhyrchu, a defnyddio geirfa dechnegol a gwyddonol yn 
gywir. Mae sgiliau cyfathrebu dylunio yn cyfuno’r ddau Faes yma wrth ddatblygu meddylfryd 
dylunio dysgwyr ynghyd â chyfathrebu eu syniadau i eraill.

• Am ei bod hi’n iaith weledol, gall dysgu ac addysgu trwy BSL helpu i gefnogi ac atgyfnerthu 
dealltwriaeth gysyniadol dysgwyr mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae cyfathrebu digidol 
hefyd yn cynnig cyfleoedd i greu cysylltiadau ac atgyfnerthu dysgu mewn gwyddoniaeth a 
thechnoleg ac yn BSL.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/mathematics-and-numeracy/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/science-and-technology/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#key-links-with-other-areas


Llenyddiaeth mewn ILlCh – ystyriaethau allweddol 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb

Cysylltiadau ag ystyriaethau 
Allweddol wrth ddylunio eich 
cwricwlwm ar gyfer y Maes 
hwn: dethol llenyddiaeth? 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Cynllunio eich
cwricwlwm-Hwb

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#specific-considerations-for-this-area
ttps://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#specific-considerations-for-this-area


• Dylai dysgwyr brofi cyfoeth o lenyddiaeth sy’n darparu cyfleoedd i wireddu 
pedwar diben y cwricwlwm.

• Dylai ysgolion greu diwylliant darllen cadarnhaol sy’n trochi dysgwyr mewn 
llenyddiaeth, ac sy’n adlewyrchu eu diddordebau a thanio eu brwdfrydedd.

• Dylai dysgwyr gael mynediad at ystod amrywiol o brofiadau llenyddol y tu hwnt 
i’r ystafell ddosbarth.

• Dylai dysgwyr cael eu cyflwyno i lenyddiaeth sy’n adlewyrchu amrywiaeth a 
diwylliannau yn lleol, yng Nghymru yn ogystal ag yn y byd ehangach.

• Dylai ysgolion ddewis llenyddiaeth sy’n ddigon cyfoethog a sylweddol i ddenu 
diddordeb dysgwyr yn ddeallusol ac emosiynol, ac sy’n gallu eu hannog i gael eu 
hysbrydoli, eu cyffroi a’u newid.

• Dylai ysgolion sicrhau bod dysgwyr yn profi ystod o lenyddiaeth gyfoes a 
llenyddiaeth o wahanol gyfnodau yn y gorffennol.

Llenyddiaeth mewn ILlCh – ystyriaethau allweddol 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/cynllunio-eich-cwricwlwm/#specific-considerations-for-this-area


https://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
https://www.culturetheque.com/GBR/accueil-portal.aspx
https://www.goethe.de/en/kul/lit.html


Y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig: 



Y continwwm dysgu, Dylunio Cwricwlwm 

a chysylltiadau â meysydd eraill 



Y continwwm dysgu a chynllunio  

1- Dadbacio’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig: cysyniadau allweddol 

2- Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau i ddatblygu’r 
ddealltwriaeth orau o gysyniadau allweddol y datganiadau o’r hyn sy’n 

bwysig.  

3- Penderfynu ar y cydlyniad: dilyniant gwybodaeth a sgiliau mewn 
trefn resymegol, 

neu’n seiliedig ar sgiliau a chysyniadau a ddatblygwyd dros ystod o gyd-
destunau er mwyn dyfnhau dealltwriaeth. 

4- Diffinio cynnydd: cynllunio tuag yn ôl i sicrhau dyfnder a chyflymdra 

5- Adnabod a dethol yr addysgeg a’r dulliau asesu gorau a gweld a ellir 
gwneud cysylltiadau â meysydd eraill. 

6- Penderfynu ar gyd-destunau ystyrlon a diddorol 

7- Cynllunio unedau mewn mwy o fanylder. 



TEITL Y MODIWL A DISGRIFIAD:  

Pam y modiwl/testun hwn? 
Pam y mae’n bwysig? Beth mae’n ei ddatblygu? (testunau/cysyniadau blaenorol), neu Beth mae’n ei sefydlu? (testunau/cysyniadau i’r dyfodol) 

Y datganiad(au) o’r hyn sy’n bwysig:
y mae’r modiwl hwn yn berthnasol iddo/iddynt

Disgrifiad(au) dysgu: y mae’r modiwl hwn yn berthnasol iddo/iddynt 

Llinynnau cynnydd pwnc a chynnwys cysylltiedig:  

Llinyn (pwnc): 
• Gwybod am 
• Gallu  

Llinyn (pwnc):   
• Deall bod 
• Gallu 

Gwybodaeth/sgiliau/profiadau blaenorol angenrheidiol: 

Llinyn (pwnc): 
• Gwybod am
• Gallu  

Rhagofynion eraill (nad ydynt yn y llinynnau): 

Geirfa newydd: Geirfa i’w hadolygu: :

Cynnwys penodol i gyd-destun (neu gweler atodiad) 

e.e. Pethau pwysig i’w deall/ffeithiau am y Rhyfel Byd Cyntaf 

Gellid atodi taflen ar wahân yn nodi cynnwys penodol, megis trefnydd gwybodaeth. 

Tasg asesu’r modiwl/testun: 

Sgiliau trawsgwricwlaidd:

Sgiliau cyfannol: 
Themâu trawsgwricwlaidd: 

DRAFFT



Ieithoedd Rhyngwladol o fewn MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Sesiwn 2 – Cynnydd mewn dysgu yn y MDaPh

NODAU’R SESIWN

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o’r continwwm dysgu

• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu

• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn a thu hwnt i’r Meysydd Dysgu a Phrofiad



Sut gallwn ni sicrhau bod ein cynnig hyd yn 
oed yn well na’r hyn a gynigir ar hyn o 

bryd? 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol 
mewn ILlCh 



Profiadau ysgogol a 

chyfoethog i bawb, gan 

gynnwys cysylltiadau â 

meysydd eraill 

Pawb yn ymgysylltu: 

cymorth, sgaffaldio, 

cymhelliant 

Perthnasol i 

anghenion dysgwyr 

a phwrpas y dysgu 

Addysgeg 

arbenigol ac er 

effaith 

Pontio llyfn 

ac effeithiol 

Dulliau cynllunio ac asesu 

Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh

“Datblygu cwricwlwm yw’r broses y mae athrawon yn ei 
defnyddio i droi’r deilliannau dymunol yn weithgareddau 

diddorol yn y dosbarth”  
Dylan Williams, Principled Curriculum Design, 2013

Ffocws:  

Dyfnder dysgu-

cadarn a hyderus 

Cydlyniad: 

Ehangder, dilynant 

rhesymegol a 

rhesymol dros 

amser 



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Y nod 
terfynol 

Profiadau 
cyfoethog 

Cyd-destunau 
gwreiddiol 

Cyfalaf 
diwylliannol 

Datblygu dysgu 
blaenorol a 

chadarnhau cynnydd 

Yr addysgeg 
orau 

Cysylltiadau â’r 
darlun mwy

Defnyddio Asesu cyn, yn 
ystod ac ar ôl y dysgu i 

sicrhau cynnydd 



Beth yw’r nod terfynol? 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol 
mewn ILlCh

Diffinio’r 
PAM 



➢Datblygu cyfathrebwyr medrus a hyderus 

➢Datblygu cariad gydol oes at ddysgu iaith 

➢Darganfod gorwelion newydd 

➢Dysgu siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu’n effeithiol 

➢Tynnu ar eu gwybodaeth o nifer o ieithoedd i hwyluso dealltwriaeth a 
gwella cyfathrebu 

➢Archwilio'r cysylltiad rhwng ieithoedd, diwylliant a hunaniaeth. 

➢Cynnwys, a datblygu, ieithoedd a diwylliannau cartref dysgwyr yn y 
dosbarth. 

➢Dysgu y gall sgiliau a gwybodaeth mewn un iaith gryfhau sgiliau a 
gwybodaeth ym mhob iaith ar ôl hynny. 

➢Datblygu empathi, cyfryngu, cyfathrebu, hunaniaeth 

Diffinio’r 
PAM 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Beth yw’r nod terfynol mewn IRh a ILlCh? 



Beth yw’r nod terfynol? 

Dull yn seiliedig ar ymholi? 

Wythnos ffocws? 

Banc themâu? 

Ymateb i’r newyddion/materion y dydd? 

Ymuno â phrosiect cymunedol? 

Ymateb i flaenoriaeth ysgol ac/neu 
anghenion/llais y disgybl? 

Beth yw’r bachyn? 

Diffinio’r 
PAM 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh



Beth yw’r nod terfynol? 

Dull yn seiliedig ar ymholi? 

Wythnos ffocws? 

Banc themâu? 

Ymateb i’r newyddion/materion y dydd? 

Ymuno â phrosiect cymunedol? 

Ymateb i flaenoriaeth ysgol ac/neu 
anghenion/llais y disgybl? 

Beth yw’r bachyn? 

Diffinio’r 
PAM 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh

Gallai modelau a bachau gael 
eu diffinio a'u harwain gan 
eich dyluniad cwricwlwm. 

Mae modelau gwahanol yn 
bosib 



Dull yn seiliedig ar ymholi 
Sut gallwn ni leihau gwastraff bwyd? 

A yw ysgol yn bwysig? 

A ddylem ni roi menyn neu fererin ar 

ein “tartines” yn y bore? 

Allwn ni ddatblygu ffasiwn fwy cynaliadwy? …………

Diffinio’r 
PAM 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Bachau posib o fewn IRh a ILlCh



ADFYWIO: BWYD 

Gwastreffir oddeutu un rhan o dair y bwyd a 
gynhyrchir yn y byd. Mae hyn yn 1.3 biliwn 
tunnell o fwyd bob blwyddyn. Pam y mae 

gwastraff bwyd mor ddrwg i’r blaned? 

Y ffeithiau 
• Gwastreffir oddeutu un rhan o dair y bwyd a 

gynhyrchir yn y byd, mae hynny’n 1.3 biliwn 
tunnell. 

• Pe byddai gwastraff  bwyd yn wlad, byddai’r 
3ydd uchaf ar ôl Tsieina a’r Unol Daleithiau o 
ran gollwng nwy tŷ  gwydr.  

• Teflir 420,000 tunnell o brydau bwyd i’r bin 
bob blwyddyn yn y DU. 

• Gwastreffir 90,000 tunnell o lefrith, sy’n  
berffaith iawn i’w yfed, bob blwyddyn yn y 
DU. 

• Defnyddiwyd 300 litr o ddŵr i gynhyrchu pob 
gwydraid o lefrith sy’n cael ei wastraffu. 

• Gwastreffir 4.4 miliwn tunnell o datws bob 
blwyddyn yn y DU. 

5th March 2021

Rhoi’r dysgu mewn cyd-destun – ei wneud yn real 

https://www.bbcearth.com/regeneration-food


Rhoi’r dysgu mewn cyd-destun – ei wneud yn real 



GWASTRAFF BWYD – adnoddau posib 

François Pasteau, le chef qui cuisine les restes - L'Express Styles

Top Chef 2020 : l’anti-gaspillage au menu ce soir - Elle à Table

Ce restaurant où Alain Ducasse cuisine des déchets alimentaires

12 conseils pour éviter le gaspillage alimentaire | écoconso

comment eviter le gaspillage alimentaire? - Google Search

COMMENT TRAITER VOS DECHETS ALIMENTAIRES –

EasyRecyclage, spécialiste du recyclage des déchets de bureau et du tertiaire

Comment gaspiller moins d’aliments ?

le gaspillage alimentaire | 1jour1actu.com - L'actualité à hauteur d'enfants !

C’est quoi, le « zéro déchet » ? - 1jour1actu.com - L'actualité à hauteur d'enfants !

À l’assaut du gaspillage alimentaire ! - 1jour1actu.com - L'actualité à hauteur d'enfants !

Ça suffit le gâchis –Ademe

Le gaspillage alimentaire, c'est l'affaire de tous ! - CONSOMAG - YouTube

What goes into the bin?

Bangor University Scientists hope to save millions of tons of food waste from landfill

Financial help available for Gwynedd community food sharing efforts

Recycling data for Organic Waste | My Recycling Wales

LES DÉCHETS ALIMENTAIRES - Mes déchets alimentaires

Cantines scolaires : moins gaspiller pour mieux se nourrir ! - YouTube

Comment limiter le gaspillage alimentaire - YouTube

People waste more food than they think—here's how to fix it

Cette fondation transforme plusieurs tonnes de déchets en biogaz - YouTube

Gaspillage alimentaire

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/francois-pasteau-le-chef-qui-veut-sauver-la-planete_1997914.html
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Les-dossiers-de-la-redaction/News-de-la-redaction/Top-Chef-2020-l-anti-gaspillage-au-menu-ce-soir-3862037
https://www.lefigaro.fr/conso/2017/02/13/20010-20170213ARTFIG00009-ce-restaurant-o-alain-ducasse-cuisine-des-dechets-alimentaires.php
https://www.ecoconso.be/fr/content/12-conseils-pour-eviter-le-gaspillage-alimentaire
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=comment+eviter+le+gaspillage+alimentaire?&safe=active&sa=X&ved=2ahUKEwi2__u2jbPvAhVSY8AKHXnABCkQjJkEegQIARAB&biw=1280&bih=578
https://www.easyrecyclage.com/blog/comment-traiter-dechets-alimentaires/
https://www.easyrecyclage.com/blog/comment-traiter-dechets-alimentaires/
https://www.1jour1actu.com/planete/comment-gaspiller-moins-daliments-36260
https://www.1jour1actu.com/?s=le+gaspillage+alimentaire
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-zero-dechet
https://www.1jour1actu.com/monde/a-lassaut-du-gaspillage-alimentaire-82508
https://www.ademe.fr/ca-suffit-le-gachis
https://www.youtube.com/watch?v=PQmnI7aXdOQ&list=PLIGbVmWpW-Wys8lG-0ME-3MItAo5LJAsU&index=2
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Bins-and-recycling/What-goes-into-the-bin/What-goes-into-the-bin.aspx
https://www.thebangoraye.com/bangor-university-scientists-hope-to-save-millions-of-tons-of-food-waste-from-landfill/
https://www.thebangoraye.com/financial-help-available-for-gwynedd-community-food-sharing-efforts/
https://myrecyclingwales.org.uk/materials/organic-waste
https://mesdechetsalimentaires.fr/les-dechets-alimentaires/#:~:text=Que%20deviennent%20les%20d%C3%A9chets%20alimentaires,naturel%20ou%20encore%20du%20compost.
https://www.youtube.com/watch?v=gsJ1zVqCAI0&list=PLIGbVmWpW-WxYDQ8srpml3RDpxb6McmhH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DtXDlc7_2Xg&list=PLr5Ypg9Nqo3PR7F-DlP-zkE3xTklZVdt-&index=12
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/people-waste-more-food-than-they-think-psychology
https://www.youtube.com/watch?v=YgTHQ8RWcmE&list=PLr5Ypg9Nqo3PR7F-DlP-zkE3xTklZVdt-&index=500
https://savefood.ch/fr/gaspillage-alimentaire.html


Rwy’n ymchwilio i’r 
rhesymau dros 

wastraff bwyd a 
meddwl yn greadigol 
am sut gellid ei leihau 

Cwricwlwm i fi 

Rwy’n gwybod sut 
mae fy newisiadau 

yn effeithio ar 
eraill ac ar yr 

amgylchedd, a  
gallaf gyfleu hyn 

Rwy’n defnyddio fy 
ngwybodaeth a’m 

dealltwriaeth i 
wneud dewisiadau 

egwyddorol 

Unigolion iach, 
hyderus 

Dinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus yng 
Nghymru a’r 

byd 

GALLAF WNEUD 
GWAHANIAETH 



SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

HUMANITIES

LLC- MFL



Model cwricwlwm rhyngddisgyblaethol 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Y Dyniaethau ILlCh/ITM 

2 - Gwastraff bwyd: y 
sefyllfa yng Nghymru, 
Ewrop a’r byd

3 - Beth ydym ni’n ei 
wneud efo gwastraff 

bwyd? 

Ar draws y cwricwlwm Cynllunio ar y cyd 

6 - Pam y dylem ni  
leihau gwastraff bwyd? 

7 - Pwy ddylai fod yn 
gyfrifol am leihau 
gwastraff bwyd? 

8 - Sut gallwn ni leihau 
gwastraff bwyd? 

1 - Beth yw gwastraff 
bwyd? 

5 - Banciau bwyd a chost 
bwyd 

4 - Pam fod gan rhai 
pobl yn y DU wastraff 
bwyd ac eraill ddim 
digon o fwyd?

Mae’r dysgu yn cysylltu, 
yn datblygu 

dealltwriaeth bellach, 
yn datrys problemau ac 

yn bwrpasol 

Cnoi 
Cil 



Sgiliau – cyfleoedd trawsgwricwlaidd 

Sgiliau trawsgwricwlaidd Sgiliau cyfannol Themâu trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd ** Creadigrwydd ac arloesedd** Addysg perthnasoedd a 
rhywioldeb

Rhifedd ** Meddwl yn feirniadol a datrys 
problemau*

Addysg hawliau dynol ac 
amrywiaeth (CCUHP)

FfCD** Effeithiolrwydd personol*

Cynllunio a threfnu** Addysg gyrfaoedd a phrofiadau 
sy'n gysylltiedig â byd gwaith*

Cyd-destunau lleol, cenedlaethol 
a rhyngwladol**



Penderfynu ar yr addysgeg 

Penderfynu ar y gweithgareddau/tasgau cyfoethog 

• Ymwybyddiaeth o fanciau bwyd a restos du coeur (diwylliannol)/disgrifio'r hyn sy’n digwydd yn yr ardal 
leol 

• Edrych ar ffreutur yr ysgol a gwneud rhaglen ddogfen ar wastraff ac addewid yr ysgol i leihau gwastraff 

• Creu fideo hyrwyddo, neu arddangosfa ddigidol yn yr ysgol, neu i’w defnyddio mewn gwasanaeth boreol. 

• Creu rysáit gan ddefnyddio sbarion bwyd a choginio’r rysáit/fideo. Disgyblion i lansio cystadleuaeth 
ryseitiau gorau. Creu llyfryn o’r holl ryseitiau. 

• Creu dyddiadur o’r bwyd sy’n cael ei fwyta a’i wastraffu gartref/ceisio dangos beth i’w wneud i wella/neu 
beth a wnaed i wella 

• Y maeth gwahanol sydd mewn bwyd 

• Mathau o ddiet/figan a llysieuwr 

• Ymweld â chyfleusterau ailgylchu y Cyngor/llythyrau i’r Cyngor yn holi sut yr eir i’r afael â gwastraff 
bwyd. 

Asesu: ffurfiannol a chrynodol 

Y camau nesaf



Next stepsY camau nesaf



Cynllunio o 
eirfa gyfoethog 
ei diwylliant a’i 
themâu: 
Rachel Hawkes
https://youtu.be/jXvzm-0lAVE

https://youtu.be/4skFlCk8Eno

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Bachau posib o fewn IRh a ILlCh 

Diffinio’r 
PAM 

https://youtu.be/jXvzm-0lAVE
https://youtu.be/4skFlCk8Eno


Cynllunio o gysylltiadau 
gwreiddiol a chyfoethog 
rhwng disgyblaethau:  
Creu ar draws ieithoedd:  

Cymraeg/Saesneg/Ffrangeg 

Defnyddio barddoniaeth fel ffordd 
greadigol o archwilio ieithoedd a 
hunaniaeth. Anogir dysgwyr i 
werthfawrogi ystod o farddoniaeth 
ranbarthol, cenedlaethol a 
rhyngwladol ac i gael ysbrydoliaeth 
ohoni, ac archwilio eu prosesau 
creadigol er mwyn datblygu eu gallu i 
ddefnyddio iaith yn greadigol. 

Diffinio’r 
PAM 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Bachau posib o fewn IRh a ILlCh 











Diffinio’r 
PAM 

Cynllunio o gysylltiadau 
gwreiddiol a chyfoethog 
rhwng disgyblaethau:  
Gwobr Anthea Bell i gyfieithwyr 
ifanc: 

Cymraeg/Saesneg/Ffrangeg

Defnyddio cyfieithu fel ffordd o 
ddatblygu dealltwriaeth 
ddiwylliannol a chysyniadau 
ieithyddol. 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Bachau posib o fewn IRh a ILlCh 



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Bachau posib o fewn IRh a ILlCh 

https://all-languages.us7.list-manage.com/track/click?u=f477ca697f1122b77dc48a710&id=e2b7173da4&e=1cd9ceef96


Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh

https://view.genial.ly/620a343378b79000180a4bb7/presentation-world-languages-2022








Cynllunio’r addysgeg mewn IRh

Martine Pilette -
Pecyn Cymorth ITM DBe GwE    
ttps://drive.google.com/drive/folders/1alIX_XunR

BnZUvmyzl1hagpacQG9VEmt?usp=sharing

Rachel Hawkes/ NCELP: 
gwybodaeth benodol ac 

arfer ystyrlon 
Part 1: https://youtu.be/vaXkFPOnCBo
Part 2: https://youtu.be/KJELgnJxfW8

Gianfranco Conti: 
caffael ail iaith 

The real MARSEARS: how an EPI sequence 
TRULY unfolds

Liz Black, Juliet Park, Greg Horton, 
Jennifer Wozniak ac ati… 

GwE MFL - Files - Networks - Hwb
(gov.wales)

Kate Jones, Steven 
Smith,  Lemov, 

Megan Mansworth, 
Khol ac ati…  

https://drive.google.com/drive/folders/1alIX_XunRBnZUvmyzl1hagpacQG9VEmt?usp=sharing
https://youtu.be/vaXkFPOnCBo
https://youtu.be/KJELgnJxfW8
https://gianfrancoconti.com/2022/05/18/the-real-marsears-how-an-epi-sequence-truly-unfolds/
https://hwb.gov.wales/networks/8557ac7b-e652-4395-b2e2-ef01ee7af7e1/files


Martine Pilette –
Pecyn Cymorth ITM DBe GwE 

https://drive.google.com/drive/folders/1alIX_XunR
BnZUvmyzl1hagpacQG9VEmt?usp=sharing

Cynllunio’r addysgeg mewn IRh

https://drive.google.com/drive/folders/1alIX_XunRBnZUvmyzl1hagpacQG9VEmt?usp=sharing


Rachel Hawkes/ NCELP: 
gwybodaeth benodol ac arfer ystyrlon 
Part 1: https://youtu.be/vaXkFPOnCBo
Part 2: https://youtu.be/KJELgnJxfW8

https://drive.google.com/drive/folders/1RCt5G3s
gwUcSE9Wc7-by4Hm4w6TwV1qy?usp=sharing

Cynllunio’r addysgeg mewn IRh

https://youtu.be/vaXkFPOnCBo
https://youtu.be/KJELgnJxfW8
https://drive.google.com/drive/folders/1RCt5G3sgwUcSE9Wc7-by4Hm4w6TwV1qy?usp=sharing


Gianfranco Conti: 
caffael ail iaith 

The real MARSEARS: how an EPI sequence 
TRULY unfolds

Cynllunio’r addysgeg mewn IRh

https://gianfrancoconti.com/2022/05/18/the-real-marsears-how-an-epi-sequence-truly-unfolds/


Adalw a datblygu’r defnydd 
o’r iaith darged  

Jennifer Wozniak
(Arweinydd Addysg ag Arbenigedd mewn 

Dysgu ac Addysgu ac ITM yn The Hollins, Sir 
Gaerhirfryn. Mae ganddi brofiad helaeth o 
addysgu Ffrangeg o Gyfnod Allweddol 1 i 

Gyfnod Allweddol 4). 

Retrieval, interleaving and spacing in the MFL 
classroom

Jennifer Wozniak:
https://www.youtube.com/watch?v=Jl8V8kL1IlM

Let’s talk: Jennifer Wozniak:
https://www.youtube.com/watch?v=xXJhyXv094Y

Cynllunio’r addysgeg mewn IRh

https://www.youtube.com/watch?v=Jl8V8kL1IlM
https://www.youtube.com/watch?v=xXJhyXv094Y


Ysgol Alun- Enghraifft 
https://youtu.be/TMA6uKLOcJM

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh

https://youtu.be/TMA6uKLOcJM


Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh: 
Articulated Assessment Transfer Tasks- Jenny Eddy, Queens College, Prifysgol Efrog Newydd 



• Adnodd ar gyfer dylunio tasgau cyfoethog, gwreiddiol a chreadigol i weddu’r ysgol a blaenoriaethau MDaPh

• Yn ymwneud â’r broses/nid y cynnwys 

• Yn cyd-fynd â’r CiG

• Anogir cydweithio ac addysgeg arloesol 

• Galluogir athrawon i ‘drosi’ egwyddorion lefel-uchel y fframwaith yn arferion diriaethol ac ymarferol yn y 
dosbarth.  

Y Pedwar Diben

Sgiliau Cyfannol

Asesu

Gwahaniaethu: her, 
cymorth

Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig

Themâu trawsgwricwlaidd

Cysylltiadau â MDaPh eraill

12 egwyddor addysgegol

Profiadau cyfoethog

Cyd-destunau perthnasol a heriol
Sgiliau trawsgwricwlaidd

Disgrifiadau dysgu

Egwyddorion cynnydd

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh: 
Articulated Assessment Transfer Tasks 

Jenny Eddy, Queens College, Prifysgol Efrog Newydd 



Ieithoedd Rhyngwladol o fewn MDaPh 
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

mailto:stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

