
Ysgol yr Hafod, Johnstown

Cyflwyno a gweithredu addysgu a dysgu o ansawdd uchel o 
fewn amgylchedd ysgogol. 

Datblygu’r ardal flociau i hybu’r pedwar diben, datrys 
problemau ac i annog y plant i feddwl yn greadigol ac yn 

feirniadol
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Cyd-destun yr ysgol

• Nifer y disgyblion: 350

• Nifer y disgyblion cinio ysgol am ddim: 23%

• Dalgylch – cefndiroedd cymysg  

• Yr ysgol iau a’r cyfnod sylfaen wedi eu cyfuno 2015

• Yr ysgol ar ddwy safle ar wahân

• Pennaeth newydd ers 2017

• Dosbarthiadau gallu cymysg ac yn gymysg o ran oedran

• Cwricwlwm i Gymru – staff yn croesawu’r newid



Yn flaenorol, roeddem yn gweithio drwy gylchdroi grwpiau, lle roedd rhai plant yn gweithio ar dasg ffocws 
gydag oedolion, ac eraill yn cael eu hanfon i’r ardaloedd i weithio ar heriau oedd wedi eu paratoi ar eu cyfer. 
Fel y gwyddoch, roedd hyn yn rhwystredig iawn ar adegau, roedd diffyg annibyniaeth gan y plant i gwblhau 
heriau oedd wedi’u paratoi iddynt.  Roeddent yn difetha’r ardaloedd yr oeddem wedi treulio amser yn eu 

paratoi, roedd adnoddau yn cael eu gadael allan yn flêr heb dacluso ac roedd yr athrawon yn gyndyn o greu 
ardaloedd ysgogol oherwydd hyn.

Lluniau o’r 
dosbarthiadau 

cyn y 
newidiadau



Roedd y bathodynnau oedd gennym ar gyfer dewis ardaloedd wedi datblygu’n obsesiwn gan y plant, byddent yn 
aml yn cwyno ac yn ffraeo nad oeddent yn gallu cael mynediad i’r ardal heb fathodyn.  Fe wnaethom hefyd edrych 
yn ofalus ar ein ardaloedd chwarae rôl yn ein dosbarth, myfyrio ac adlewyrchu ar ein addysgeg a gofyn y cwestiwn: 

‘A’i dim ond yn yr ardal chwarae rôl y gall plant chwarae rôl? 

Roeddem yn teimlo fod yr amser wedi dod i ni greu mwy o gyfleoedd i’n plant.



• Dyma rai o gwestiynau roedd yn rhaid i ni eu hystyried er 
mwyn creu amgylchedd ddysgu sy’n galluogi’r plant i ymarfer 

a chymhwyso eu sgiliau a sy’n cefnogi eu diddordebau: 

• Be all y plant ei wneud yn annibynnol?

• A’i dim ond yn yr ardal chwarae rôl y gall plant chwarae rôl? 

• A yw’r plant yn cael cyfleoedd i ddilyn eu diddordebau eu 
hunain?

• A yw gwahaniaethu dim ond drwy wahaniaethu’r 
weithgaredd yn cyfyngu ar yr hyn y gall y plant ei gyflawni? 

• A’i dim ond yn ystod tasgau ffocws y gall plant ddysgu? 

• Pa mor aml mae ymarferwyr yn ei dreulio o fewn yr ardaloedd 
yn cefnogi plant? 



Ein Newidiadau

• Mae Cwricwlwm i Gymru yn 
gofyn i ni yr ymarferwyr i 
ddatblygu dull 
integredig/holistaidd i 
ddysgu er mwyn galluogi 
dysgwyr i adeiladu 
cysylltiadau ar draws eu 
dysgu, gan gyfuno gwahanol 
brofiadau, gwybodaeth a 
sgiliau.

• Mae hyn yn caniatáu'r 
ymarferwyr i gyfuno dysgu 
pwrpasol o wahanol feysydd, 
disgyblaethau a chysyniadau.



• Yn ein hysgol rydym wedi 
ffocysu ar greu ardaloedd 
ysbrydoledig, sydd wedi eu 
cynllunio’n ofalus a chrefftus 
er mwyn cefnogi a gwreiddio 
dysgu’r plant drwy eu 
chwarae/dysgu gweithredol. 

• Rydym yn blaenoriaethu 
chwarae a dysgu drwy 
brofiad, ac o ganlyniad yn 
gweld gwerth yn y plant yn 
dewis ac yn dilyn 
diddordebau eu hunain. Mae 
hyn cyn bwysiced â’r tasgau 
sy’n cael eu harwain gan yr 
ymarferwyr.

Dyma’r amser y bydd y plant yn defnyddio ac yn cymhwyso’r sgiliau maent wedi ei ddysgu. Wrth eu harsylwi 
yn gweithio’n annibynnol o fewn yr ardaloedd cawn wir ddarlun o’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth.



Yn ystod eu hamser o fewn yr ardaloedd, mae rôl yr oedolyn yn hanfodol i fodelu, arsylwi, cofnodi arsylwadau, 
cwestiynu’n effeithiol er mwyn ymestyn a symud y dysgu yn ei flaen. I weithredu hyn mae’n allweddol gwrando ar lais 
y plentyn.



Un o’r ardaloedd cychwynnol oedd yr ardal flociau.  Roedd yr ardal yma yn arfer bod yn lyfrgell ac fe 
dynnwyd drysau’r cypyrddau a chychwyn creu ardal ysgogol. Ardal sydd wedi ei chreu yn ofalus i 
sicrhau bod ystod o gyfleoedd i ddefnyddio, cymhwyso a mireinio’r sgiliau a ddysgwyd yn flaenorol.



• Edrychwch yn ofalus ar y ffordd yr ydym wedi dewis gosod y 
blociau. 

• Mae’r holl flociau wedi’u cysgodi, henwi a’u labelu.  
• Drwy wneud hyn mae’r elfennau mathemategol yn cael eu 

hatgyfnerthu pob tro mae bloc yn cael ei ddewis neu ei 
gadw.



Rydym yn plethu 
elfennau o fathemateg 
wrth labelu yr ardal 
flociau
e.e. defnyddio 
ffracsiynau syml fel 
cysgodion i’r blociau 
chwarteri.

Rydym hefyd yn annog 
y defnydd o adnoddau 
pob dydd e.e. câs ffôn 
symudol, bocsys 
pandora er mwyn 
cyfoethogi’r chwarae 
yn yr ardal flociau.



Mi fydd gan yr ‘adeiladwaith enfawr’ un prif bensaer, sydd a gweledigaeth glir mewn golwg, 

gyda’r plant eraill a’r oedolion sy’n cefnogi yn gyfrifol am gynnig syniadau, creu labeli, creu 

golygfa, gofyn cwestiynau ac ymchwilio er mwyn sicrhau fod y tîm cyflawn yn ymgyrraedd â’r 

gôl gorffenedig.

Mae’r plant sydd ynghlwm â’r prosiect fel rheol yn mynd i’r gwahanol ardaloedd dysgu e.e. 

ardal creadigol i greu eu rhan nhw o’r adeiladwaith, cyn dod yn nôl i ychwanegu eu hymateb 

hwy.

Yn ddibynnol ar gam ddatblygiadol y plant ac ar amser y flwyddyn, mae’r oedolyn yno i ofyn 

cwestiynau arweiniol am sylfaen yr adeiladwaith e.e. ‘A oes ffordd o wneud y sylfaen yn fwy 

cadarn? Pa fath o flociau fydd angen i’r adeiladwaith? Ar gychwyn flwyddyn ysgol, prif dasg yr 

hwyluswyr fydd i drafod y nifer o flociau y fydd eu hangen, hynny yw ddim angen defnyddio 

pob blocyn ar un tro!

Mae cael sbardun yn yr ardal flociau mawr yn hynod o ddefnyddiol ac ysgogol. Mae’n man 

cychwyn i ymarferwyr edrych yn fanwl ar gyfleoedd dysgu a’r sgiliau sy’n cael eu datblygu o 

ganlyniad i hyn. Yn ddibynnol ar yr ymrwymiad i’r hyn a grëwyd, gall y thema bara dyddiau neu 

hyd yn oed wythnosau.

Mae’r sleidiau nesaf yn arddangos sut mae plant yn 

defnyddio’r ardal blociau mawr i greu a chynllunio eu 

cyfeiriad dysgu eu hunain.



Eglurodd plentyn ei bod 
eisiau adeiladu dinosor yn yr 
ardal flociau mawr. Yr oedd 
eisiau adeiladu 
brachiosaurus a oedd gyda 
gwddw a chynffon hir. 

Gofynnodd os y gwyddwn 
fod y brachiosaurus yn 
cephalopodl 4 coes?!! Yn 
amlwg, roedd gennyf lawer 
i’w ddysgu! 



Parhaodd i gymryd yr awenau ac arwain y 
cread dros gyfnod o dri diwrnod. Pob dydd 
yn ychwanegu, gwella a mireinio ei 
dyluniad. Roedd ei gwybodaeth blaenorol 
o ddinosoriaid wedi bod o gymorth iddi 
gyd-drafod gydag eraill pan ychwanegodd 
ei ffrindiau ddarnau nad oedd yn gywir, 
gan egluro ei rhesymeg.

“Mae Brachiosaurus yn hollysydd, felly 
mae angen dannedd fflat er mwyn gallu 

bwyta planhigion, nid dannedd miniog fel 
cigysydd.” 



Ysgrifennu at ddibenion gwahanol a cynulleidfaoedd go 
iawn. Ymchwilio a chreu dolen ffeithiol am eu hoff ddinosor
gan ddefnyddio nodweddion megis teitl, llun a phennawd. 

Patrwm ailadroddus 3 cam —e.e. peintio 
gyda’r bysedd ar y pants. 

Adnabod enwau a 
deall priodweddau 
siapiau 2D. 
Gwneud 
dinosoriaid allan o 
siapiau. 

Defnyddio unedau ansafonol i fesur 
maint  gan ddatblygu i unedau 
safonol.  Dosbarthu dinosoriaid (byd 
bach) yn ôl eu maint. 

Didoli a dosbarthu gwrthrychau gan 
ddefnyddio mwy nag un maen prawf. 
Darganfod pa ddinosoriaid sy’n gigysyddion, 
hollysyddion neu’r ddau. 

Cymharu a threfnu rhifau tu hwnt i 10. Trefnu 
olion traed y dinosoriaid a’u gosod mewn 
trefn hyd at 10, yna 20. 

Meddwl am yr hyn yr all ddigwydd os…...trafod beth 
ddigwyddith os daw’r dinosoriaid yn eu holau? A 
fyddai pethau’n anoddach/hawddach? 

Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan 
dreigl amser. Edrych ar sut yr oedd dinosoriaid yn 
byw a sut y bu iddynt golli bodolaeth.  Creu 
ffosiliau (e.e. gyda toes, toes halen, clai)

Gwrando ac ymateb i 
gyfarwyddiadau. 
E.e. Cardiau Ioga ‘Edau’.

Dechrau ysgrifennu geiriau cyfarwydd. 
Defnyddio geiriau allweddol syml e.e. ‘mae 
gan’ er mwyn adeiladu brawddeg i 
ddisgrifio’r dinosor. 

Cyfathrebu gan ddefnyddio testun, delwedd, 
animeiddiad a fideo. I weithio gydag eraill i 
gynhyrchu gwaith digidol. Creu i-movie o ‘Byd 
y Dinosoriaid’ ail-greu ac ail-ddweud y stori gan 
ddefnyddio adnoddau byd bach. 

Ysgrifennu at ddibenion gwahanol. Tynnu 
llun dinosor a labelu rhannau’r corff.

Trafod y llenyddiaeth a glywir a mynegi barn. 
Adolygiad o lyfr.

Dylunio, gwneud ac addasu wrth greu pyped 
eu hunain. Creu dinosor gyda darnau sy’n 
symud.

Mae’r sleid yn dangos enghraifft o gynllunio a ddeilliodd o greu’r dinosor enfawr yn yr ardal flociau. O fewn y 
cynllun mae digon o gynnwys hyd at bythefnos o addysgu gyda sgôp o ehangu hyn os yw diddordeb yn parhau.  
Mae’r lluniau canlynol yn dangos enghreifftiau o’r gwaith sydd wedi ei gynhyrchu o ganlyniad o greu’r dinosor 

allan o’r  adeiladwaith mawr.



Ysgrifennu estynedig annibynnol

Tynnu llun a labelu

Ysgrifennu ffeithiol



Modelu gyda chlai, mireinio 
a gwerthuso

Defnyddio adnoddau 
naturiol

Deall y newidiadau a gaiff eu 

hachosi gan dreigl amser.

Gwneud ffosil e.e. defnyddio
pasta/darnau rhydd



Dylunio, gwneud ac addasu wrth 

greu pyped eu hunain. Creu 
dinosor gyda darnau sy’n symud.

Be ddigwyddith os…?

Arbrofi gyda technegau 
darlunio amrywiol



Cymharu a threfnu rhifau tu hwnt i 
10

Didoli a dosbarthu

Adnabod a disgrifio 
siapiau 2D



Casglu a dehongli data

Patrymau ailadroddus

Didoli a dosbarthu



Ein siwrne hyd yn hyn. Effaith ar ddysgwyr.

• Lefel uchel o les ymysg plant a staff 

• Llwyr ymroddiad yn y dysgu – oedolion a phlant 

• Annibyniaeth – cymryd cyfrifoldeb 

• Ymagwedd gadarnhaol at ddysgu. 

• Cynnydd yn y canolbwyntiad. 

• Plant yn cyd-drafod, myfyrio, gwneud newidiadau. 

• Lefel uchel o sgil.

• Creadigol iawn – gwell syniadau gan y plant na’r hyn a gynlluniwyd gan yr oedolion

• Dysgu dan arweiniad yn parhau i fod yn bwysig, fodd bynnag darperir mwy o gyfleoedd a 

chydbwysedd erbyn hyn i’r plant arwain dysgu eu hunain.  

• Plant yn arddangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth

• Darperir cyfleoedd i’r plant weithio o fewn yr ardaloedd i archwilio, mireinio a gwerthuso – gan 

wneud cysylltiadau a sylweddoli bod oedolion yn gweld gwerth a phwrpas hyn. 

• Safonau – pwrpas i waith ysgrifenedig estynedig y plant o fewn cyd-destun bywyd go iawn. 



Ein siwrne hyd yn hyn. Effaith ar ddysgwyr.

Pan fydd y plant wrth eu gwaith yn yr ardal flociau, mae’r ymarferwyr yn arsylwi ac yn gallu 
gweld yr agweddau o’r 4 diben sy’n cael eu datblygu.

Maent yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog, yn gyfranwyr creadigol, yn aml yn fentrus, yn 
sicr yn yr hyn maent yn ei adeiladau ac hefyd plant yn dangos empathi drwy drafod 
problemau byd-eang.  

Felly mae tystiolaeth o’r disgyblion yn gwireddu’r 4 diben ac yn datblygu eu sgiliau cyfannol 
drwy feddwl yn greadigol ac yn feirniadol wrth ddatrys problemau o fewn yr ardal flociau 
yn glir, ac yn digwydd yn ddyddiol.

Ac o ganlyniad i hyn oll mae gan yr ysgol blant hapus a staff hapus.


