
 

 

Cwricwlwm  ‘Ysgol y Bryn’ 

 

A coherent curriculum is one where learning experiences, knowledge and skills are sequenced and woven together such that students form a deep 
understanding both within and between the various subjects and knowledge domains. 
 
Cafodd ein gweledigaeth ei datblygu gan gymuned yr ysgol sef ein dysgwyr, rhieni, cymuned leol, llywodraethwyr a staff. 
 
Caiff ei rhannu a’i hyrwyddo trwy’r canlynol: y cyngor ysgol a thiwtorialau, gwefan yr ysgol, Facebook, bwletinau, y papur bro, trafodaeth is-bwyllgor 
Cwricwlwm ac ansawdd, y corff llywodraethol a grwpiau proffesiynol ein staff.  
 

 

Ystyriaethau allweddol 
Mae’n bwysig ein bod yn ystyried y cwestiynau hyn wrth ddylunio cwricwlwm. 

• Pam ydan ni’n addysgu? 
• Beth ydan ni’n addysgu? 
• Sut ydan ni’n addysgu? 
• Beth yw strwythur mwyaf effeithiol y cwricwlwm er mwyn gwireddu’r weledigaeth honno? 
• Sut mae'r cwricwlwm yn bodloni'r elfennau gofynnol a nodir yn y fframwaith cenedlaethol hwn, gan ddechrau gyda'r pedwar diben? 

 



 

 

 
 

Sut ysgol ydym ni? 
 

Defnyddiwyd prosesau arferol yr ysgol ar gyfer llunio barnau am natur a chyd-destun yr ysgol fel sail i adnabod cwricwlwm addas. Defnyddiwyd y 
trefniadau isod i ymgysylltu’n effeithiol gyda phrif randdeiliaid, sef dysgwyr, rhieni, gofalwyr, llywodraethwyr, y gymuned broffesiynol a’r gymuned 
ehangach. 
 

• Fforwm disgyblion. 

• Holiadur disgyblion. 

• Fforwm rhieni a holiadur rhieni. 

• Trafodaethau corff llywodraethol.  

• Trefniadau craffu ar waith ac effaith addysgeg ar gynnydd dysgwyr. 

• Trefniadau myfyrio ar ddysgu gan gynnwys arsylwadau gwersi, teithiau dysgu ac 
effaith addysgeg ar gynnydd dysgwyr. 

• Holiadur Ysgolion Iach cenedlaethol. 

• Adborth GwE a sylwadau cyn-benaethiaid. 

 
Mae trefniadau arfarnu’r ysgol wedi eu haddasu ers cyfnod o ddwy flynedd gan ddefnyddio’r pedwar diben fel prif sail. Bydd y cwricwlwm yn cael ei 
adolygu'n barhaus, gan ddefnyddio’r prosesau uchod fel sail gadarn ar gyfer adnabod diwygiadau angenrheidiol. Effaith y ddarpariaeth ar ddysgu a 
chynnydd sydd yn mesur y llwyddiant. 
 

Mae syniadaeth megis Ysgolion sy’n Annog, Meddylfryd Twf, Shirley Clarke, Tom Sherrington, Barrack Rosenshine a chydweithio gyda’r clwstwr cynradd 
wedi dylanwadu’n arwyddocaol ar lwybr yr ysgol fel sefydliad sy’n dysgu ar y daith i gyflwyno Cwricwlwm i Gymru. 
  

 
        



 

 

 

Ysgol y Bryn 
 
 
Y gymuned 

• Rydym yn gwasanaethu ardal wledig a threfol Gymreig ei natur. Ceir ysbryd cymunedol cadarn yn yr ardal a cheir nifer o fentrau cymunedol aeddfed 
ac egnïol sy’n ysbrydoli. Ceir rhagoriaethau amlwg yn yr ardal gan gynnwys diwylliant Cymreig ar ei orau, sgiliau cerddorol, creadigol a chwaraeon o 
bob math. 

• Ceir nifer o swyddi proffesiynol a chyfleoedd proffesiynol yn yr ardal. Mae’r nifer hwn ar gynnydd yn sgil addasiadau i drefniadau gweithio yn rhithiol. 
Ceir hefyd heriau amddifadedd cymdeithasol, yn arbennig gan rai unigolion a theuluoedd. 

• Mae rhieni’r ardal eisiau’r gorau i’w plant ac eisiau iddynt adael yr ysgol hefo’r sgiliau addysgol, personol a chymdeithasol gorau posibl ar gyfer 
wynebu heriau byd addysg bellach a gwaith yn llwyddiannus. Nid oes gan bob rhiant y sgiliau, yr amodau yn y cartref na’r adnoddau i sicrhau’r 
sefydlogrwydd a’r gefnogaeth briodol i’w plant i ddatblygu’r sgiliau hyn. 

 
Yr ysgol 

• Mae ein disgyblion yn meddwl am yr ysgol fel hafan ddiogel. Mae dysgwyr yn hapus yn yr ysgol ac yn mwynhau ethos yr ysgol. Mae perthynas dda 
rhwng disgyblion a staff yn bwysig i staff, i ddisgyblion a’r gymuned. 

• Mae ein disgyblion i gyd eisiau gwella sgiliau a llwyddo’n bersonol ac addysgol. Mae arddel y cymhelliant a’r penderfyniad i lwyddo i wneud hyn yn 
llwyddiannus yn heriol i lawer. 

• Cymhethir y mewnfudwyr sy’n cyrraedd yr ardal yn effeithiol. Fel arfer mae dysgwyr sy’n ymuno hefo’r ysgol ym ml. 7-9 yn ennill graddau uwch TGAU 
mamiaith Cymraeg a Llên. 

• Mae heriau Covid wedi gadael eu hôl o safbwynt presenoldeb, ymddygiad, sgiliau cymdeithasol a sgiliau personol. 

• Mae gan lawer  o ddisgyblion sgiliau cadarn. Mae llawer o ddisgyblion yn parhau i ddatblygu sgiliau llythrennedd, cymhwysedd digidol, rhifedd a 
sgiliau personol. 

• Mae egwyddorion dysgu a chefnogi megis ymchwil Shirley Clarke, Ysgolion sy’n annog a Meddylfryd twf yn bwysig i ni. 

• Mae parhau i sefydlogi a gwreiddio sgiliau personol mewn awyrgylch diogel a chefnogol yn bwysig i ni. 
 

 

  



 

 

 

Nod a gweledigaeth Ysgol y Bryn 
Ein gweledigaeth ni - nid syniad ond grym ar y cyd yn ein calonnau. Dyma ddatganiad syml sy’n sail i’n hegwyddorion wrth gynllunio a gweithredu. Dyma’r 
grym cyson sy’n ein harwain a’n hysbrydoli wrth hyrwyddo a rheoli blaenoriaethau o bob math. Defnyddiwn y  pedwar diben fel man cychwyn cadarn gan 
sicrhau ein bod yn cwmpasu pawb yng nghymuned yr ysgol, gan gynnwys disgyblion, athrawon, arweinwyr, llywodraethwyr a rhieni. 

Nod yr ysgol 
Ein nod fel ysgol yw paratoi ein dysgwyr ar gyfer eu bywydau trwy osod sylfaen gadarn iddynt. Bydd yr ysgol yn cynnig y sylfaen hwn trwy gyfrwng y 
cwricwlwm, yr ethos a gynhaliwn, ein dulliau addysgu a thrwy feithrin sgiliau dysgu, gwerthoedd  a sgiliau personol a chymdeithasol.  

Amcanion yr ysgol. 
1. Cefnogi ein dysgwyr i ddod yn: 

• ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau 

• gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith 

• ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd 

• unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. 

2. Trosglwyddo diwylliant, sef popeth gorau y mae dynoliaeth wedi ei gyflawni yn ddiriaethol ac yn feddyliol gan roi sylw amlwg i’n treftadaeth leol a 
chenedlaethol.  

3. Hyrwyddo datblygiad sgiliau a fydd yn meithrin unigolion annibynnol, at gyflogaeth  ac at feistrolaeth sgiliau a fydd o werth o ran iechyd a lles corfforol 
a meddwl ac o werth adloniadol, cymdeithasol, meddyliol ac  ysbrydol sef: 

• Sgiliau  craidd personol: Datblygu gwydnwch; sgiliau bywyd; hyder, gweithio’n annibynnol, cymhelliant; y gallu i gredu ynom ein hunain, 
penderfyniad, cydweithio. 

• Gwerthoedd: Meithrin hunan-barch, parch at eraill (beth bynnag fo eu hil, rhywioldeb, cefndir), balchder yn y gymuned a  gwerthoedd 
dinasyddiaeth. 

• Hyrwyddo sgiliau dysgu craidd: Datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd, cymhwysedd digidol, rhesymu, datrys problemau,  sgiliau adolygu. 

4. Creu cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol ar gyfer pob disgybl heb wahaniaethu ar sail hil, rhyw na gallu. Cyflwynwn ein cwricwlwm mewn dull 
holistig gan seilio darpariaeth, ar y naill law, ar adnabyddiaeth aeddfed o’r disgyblion gan gydnabod yr her i ymestyn gorwelion, ac ar y llaw arall, ar 
adnabyddiaeth ddeallus o gymuned dalgylch trefol ôl-ddiwydiannol y dref, y dalgylch gwledig Cymreig, natur gymunedol yr ardal, heriau amddifadedd 
lleol a chryfderau unigryw ethos cymunedol yr ardal. 

5. Sicrhau fod llais y dysgwr yn greiddiol wrth i ni  ddatblygu ein gweledigaeth i’w cefnogi i gyflawni'r pedwar diben. 



 

 

6. Cofleidio’r syniad bod ethos ysgol yn golygu teimlad ac awyrgylch yr ysgol h.y. ysgol groesawus, gynhaliol, ynys yng nghanol heriau bywyd rhai dysgwyr 
a phrofiad difyr, cyffrous, byrlymus a hapus i bob dysgwr.  

7. Sicrhau fod perthynas athro-disgybl yn ganolog i’n gweledigaeth, yn un sy’n cydnabod egwyddor tegwch dysgwyr fel egwyddor aeddfetach a mwy 
deallus nag egwyddor cyfle cyfartal, ac yn un o barch sy’n cofleidio egwyddorion ‘Ysgolion sy’n Annog’ sef:  

• Pwysigrwydd newid ym mywydau plant. 

• Caiff dysgu plant ei ddeall yn ddatblygiadol.  

• Mae’r ystafell ddosbarth yn cynnig sylfaen ddiogel. 

• Pwysigrwydd meithrin ac annog ar gyfer datblygiad lles. 

• Mae iaith yn ffordd hanfodol o gyfathrebu. 

• Mae pob ymddygiad yn ffordd o gyfathrebu. 

8. Darparu ansawdd addysgu o’r radd flaenaf gan roi sylw i’r meddylfryd cyfredol i sicrhau llwyddiant pob disgybl gan ymrwymo i egwyddorion ysgolion 
fel sefydliadau sy’n dysgu wrth gyd-gynllunio ein datblygiad fel sefydliad. 

9. Sicrhau safonau o’r radd flaenaf. 

 

 

  



 

 

Ymchwiliadau 
If we are to realise the opportunities offered by the reform programme we must think deeply about purpose and highlight matters of curriculum design, 
pedagogy and assessment that must be addressed. 
 
Yn ystod y cyfnod 2019-2022 mae Ysgol y Bryn wedi defnyddio’r trefniadau isod i weithredu ymchwil pwrpasol a rhannu arfer effeithiol. 

• Ymchwiliadau yn deillio o gyfweliadau proffesiynol blynyddol - gweler agenda manwl. 

• Cyflwyniadau, ymchwiliadau a gweithdai rhannu syniadau ac adrodd yn ôl i’r 12 egwyddor addysgeg. 

• Trwy drefniadau rhithiol, trafod a rhannu syniadau gyda’r UDA o fewn a thu hwnt i ffiniau Gogledd Cymru. 

• Cyflwyniadau allanol a rhaeadru yn yr ysgol. 

• Aelodaeth staff o weithdai GwE a rhaeadru yn yr ysgol. 

• Cydweithio o fewn ac yn arbennig rhwng MDaPH. 

• Arfarniad cychwynnol o lefel sgiliau a ddefnyddiwyd fel sail i raglen gweithdai grŵp a mentora unigol i wella sgiliau digidol staff a dealltwriaeth o 
ddysgu cyfunol. 

• Rhaglen arweiniad ar addysgu llythrennedd wedi ei hymgorffori o fewn meysydd dysgu. 

• Rhaglen arweiniad ar addysgu rhifedd wedi ei hymgorffori o fewn meysydd dysgu. 

• Cyd-gynllunio a gweithredu prosiectau trawsgwricwlaidd. 

 

Y Pedwar Diben 
Pedwar Diben y Cwricwlwm i Gymru ydy craidd a chalon Cwricwlwm Ysgol y Bryn. Dyma’r sail i bob agwedd o ran dylunio ein cwricwlwm, ein cynllunio a’n haddysgu. 
Mae ein gweledigaeth a’n gwerthoedd fel ysgol yn cefnogi’r 4 diben. Bydd ein profiadau dysgu a’n dulliau addysgu yn anelu at wireddu’r isod bob amser. 

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog... sy’n 
barod i ddysgu gydol eu bywydau, ac 
sy’n : 

Cyfranwyr mentrus, creadigol ... sy’n 
barod i chwarae rhan lawn mewn 
bywyd a gwaith, ac sy’n: 

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus 
...sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng 
Nghymru a’r byd, ac sy’n: 

Unigolion iach, hyderus... sy’n barod i 
fyw bywyd cyflawn fel aelodau 
gwerthfawr o gymdeithas, ac sy’n 
datblygu: 

gosod safonau uchel iddyn nhw eu 
hunain • mwynhau her a datrys 
problemau • datblygu gwybodaeth a 
sgiliau a’u cymhwyso mewn gwahanol 
gyd-destunau • gallu trafod eu dysgu yn 
hyderus • gallu cyfathrebu yn y 
Gymraeg a’r Saesneg, • gallu defnyddio 
mathemateg a rhif a thechnolegau 
digidol yn effeithiol 

meddwl yn greadigol • cysylltu â 
chymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i 
greu, i addasu ac i ddatrys problemau • 
adnabod cyfleoedd a manteisio arnynt 
• hyderus i fentro • arwain a 
chydweithio mewn timau • mynegi eu 
syniadau a’u hemosiynau mewn 
gwahanol ffyrdd • defnyddio eu hegni 
a’u sgiliau er budd eraill 

ffurfio barn a thrafod materion ar sail 
eu gwybodaeth a'u gwerthoedd • deall 
ac arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau 
dynol • deall ac yn ystyried effaith eu 
gweithredoedd • gwybod am eu 
diwylliant a’u cymuned, • gwybod am 
gymdeithas a’r byd presennol ac yn y 
gorffennol • parchu anghenion a 
hawliau pobl eraill fel aelod o 
gymdeithas amrywiol • gweld bod 
ganddynt rôl i’w chwarae i sicrhau 
cynaladwyedd y blaned 

iechyd a diogelwch corfforol a 
meddyliol, • cydberthnasau yn seiliedig 
ar barch ac ymddiriedaeth • 
gwerthoedd personol • sgiliau ac 
annibyniaeth i ddelio gyda bywyd bob 
dydd • y gallu i wynebu a goresgyn 
heriau 



 

 

 

Addysgu 
Mae Ysgol y Bryn yn sefydliad sy’n dysgu. Golyga hyn ein bod yn ymchwilio ac yn dysgu am addysgu effeithiol yn barhaus ac yn rhoi bri ar ddysgu proffesiynol ac ymarfer 
wedi ei selio ar ymchwil er mwyn datblygu a gwella ein sgiliau addysgu. Dyma ein ffordd ni ymlaen. 

Mae addysgu ardderchog yn hanfodol os ydym am wireddu’r 4 Diben, ein gweledigaeth fel ysgol a gofynion Fframwaith y Cwricwlwm. Mae sicrhau amgylchedd dysgu 
o’r radd flaenaf yn greiddiol i’r ysgol, i ddysgwyr ac i ymarferwyr. Mae cysondeb ethos ymhob dosbarth ar draws yr ysgol yn hollbwysig i ni er mwyn sicrhau amgylchfyd 
diogel a symbylus i’n dysgwyr allu mentro, gwneud camgymeriadau’n hyderus a dysgu mewn awyrgylch o gyd barch a gwerthfawrogiad o ymdrechion pawb. Rydym yn 
ystyried, yn rhannu ac yn datblygu ein dulliau addysgu’n barhaus, a hynny’n seiliedig ar ein dealltwriaeth o’r 12 egwyddor addysgegol a nodir yn Fframwaith y Cwricwlwm 
ac ar y dulliau yr ydym ni’n eu canfod yn llwyddiannus yn yr ysgol hon. 

Wrth esblygu Cwricwlwm i Gymru yn Ysgol y Bryn, mae arbrofi ac arloesi’n hyderus fel ymarferwyr yn bwysig iawn ni a byddwn yn cydweithio’n agos o fewn yr ysgol ac 
ar y cyd hefo’r clwstwr cynradd  er mwyn sicrhau profiadau dysgu a’r addysgu gorau y gallwn ei gynnig i’n dysgwyr. 

Y 12 Egwyddor Addysgegol 
1. 1. canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y 

cwricwlwm 
 

Mae rhaglen dysgu broffesiynol ac ymchwiliol yr ysgol wedi rhoi sylw i’r agweddau hyn er mwyn cynyddu 
hyder a sgiliau staff ar gyfer eu gweithredu’n effeithiol. 

• Mae adnabod y ffin rhwng y disgwyliadau uchel ond cyraeddadwy wedi bod yn flaenoriaeth CDY, yn 
bennaf dysgwyr ar frig ac ar waelod yr ystod gallu. 

• Mae gwaith arbrofi prosiectau blwyddyn gyfan ac yn arbennig y gyfres prosiectau dysgu creadigol dan 

nawdd y Cyngor Celfyddydau wedi bod yn ddefnyddiol iawn i wella ein dealltwriaeth ar y naill law o 
hanfodion sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl yn feirniadol yn llwyddiannus ac 
ar y llaw arall defnyddio dulliau dysgu creadigol effeithiol. 

• Mae cynllunio prosiectau trawsgwricwlaidd blwyddyn gyfan wedi bod yn ddefnyddiol i wella ein 
dealltwriaeth o hanfodion  creu cyd-destunau dilys a chysylltiadau â’r ardal leol. 

• Rydym wedi dysgu gwersi gwerthfawr yn ystod ein gwaith ymchwilio a threialu diweddar ar fanteision 
gweithio o fewn MDaPh ac yn arbennig, ac efallai yn fwy felly, ar gydweithio rhwng MDaPh. 

• Mae gwaith cyswllt gwerthfawr ar y cyd â’r sector gynradd wedi bod yn greiddiol i sicrhau cysondeb 
pontio – mae trefniant pontio rhwng un a dau ddiwrnod wythnosol o Sulgwyn ymlaen ar gyfer Bl. 6 wedi 
bod yn fuddiol iawn.  

• Mae gwaith ymchwiliol manwl wedi ei wneud ar adalw tymor byr a hir – wedi ei arwain gan yr adran 
Saesneg. 

• Mae’r ysgol yn parhau i roi sylw i sicrhau cysondeb ysgol gyfan o safbwynt darparu adborth defnyddiol, 
penodol a chadarnhaol a rhoi arweiniad clir ar sut i wella ymhellach. 

• Mae gwaith lefel uchel ar agenda ‘Ysgolion sy’n Annog’ wedi bod yn greiddiol i hyrwyddo cysondeb ysgol 
gyfan gan staff ar weithredu’r agenda hon. 

1. 2. rhoi her i’r holl ddysgwyr drwy eu hannog i gydnabod 
pwysigrwydd ymdrechu'n barhaus i gwrdd â 
disgwyliadau sy'n uchel, ond o fewn eu cyrraedd 
 

1. 3. defnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys 
addysgu uniongyrchol 
 

1. 4. defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini 
sy'n hybu sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a’r 
gallu i feddwl mewn modd beirniadol 
 

1. 5. golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy'n adeiladu 
ar wybodaeth a phrofiad blaenorol ac yn ennyn 
diddordeb 
 

1. 6. creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu 
 

1. 7. dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu 
 



 

 

1. 8. ymestyn oddi mewn ac ar draws y Meysydd 
 

• Mae’r ysgol o’r farn fod cyfuniad ac ystod eang o ddulliau addysgu yn bwysig er mwyn sicrhau 
cymhelliant ac ymateb i anghenion dysgwyr. Rydym yn ceisio sicrhau cysondeb egwyddorion 
addysgegol, nid cysondeb o safbwynt dulliau gweithredu. Mae ein hymwneud gydag agweddau o waith 
Meddylfryd Twf, ymchwil Shirley Clarke, Tom Sherrington, Barrack  Rosenshine wedi gwneud cyfraniad 
cadarn i’n syniadau am addysgeg. 

• Mae heriau cyflawni’r nod wedi cynyddu yn sgîl Covid. 

• Manylir am sgiliau trawsgwricwlaidd isod. 

1. 9. atgyfnerthu yn rheolaidd y sgiliau trawsgwricwlaidd, 
sef llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol, ac yn 
darparu cyfleoedd i'w hymarfer 
 

1. 10. annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu 
dysgu eu hunain 
 

1. 11. hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a 
chydberthnasau cadarnhaol 
 

1. 12. hybu cydweithio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig ar gyfer y 6 Maes Dysgu a Phrofiad 
Byddwn yn datblygu'r sgiliau a’r cysyniadau sydd o fewn y 27 Datganiad o’r Hyn Sy’n Bwysig yn y MDaPh dros gyfnod ein disgyblion yn yr ysgol. Wrth ail ymweld 
byddwn yn ehangu a dyfnhau y sgiliau a’r cysyniadau hyn er mwyn sicrhau cynnydd yn y dysgu sy’n briodol i gamau datblygu ein dysgwyr. 

 

Byddwn yn cydweithio i sicrhau bod continwwm dysgu rhwng y cynradd, uwchradd ac ôl-16 er mwyn sicrhau dilyniant priodol yn y dysgu a’r addysgu. 

Y Celfyddydau 
Mynegiannol 

Iechyd a Lles Dyniaethau 
Ieithoedd, 

Llythrennedd a 
Chyfathrebu 

Mathemateg a Rhifedd 
Gwyddoniaeth a 

Thechnoleg 

Mae archwilio’r celfyddydau 
mynegiannol yn hanfodol er 
mwyn dyfnhau sgiliau a 
gwybodaeth gelfyddydol, ac 
mae’n galluogi dysgwyr i ddod yn 
unigolion chwilfrydig a chreadigol. 

Mae datblygu iechyd a lles y 
corff yn arwain at 
fuddiannau gydol oes. 

Mae ymholi, archwilio ac 
ymchwilio yn ysbrydoli 
chwilfrydedd am y byd, ei 
orffennol, ei bresennol a’i 
ddyfodol. 

Mae ieithoedd yn ein 
cysylltu â’n gilydd. 

Defnyddir y system rif i 
gynrychioli a chymharu'r 
perthnasoedd rhwng rhifau 
a meintiau. 

Mae bod yn chwilfrydig a chwilio 
am atebion yn hanfodol i ddeall a 
rhagfynegi ffenomenau.    

Mae ymateb a myfyrio, fel artist 
ac fel cynulleidfa, yn rhan 
hanfodol o ddysgu yn y 
celfyddydau mynegiannol. 

Mae’r ffordd rydym yn 
prosesu ein profiadau ac yn 
ymateb iddyn nhw yn 
effeithio ar ein hiechyd 
meddwl a’n lles emosiynol. 

Mae digwyddiadau a 
phrofiadau dynol yn 
gymhleth a chânt eu 
hamgyffred, eu dehongli a’u 
cynrychioli mewn gwahanol 
ffyrdd. 

Mae deall ieithoedd yn 
allweddol i ddeall y byd o’n 
hamgylch. 

Mae algebra yn defnyddio 
systemau symbolau i fynegi 
strwythur perthnasoedd 
mathemategol. 

Mae meddylfryd dylunio a 
pheirianneg yn cynnig ffyrdd 
technegol a chreadigol i ddiwallu 
anghenion a dymuniadau 
cymdeithas. 

Mae creu yn cyfuno sgiliau a 
gwybodaeth, gan dynnu ar y 
synhwyrau, ysbrydoliaeth a 
dychymyg. 

Mae’r ffordd rydym yn 
gwneud penderfyniadau yn 
effeithio ar ansawdd ein 
bywydau ni a bywydau 
eraill. 

Mae ein byd naturiol yn 
amrywiol a deinamig, wedi’i 
ddylanwadu gan brosesau a 
gweithredoedd dynol. 

Mae mynegi ein hunain 
drwy ieithoedd yn allweddol 
i gyfathrebu. 

Mae geometreg yn 
canolbwyntio ar 
berthnasoedd sy'n 
ymwneud â siâp, gofod a 
safle, ac mae mesur yn 
canolbwyntio ar feintioli 
ffenomena yn y byd ffisegol. 

Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn 
pethau byw sy’n dibynnu ar ei 
gilydd i oroesi. 

 Mae’r ffordd rydym yn 
ymwneud â dylanwadau 
cymdeithasol yn siapio pwy 
ydyn ni, ac yn effeithio ar 
ein hiechyd a’n lles. 

Mae cymdeithasau dynol yn 
gymhleth ac yn amrywiol, ac 
maen nhw’n cael eu llywio 
gan weithredoedd a 
chredoau pobl. 

Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac yn ysbrydoli 
creadigrwydd. 

Mae ystadegau yn 
cynrychioli data, mae 
tebygolrwydd yn modelu 
siawns, ac mae’r ddau yn 
cefnogi casgliadau a 
phenderfyniadau gwybodus. 

Mae mater, a’r ffordd y mae’n 
ymddwyn, yn diffinio ein 
bydysawd ac yn ffurfio ein 
bywydau. 

 Mae cydberthnasau iach yn 
hanfodol ar gyfer ein lles. 

Mae dinasyddion gwybodus, 
hunanymwybodol yn mynd 
i’r afael â’r heriau a’r 
cyfleoedd sy’n wynebu 
dynoliaeth, ac yn gallu 
cymryd camau ystyrlon ac 
egwyddorol. 

  Mae grymoedd ac egni yn gosod 
sail i ddeall ein bydysawd. 

     Mae cyfrifiaduraeth yn gosod sail 
i’n byd digidol. 



 

 

 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol y Bryn – MDaPh 
1. Mae cynllun pob MDaPh wedi ei seilio ar y pedwar diben, datganiadau o’r hyn sy’n bwysig a’r egwyddorion cynnydd. 
2. Mae cynllun pob MDaPh hefyd yn cyfrannu at y sgiliau cyfannol, sgiliau trawsgwricwlaidd a’r themâu trawsgwricwlaidd a’r elfennau gorfodol. 
3. Bydd y  prosiect  trawsgwricwlaidd tymhorol hefyd yn cyfrannu at yr uchod. 
4. Mae pob pwnc yn defnyddio dulliau dysgu creadigol ar gyfer cyflwyno eu rhaglen waith. Caiff y gwaith hwn ei ddatblygu ymhellach wrth i bynciau gydweithio rhwng 

MDaPh e.e. Celf a’r adran Saesneg. 
5. Teithiau  addysgol/ymweliadau wedi eu hymgorffori i’r rhaglen waith. 

 Dull cyflwyno Profiadau posib 

Iechyd a Lles 

Dull integredig 
 

Cyfraniad lefel 
uchel gan Addysg 

Gorfforol. 
Technoleg. 

 Gwyddoniaeth. 
Iechyd. 

Model integredig ysgol gyfan  sy’n golygu gwaith sylweddol i fapio profiadau ac effaith y dysgu.  
1. Cyflwyniadau gwasanaeth blwyddyn a dosbarth. 
2. Cyflwyniadau, gweithdai a thrafodaethau wythnosol tiwtorial gan roi sylw e.e. i sylw ar wydnwch, parodrwydd i ddysgu; lles 

emosiynol. 
3. Un diwrnod gweithgaredd lles pob tymor – wedi ei hymgorffori i weddill y rhaglen. 
4. Sesiynau rheolaidd (wythnosol) amser cylch. 
5. Ymweliadau a chyflwyniadau allanol gan ystod o ymwelwyr e.e. nyrs ysgol, cwmni bro, tref werdd, cynghorwyr, aelodau o’r CLL. 
6. Cynnal safonau addysgu a chefnogi ‘Ysgolion sy’n Annog’. 
7. Cynnal safonau cefnogaeth ‘Ysgolion sy’n Wybodus am Drawma’. 
8. Prosiectau cymunedol a dyngarol.  

Y Celfyddydau 
Mynegiannol 

Dull 
amlddisgyblaethol 

 
Lefel uchel 

Addysg Gorfforol. 
Celf. 

Cerddoriaeth. 
 

Lefel is 
Pob pwnc 

 

Dull amlddisgyblaethol wedi ei seilio ar gyfraniad pynciau penodol a chydweithio o fewn a rhwng MDPh. 
1. Cerdd: Perfformiadau cerddorol, gweithgareddau allgyrsiol, gwersi offerynnol a lleisiol. 
2. Celf: Cydweithio gydag artistiaid preswyl a phrojectau cymunedol. Mae gwaith yr adran arlunio dros 3 mlynedd yn cydweithio 

gyda meysydd pynciol  wedi bod o gymorth i sicrhau dealltwriaeth a hyder ysgol gyfan wrth addysgu trwy ddulliau creadigol.. 
3. Addysg Gorfforol: Cydweithio gyda chlwb gymnasteg lleol a chlybiau lleol, trefniadau dawns. 

Dyniaethau 

Dull 
amlddisgyblaethol 

 
 

Dyniaethau 

Dull amlddisgyblaethol gyda phynciau Hanes; Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol wedi eu cyfuno o fewn maes Dyniaethau. 
1. Un athro yn dysgu pob gwers Dyniaethau ond un. Un athro yn dysgu un wers cymhwysedd digidol wedi ei seilio ar gyd-destun 

Dyniaethau.  Hyn i sicrhau hyfedredd digidol ar ddechrau gyrfa ysgol uwchradd. Trefn yn weithredol ers Medi 2019. 
2. Y dull dysgu wedi ei seilio ar gwestiynau mawr ac ar y cyd-destun lleol, cenedlaethol ac ehangach.  
3. Ar gyfer un grŵp, mae un athro yn dysgu Dyniaethau a Chymraeg – cynyddu dilyniant a lleihau nifer athrawon. 
4. Cydweithio ar gyfres o dasgau penodol hefo MDaPh eraill. 



 

 

Mathemateg a 
Rhifedd 

Dull disgyblaethol 
 
 

Mathemateg 

Dull disgyblaethol yn bennaf. Ceir cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd am ddatblygu rhifedd a cheir cydweithio gyda MDaPh eraill. 
1. Er mwyn sicrhau cynnydd unrhyw ddysgu mewn mathemateg, byddwn yn datblygu a chysylltu y 5 hyfedreddau ar yr un adeg, 
2. Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar brofiadau cyfannol. e.e. Gosod cyd-destun wrth gynllunio ffair Nadolig gan gynnwys sgiliau 

canrannau ffracsiynau, rhedeg stondin a chyfrifo elw; cyflwyno rhifau negyddol o dan y rhewbwynt; defnyddir gemau fel sail ar 
gyfer uned ar debygolrwydd. 

3. Ceir cyd-gynllunio ar rai tasgau penodol gyda MDaPh eraill. Ceir uned gyfan o gyd-gynllunio gyda MDaPh Gwyddoniaeth. 
4. Yn sgil prosiectau creadigol y Cyngor Celfyddydau ceir lefel uchel o ddefnyddio dulliau creadigol i addysgu a gwella 

creadigrwydd. 
5. Dyrannwyd un wers wythnosol MDaPh i baratoi fel tîm ers Sulgwyn 2021.  

Llythrennedd, 
Ieithoedd a 
Chyfathrebu 

Dull disgyblaethol a 
darpariaeth 
integredig  

 
Cymraeg 
Saesneg 
Ffrangeg 

Dull disgyblaethol a darpariaeth integredig.  
1. Cydweithio i gynllunio cyflwyno agweddau o iaith rhwng adrannau Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg gan gynnwys: 

• Methodoleg caffael iaith. 

• Trawsieithu. 

• Cydweithio ar sgiliau tebyg manylebau TGAU. 
2. Cefnogir adrannau eraill i dreialu dulliau gwahanol o hyrwyddo dysgwyr i gaffael iaith. Rhennir arfer dda  am fewnoli iaith gyda 

phob adran arall. Pob adran wedi cael cefnogaeth i ddefnyddio dulliau a argymhellir. 
3. Mae pob maes dysgu yn defnyddio dulliau effeithiol i addysgu disgyblion sydd â sgiliau llythrennedd isel iawn. 
4. Mae pob maes dysgu yn rhoi sylw manwl i gyfathrebu cywir a defnyddio cywair priodol wrth gyfathrebu’n ddigidol. 

Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg 

Dull 
amlddisgyblaethol 

 
Gwyddoniaeth  

Technoleg 

Dull amlddisgyblaethol. 
1. Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar brofiadau holistig gan gydweithio gyda nifer o adrannau e.e. gyda’r adran Saesneg ar 

Frankenstein a thrydan. Uned gyfan wedi ei chydgynllunio gyda’r adran Fathemateg. 
2. Gwneir defnydd o STEM o fewn y rhaglen waith. 
3. Mae prosiectau  creadigol y Cyngor Celfyddydau wedi bod o gymorth arwyddocaol i wella’r defnydd o greadigrwydd wrth 

addysgu a dysgu. 
4. Rhoddir pwyslais ar ffiseg ymarferol wrth gyflwyno Technoleg. 
5. Dyrannwyd un wers wythnosol MDaPh i baratoi fel tîm ers Sulgwyn 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol y Bryn - Sgiliau trawsgwricwlaidd 
Byddwn yn cynllunio ar gyfer datblygu’r sgiliau trawsgwricwlaidd isod oddi fewn ac ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad gan wneud defnydd o'r fframweithiau 

cenedlaethol cyfredol.  
Byddwn yn parhau i gydweithio i sicrhau bod continwwm dysgu yn y sgiliau trawsgwricwlaidd rhwng y cynradd, uwchradd ac ôl-16 er mwyn sicrhau dilyniant priodol i’r 

dysgwyr. 

 Profiadau posib 

Dulliau 
amlddisgyblaethol, 

rhyngddisgyblaethol ac 
integredig a nodiadau 

Tiwtorial 
(integredig) 

Prosiectau 
trawsgwricwlaidd 

(rhyngddisgyblaethol) 
Nodiadau 

Llythrennedd 

• Gwersi iaith. 
• Mae gan bob pwnc gyfrifoldebau 

penodol i hyrwyddo: 
o Terminoleg bynciol a sylfaenol yn y 

Gymraeg a’r Saesneg. 
o Cystrawennau iaith creiddiol. 
o Agweddau penodol o’r fframwaith 

llythrennedd. 

Mae’r ysgol yn cynnal 
ymgyrch lythrennedd 

ysgol gyfan am gyfnod o 
bythefnos bob hanner 

tymor. Cânt eu 
hymgorffori o fewn 

meysydd pynciol unigol.  
Cânt eu hyrwyddo 
ymhellach o fewn 

gwasanaethau  boreol. 

Defnyddir un sesiwn 
bugeiliol wythnosol i 

ddatblygu sgiliau 
llythrennedd. 

Dros gyfnod o flwyddyn 
bydd pob prosiect 

trawsgwricwlaidd  yn 
datblygu sgiliau penodol 
llythrennedd, rhifedd, a 
chymhwysedd digidol. O 

fewn pob prosiect 
unigol, bydd lefel 

datblygu’r sgiliau yn 
amrywio. 

Ceir côd ymateb i iaith weithredol, ysgol 
gyfan. 

Darparwyd cefnogaeth i bob athro gan y 
cydgysylltydd llythrennedd er mwyn 

sicrhau bod tasgau wedi eu hymgorffori o 
fewn pynciau ac nid wedi eu llusgo i mewn 

iddynt. 

Rhifedd 

• Gwersi Mathemateg. 
o Mae gan y meysydd isod gyfrifoldeb  

penodol i ddatblygu agweddau o 
rifedd ar sail y fframwaith rhifedd: 
Mathemateg;  Gwyddoniaeth; 
Technoleg;  Daearyddiaeth;  Addysg 
Gorfforol. 

 
Mae gan bob maes gyfrifoldeb  i hyrwyddo 
meistrolaeth ar agweddau cyffredin o’r 
fframwaith rhifedd. 

Mae’r ysgol yn cynnig 
gweithdai rhifedd i 
gefnogi disgyblion 

penodol. 

 
Darparwyd cefnogaeth i bob maes dysgu yn 
allanol gan GwE. 

Cymhwysedd Digidol 
(CD) 

Mae gan bob pwnc gyfrifoldebau penodol i 
hyrwyddo: 

• agweddau penodol o’r CD. 
• safonau cyffredin CD 

• ansawdd cyfathrebu wrth ddefnyddio 
CD.    

Ers 2020 darparwyd gweithdai cymhwysedd 
digidol wythnosol i staff trwy gydol pob 
cyfnod  clo. Defnyddiwyd rhestr wirio 
gychwynnol oedd ym mesur lefel sgil staff ar 
88 sgil ddigidol fel man cychwyn. 
Cwblhawyd y daith ar hanfodion addysgeg 
dysgu digidol a chyfannol. 
 
Mae’r ysgol wedi cwblhau arfarniad  360 
Digi Cymru a 360 Safe Cymru ac wedi 
adnabod meysydd gweithredu. 

 



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol y Bryn – Themâu trawsgwricwlaidd 
Byddwn yn cynnwys ac yn datblygu’r themâu isod ar draws y cwricwlwm.  

Sicrheir bod y rhain yn cael eu cyflwyno’n gydlynus trwy gadarnhau cyfrifoldebau hyrwyddo a chydlynu penodol. 

 
Cyfrifoldeb arwain 

a chydlynu MDaPh  Profiadau traws-ysgol 
Tiwtorial ac addysg iechyd 

Amlddisgyblaethol 
 

Projectau 
trawsgwricwlaidd 

(rhyngddisgyblaethol) 

Addysg cydberthynas a 
rhywioldeb 

Cyd-g iechyd a lles 
Penaethiaid 

meysydd 

Cyfraniad lefel uchel: 
Gwyddoniaeth; Addysg 

Iechyd; Addysg Gorfforol; 
Bwyd a maeth. 

Cyfraniad lefel is: Pob pwnc 
yn ddibynnol ar gyd-destun y 

dysgu. 

Cyflwyniadau gwasanaeth 
boreol dosbarth a blwyddyn 

gyfan. 
Diwrnod lles tymhorol. 

Digwydd o fewn rhaglen 
diwtorial ac addysg iechyd 

Bl. 7 

O fewn blwyddyn 7, 
bydd pob maes yn cael 

ei gynnwys o fewn o 
leiaf un prosiect 

trawsgwricwlaidd. 

Addysg Hawliau dynol 
a Chonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r plentyn 

Pennaeth 
blwyddyn 

Penaethiaid 
meysydd 

Cyfraniad lefel uchel: 
Dyniaethau; Ieithoedd; Bwyd 

a maeth; Gwyddoniaeth. 

Cyflwyniadau gwasanaeth 
boreol dosbarth a blwyddyn 

gyfan 
Diwrnod lles tymhorol. 

Digwydd o fewn rhaglen 
tiwtorial ac addysg iechyd 

 Bl. 7 

Amrywiaeth 

Pennaeth 
blwyddyn 

Penaethiaid 
meysydd 

Cyfraniad lefel uchel: Pob 
pwnc. 

Cyflwyniadau gwasanaeth 
boreol dosbarth a blwyddyn 

gyfan. 
Diwrnod lles tymhorol. 

Digwydd o fewn rhaglen 
tiwtorial ac addysg iechyd  

Bl. 7 

Gyrfaoedd a 
phrofiadau cysylltiedig 

â byd gwaith 

Pennaeth 
blwyddyn Cyfraniad lefel isel: Pob pwnc. 

Cyflwyniadau gwasanaeth 
boreol dosbarth a blwyddyn 

gyfan. 

Digwydd yn ymylol o fewn 
rhaglen tiwtorial ac addysg 

iechyd Bl. 7 

Cyd- destunau lleol, 
cenedlaethol a 

rhyngwladol 

Pob athro yn 
gweithredu 

Mae’r agwedd hon yn sylfaen 
i addysgu pob pwnc. 

Cyflwyniadau gwasanaeth 
boreol dosbarth a blwyddyn 

gyfan. 

Digwydd o fewn rhaglen 
tiwtorial ac addysg iechyd  

Bl. 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol y Bryn – elfennau gorfodol o’r cwricwlwm 
Bydd yr ysgol yn rhoi sylw manwl i elfennau gorfodol y cwricwlwm wrth gynllunio. Mae polisïau'r ysgol ar gyfer y meysydd hyn yn manylu ar ein bwriadau. 

 
Cyfrifoldeb 

arwain a 
chydlynu  

 

Crefydd, 
gwerthoedd a 

moeseg 

Cyd-g Iechyd 
a lles a’r 
MDaPh 

Dyniaethau 

• Gwersi Dyniaethau Bl. 7. 

• Un diwrnod gweithgaredd lles pob tymor – wedi ei hymgorffori i weddill y rhaglen. 

• Rhaglen diwtorial a rhaglen Addysg Iechyd. 

• Gwasanaeth dosbarth a blwyddyn. 

• Ymgyrchoedd dyngarol a chymunedol. 

• Trafodaethau a threfniadau yn deillio o awgrymiadau cyngor dosbarth/ysgol. 

Addysg , 
Cydberthynas a 

rhywioldeb, 

Cyd-g Iechyd 
a lles 

• Gweler uchod – adran sgiliau trawsgwricwlaidd. 

Cymraeg 

Pennaeth 
Cymraeg 

 
Cyd-g 

llythrennedd 

• Gwersi Cymraeg Bl.7 . 

• Cymraeg fydd iaith dydd i ddydd yr ysgol. Rydym yn ymgorffori egwyddorion y Siarter Iaith i'r cwricwlwm cyflawn ac ymhob 
agwedd o'n gwaith.  

• Addysgir agweddau penodol yn y Gymraeg ac eraill yn y Saesneg. Mae pob maes yn ysgwyddo cyfrifoldeb hyrwyddo 
llythrennedd penodol wedi ei hymgorffori o fewn y maes hwnnw. Mae lefel y Gymraeg a phrofiadau cyfrwng Cymraeg wedi 
eu cadarnhau ym mhob maes arall. 

• Ceir cydweithio effeithiol gyda chanolfan iaith y Sir i sicrhau fod dysgwyr di Gymraeg sy’n cyrraedd yr ysgol yn ml. 7-9 fel arfer 
yn ennill graddau uwch  TGAU mamiaith a Llên a dilyn rhai pynciau TGAU eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. 

• Project ‘Ein Llais ni’ gyda chefnogaeth GwE. 

• Ein nod yw sicrhau bod pob dysgwr yn hyderus ddwyieithog yn gadael yr ysgol.  

Saesneg 

Pennaeth 
Saesneg 

 
Cyd-g 

llythrennedd 

• Gwersi Saesneg Bl.7 . 

• Mae pob maes yn ysgwyddo cyfrifoldeb hyrwyddo llythrennedd penodol wedi ei hymgorffori o fewn y maes hwnnw. Mae lefel 
y Saesneg a phrofiadau cyfrwng Saesneg wedi eu caradnhau ym mhob maes arall. 

• Gwneir defnydd effeithiol o becynnau megis ‘Accelerated Reader’ er mwyn hyrwyddo a gwella sgiliau darllen yn y Saesneg. 

• Mae’r adran wedi gweithredu ar  hyfforddiant  GwE a Kate Jones. Yr adran hefyd wedi buddsoddi mewn adnoddau, eu 
defnyddio a’u rhaeadru ar gyfer y tîm staff. 

• Mae’r adran wedi treialu nifer o dasgau adalw ar gyfer dysgu geirfa newydd, yn cynnwys stori/gwybodaeth am y wers 
flaenorol. Ceir adborth cadarnhaol gan ddisgyblion- yn enwedig gyda gemau adalw. 

• Ein nod yw sicrhau bod pob dysgwr yn hyderus ddwyieithog yn gadael yr ysgol.  

 

 

 



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol y Bryn – sgiliau cyfannol 
Wrth gynllunio yn Ysgol y Bryn, rhoddir pwyslais ar gynnig profiadau dysgu cyfoethog, eang a dwfn o ansawdd uchel i’n dysgwyr sy’n addas ar gyfer eu hoedran a’u 
datblygiad. Golyga hyn roi digon o amser i ddysgwyr feithrin, ymarfer a chymhwyso gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwreiddio eu dysgu a pheidio â brysio drwy waith er 
mwyn ‘cyflawni cynnwys’. Mae hyn yn gosod seiliau cadarn ar gyfer camau nesaf eu dysgu ac yn golygu eu bod yn adeiladu ar eu dysgu a’u cynnydd drwy gydol eu hamser 
yma.  
 
Rydym hefyd yn cynllunio i sicrhau bod ein profiadau dysgu a’n haddysgu yn datblygu’r sgiliau cyfannol isod sydd eu hangen ar ein dysgwyr i gyflawni’r pedwar diben 

 Gwybodaeth bellach Profiadau posib 

Creadigrwydd ac arloesi 
• Ymholi, archwilio, bod yn chwilfrydig, creu a rhannu syniadau 

• Cysylltu profiadau, gwybodaeth a sgiliau 

Mae pob MDaPh wedi cynllunio i  hyrwyddo’r sgiliau hyn. Mae 
gwaith yr ysgol dan nawdd y Cyngor Celfyddydau ar brojectau 
dysgu creadigol dros gyfnod o 3 mlynedd wedi uwchsgilio staff ac 
ysbrydoli unigolion yn y maes hwn. 

Meddwl yn feirniadol a 
datrys problemau 

• Cwestiynu a gwerthuso gwybodaeth a sefyllfaoedd 

• Adnabod problemau a chynnig gwahanol ddatrysiadau 

• Gwneud penderfyniadau yn wrthrychol 

Mae’r gwaith amlwg sydd wedi cael ei wneud ers cyfnod mewn 
meysydd megis Hanes, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol bellach 
wedi ymestyn i lefel ysgol gyfan. 

Effeithiolrwydd personol 

• Datblygu deallusrwydd emosiynol, hyder ac annibyniaeth 

• Gweld gwerth a dathlu camgymeriadau 

• Trafod ac ystyried eu barn a’u gwerthoedd a’u goblygiadau 
egwyddorol, cymdeithasol, diwylliannol 

Mae’r meysydd hyn wedi cael sylw o fewn rhaglen dysgu 
proffesiynol yr ysgol, yng nghyd-destun ‘Ysgolion sy’n Annog’, 
Meddylfryd Twf ac ymchwil Shirley Clarke. 

Cynllunio a threfnu 
• Gosod nodau ar gyfer eu dysgu a thrafod a myfyrio ar eu 

cynnydd 

• Gwerthuso a thrafod eu dysgu presennol a’u camau nesaf. 

Mae trefn asesu’r ysgol yn rhoi sylw lefel uwch i’r cyfle i drafod 
asesiadau a chynllunio i wella ar y cyd gyda mentor y disgybl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol y Bryn – enghreifftiau o gydweithio  cryno rhwng MDAPH 
Tasg/Symbyliad Rôl meysydd Gweithgareddau posibl: 

Hyfforddiant a thystysgrif 
adfywio’r galon. 

Arweiniol: Gwyddoniaeth. 

Eraill: Addysg Gorfforol; Bwyd a maeth 
Technoleg. 

Dysgu sgiliau adfywio calon. Mesur ocsigen yn y gwaed; esbonio sut mae calon yn gweithio, esbonio sut mae rhydweli’n gallu culhau ac effaith; 
techneg sut mae falfiau yn gweithio; effaith ffitrwydd ar y system cardiofasgiwlar; effaith bwydlen iach/afiach ar y system cardiofasgiwlar; 
effaith ymarfer corff ar bwysedd gwaed a churiad calon ac ati. Cyfweliad rhithiol hefo pencampwr ffitrwydd e.e. un o arweinwyr ‘Ffit Cymru’. 

Caneuon â chefndir 
hanesyddol 

Arweiniol:  Dyniaethau 

Eraill: Hanes, Cerdd, Celf, Cymraeg, 
Saesneg; TGCh. 

Wedi eu seilio ar ganeuon â chefndir hanesyddol e.e.  Garth Celyn, Tân yn Llŷn, Dŵr, Dic Penderyn, neu e.e.  caneuon protest.  Astudio'r hanes 
y tu ôl i un neu ddwy  o'r caneuon, dadansoddi'r geiriau, creu clawr (Celf neu TGCh), cyfweld â chyfansoddwr am y broses, gwerthuso'r gân / 
cymharu dwy gân, creu geiriau i gân newydd, cyd-gyfansoddi hefo cyfansoddwr e.e.  Gai Toms. 

Dealltwriaeth o’r system 
gyfreithiol, ‘Justice in a 
day’. 

Arweiniol:  Dyniaethau         

Eraill: Hanes, Iechyd a lles. 

Gweithgareddau i wella dealltwriaeth am y system gyfreithiol, llysoedd, rôl yr heddlu, rôl asiantaethau, cyflwyniad gan ynad, cymryd rhan 
mewn gweithgaredd fel Justice in a Day,  ac wedyn chwarae rôl llys 

Tasg: Menter 

 

Arweiniol: Celf a TGCh              

Eraill: Gwyddoniaeth, Mathemateg 

Cynllunio a chreu mwg. Yr adran Wyddoniaeth i edrych ar nodweddion gwahanol ddeunyddiau ar gyfer paratoi paned o de/coffi ynddynt. Yr 
adran Gelf i ddylunio logo. Yr adran Fathemateg i gostio. Yr adran Dechnoleg i greu’r mwg/mygiau. 

Tasg: Lloerennau 

 

Arweiniol:  Gwyddoniaeth     

Eraill: Technoleg, Hanes, Daearyddiaeth.   

Gwaith lloerennau, gwaith yr ISS. Disgyrchiant, maeth o ran person yn y gofod, gwaith mapiau o'r gofod, astudio Glanio ar y Lleuad, Apollo 13, 
glanio ar blaned Mawrth, effaith diffyg disgyrchiant ar y corff. 

Tasg: Diwrnod 
Cenedlaethol 
Barddoniaeth 

Arweiniol: Ieithoedd           

Eraill: Arlunio, Cerdd 

Dadansoddi barddoniaeth – gweithgareddau grŵp a rhyngweithiol, gweithio gyda beirdd enwog/lleol i ysgrifennu cerddi, her 100 cerdd wedi 
ei haddasu. Lluniadu cerdd / creu cerdd allan o lun, gwaith e.e. ar Kandinsky yn cynnwys Celf a Ffrangeg, talwrn y beirdd lleol. 

Tasg: Wythnos Byd Natur  

 

Arweiniol:      Gwyddoniaeth     

Eraill: Cymraeg; Saesneg; Mathemateg; 
Daearyddiaeth; Arlunio 

Straeon am anifeiliaid, ymchwil i anifeiliaid, edrych ar gynefin, gwylio rhaglenni natur, sgwrs gydag arbenigwyr e.e o Gyfoeth Naturiol Cymru/ 
Cymdeithas Eryri/y Parc Cenedlaethol. Creu ‘rhaglen natur’. Edrych ar luniau o anifeiliaid / tymhorau – artistiaid enwog. Cyfrifo ffracsiynau ar 
adar, anifeiliaid, coed.  Tirwedd, Tymhorau, Taith gerdded. 

Tasg: Cynhyrchu gwyrdd 

 

Arweiniol: Gwyddoniaeth.  

Eraill: Daearyddiaeth, Saesneg. 

Ymweld â melin wynt. Deall generaduron, adeiladu generadur bach, pam ynni adnewyddol? Cynhesu byd eang, sgiliau areithio Greta 
Thunberg; ynni hydro wedi ei gynhyrchu gyntaf yn yr ardal leol gan chwarelwyr, llawer iawn o beirianwyr dyfeisgar yn yr ardal, ymweliad i 
bwerdy lleol, portread o David Attenborough; cyfweliad rhithiol hefo pencampwr hinsawdd adnabyddus. 

Tasg: Santes Dwynwen Arweiniol: Cymraeg                      

Eraill: Iechyd a lles, Saesneg, Ffrangeg. 

Darllen y stori, rhamant, trais yn y cartref, parch at ferched. Pwysigrwydd perthynas, beth yw camdrin? Pa agweddau o’r stori sy’n annerbyniol 
heddiw, pam? Cardiau Dwynwen, cardiau digidol, poster celf,  deg uchaf stori serch dda, gŵyl cariadon mewn ieithoedd/cenhedloedd eraill. 
Cyfweliad Teams hefo ‘Priodas Pum Mil’ neu awdur stori serch. 

Tasg: Chwareli Gogledd 
Cymru 

Arweiniol:  Daearyddiaeth      

Eraill: Cymraeg, Hanes, Gwyddoniaeth;  

Daeareg y graig; casglu samplau; fideo cymdeithas hanes lleol, cyfweliad gyda chyn chwarelwyr a chwarelwyr, allforio; peiriannau’r chwarel; 
esbonio enwau chwareli; terminoleg chwareli; nofelau/straeon byrion wedi eu seilio ar chwareli; anghydfod diwydiannol mwy diweddar, 
newid cyfeiriad e.e. Zipworld. 

Tasg: Gwŷl Ddewi 

 

Arweiniol: Cymraeg a Saesneg   

Eraill: Iechyd a lles, Addysg Gorfforol.  

 

Rhyddiaith/barddoniaeth Gymreig/Eingl-Gymreig am Gymreictod. Gweddi dros Gymru, cyswllt hefo Senedd Cymru; cyfarfod rhithiol hefo 
aelod o Senedd Cymru. Tryweryn. Cenedlaetholdeb, gwahaniaeth rhwng balchder mewn cenedl a chasáu gwledydd eraill, enghreifftiau amlwg 
o gasineb hil heddiw. Her – taith rithiol o gwmpas Cymru, Tîm Cymru (os yn addas – pêl-droed / rygbi). Llunio cytundeb gwrth fwlio/parch 
Ysgol y Bryn. 



 

 

 

 

Asesu, Cynnydd ac adrodd i rieni 
Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod ein cwricwlwm yn ymdrin â chynnydd dysgwyr a threfniadau ar gyfer asesu, gan alluogi dysgwyr i ddatblygu yn y ffordd a ddisgrifir 
yn y pedwar diben trwy:  

• ddarparu ar gyfer cynnydd priodol gan sicrhau fod y cwricwlwm gyd-fynd â’r egwyddorion cynnydd a nodir yn y ‘Cod Cynnydd’.  

• bod yn addas ar gyfer dysgwyr o wahanol oedrannau, galluoedd a doniau 

• bod yn eang ac yn gytbwys 

• gofio pwysigrwydd cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant, cynnydd ac asesu ac i wneud hyn gyda ein clwstwr cynradd.  
 

Mae asesu yn chwarae tair prif ran yn y broses o alluogi cynnydd dysgwyr: 
Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd. 

 
Pennu cynnydd dysgwr unigol dros amser, llunio 

darlun ohono, a myfyrio arno. 
Deall cynnydd grwpiau er mwyn myfyrio ar arferion. 

 

Yn ôl y Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu 2021 mae’n rhaid i’r Cod datganiadau o’r hyn sy’n bwysig a’r Cod Cynnydd fod yn sail i’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu ym mhob 
ysgol. Rydym yn defnyddio’r Disgrifiadau Dysgu ar gyfer bob Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig ar gyfer asesu a chynllunio ar gyfer cynnydd dysgwyr dros gyfnod o amser. 
Mae’r rhain yn cyfateb yn fras i ddisgwyliadau ar gyfer oedrannau 11, 14 a 16 ac yn cynnig arweiniad ar sut y dylai ein dysgwyr ddangos cynnydd o fewn pob datganiad.  
Yn ychwanegol, rydym fel ysgol yn rhoi sylw i gofnodi cynnydd yn y sgiliau trawsgwricwlaidd, themâu trawsgwricwlaidd a sgiliau cyfannol. Ni ddefnyddir y rhain fel 
rhestr o flychau i’w ticio, ond fel ystyriaethau i’w hystyried wrth gynllunio ar gyfer cynnydd ein dysgwyr. 
 
Cynhaliwyd holiadur a fforwm cynhwysfawr ar gyfer rhieni am asesu yn ystod haf 2021 ac mae’r adborth defnyddiol hwnnw wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr wrth 
addasu trefniadau asesu ac adrodd i rieni. 

 

Egwyddorion Cynnydd 
Ehangder a dyfnder 

gwybodaeth cynyddol 
Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r 

syniadau a'r disgyblaethau yn 
y Meysydd 

Mireinio a soffistigeiddrwydd 
cynyddol wrth ddefnyddio a 

chymhwyso sgiliau 

Creu cysylltiadau a 
throsglwyddo dysgu i gyd-

destunau 

Cynyddu effeithiolrwydd 

Mae Cwricwlwm i Gymru yn rhoi’r cyfle i ni sicrhau mai cynnydd dysgwyr yw prif bwrpas asesu, nid ymarfer atebolrwydd. I’r perwyl hyn, rydym yn rhoi bri ar ddatblygu 
darlun cyflawn o ddatblygiad pob dysgwr, yn cynnwys eu lles, eu parodrwydd ac awydd i ddysgu yn ogystal â datblygiad eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. 

Bydd yr ysgol yn cyflawni Dibenion Asesu’r Cwricwlwm fel a ganlyn:  

• Rydym fel ysgol wedi buddsoddi’n sylweddol ers blynyddoedd ym meysydd asesu ar gyfer dysgu ac asesu ffurfiannol ac mae’r rhain bellach wedi gwreiddio’n 
gadarn. Mae asesu ffurfiannol o ansawdd cyson uchel ar lawr dosbarth o ddydd i ddydd yn rhoi darlun clir o gyrhaeddiad a chamau nesaf i ddysgwyr ac 
ymarferwyr. Mae angen parhau i sicrhau fod yr asesu hwn yn llywio cyflymder a chyfeiriad y dysgu yn effeithiol. 

• Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd. Mae’r ysgol wedi gwneud gwaith sylweddol i sicrhau fod adborth ysgrifenedig a llafar yn adeiladol a 
phenodol a bob yr arweiniad dilynol ar sut i wella yn glir ac yn ddefnyddiol i’r dysgwr. Ceir polisi ac arweiniad ffurfiol a gweithredol asesu ar gyfer dysgu. 

• Mae’r asesiad ‘dysgwr annibynnol’ a’r sail ar ei gyfer bellach wedi hen ennill ei blwyf gan rieni a dysgwyr. 

• Rhown bwyslais ar bwysigrwydd sicrhau cyd-ddealltwriaeth o gynnydd ar draws ymarferwyr yr ysgol ac ar drafodaethau rheolaidd gyda rhieni a gofalwyr i 
drafod cynnydd eu plant (2 noson gyswllt rhieni ar gyfer pob blwyddyn ysgol + trefniadau rhagweithiol ar gyfer cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen).  

• Mae’r ysgol yn neilltuo cyfnodau penodol a rheolaidd i fentoriaid drafod pob adroddiad interim gyda dysgwyr gan adnabod blaenoriaethau gwella a sut i 
weithredu’r gwelliannau hynny. 

 

Adrodd i rieni 

• Rydym yn parhau i fireinio trefniadau i adrodd i rieni yn effeithiol gan gynnwys camau cynnydd, sgiliau trawsgwricwlaidd, themâu trawsbynciol a sgiliau 
cyfannol. 


