
CiG: Dadbacio a deall y MDaPh

Ystyriaethau Cynllunio



• Darparu trosolwg byr o fframwaith Cwricwlwm i Gymru a 
rôl y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig

• Rhannu'r broses o sut mae ymarferwyr wedi nodi 
cysyniadau allweddol o fewn y datganiadau

• Rhannu sut mae ymarferwyr wedi datblygu'r cysyniadau
hyn drwy'r cwricwlwm i lywio'r gwaith o ddylunio’r
cwricwlwm

• Rhannu enghreifftiau ymarferol o sutmae’r ysgol wedi
dechrau eu proses gynllunio (gan ddefnyddio amrywiaeth
o MDaPh fel ffocws)

Amcanion y sesiwn





Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

Sut ydym ni am addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau 
y canllawiau cwricwlwm a sut maent yn  
plethu i sicrhau dysgu.

• Penderfynu ar y dulliau addysgu mwyaf effeithiol er 
mwyn i ddysgwyr ddysgu cystal â phosibl

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



CYMRAEG

SAESNEG

https://drive.google.com/file/d/1sPdiuchnzlIxChH2CviB5HDu-0MyLVT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MHcAWWZKTk1ukWtW0GjIOY5jZUyujcv/view




O fewn y MDaPh

CYFLWYNIAD

DATGANIADAU O’R HYN SY’N BWYSIG

EGWYDDORION CYNNYDD

1. Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
2. Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd 

dysgu a phrofiad
3. Mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a chymhwyso 

sgiliau
4. Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-destunau newydd
5. Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

DISGRIFIADAU DYSGU

CYNLLUNIO EICH CWRICWLWM

• Sgiliau Trawsgwricwlaidd • Sgiliau Cyfannol

• Ystyriaethau penodol

• Cysylltiadau gyda MDaPh eraill

• Themâu trawsgwricwlaidd



Datganiadau o'r hyn sy'n bwysig



Datganiadau o'r hyn sy'n bwysig



Pam ei fod
yn bwysig?

Oherwydd……..

Mae archwilio’r celfyddydaumynegiannol yn hanfodol er mwyn
dyfnhausgiliau a gwybodaethgelfyddydol, ac mae’ngalluogi

dysgwyr i ddod yn unigolion chwilfrydiga chreadigol

Mae datblygu iechyd a lles y corff yn arwain at fuddiannaugydol
oes

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 deall ieithoeddyn allweddol i ddeall y bydo’n hamgylch

Mae’r bydo’n cwmpas ynllawn pethau byw sy’ndibynnuar ei
gilydd i oroesi

Gwneud synnwyr o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig



Mae ieithoedd yn ein 
cysylltu â’n gilydd

Mae mynegi ein

hunain drwy ieithoedd

yn allweddol i
gyfathrebu

Mae llenyddiaeth yn
tanio’r dychymyg ac yn

ysbrydoli creadigrwydd

Mae deall ieithoedd yn

allweddol i ddeall y 
byd o’n hamgylch

Datganiadau o'r hyn sy'n bwysig – I,Ll&Ch



Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl ffurfiau, gall ein hysbrydoli a’n cymell, gan ein 
helpu hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.

Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i ddysgwyr fydd yn ennyn eu diddordeb a’u 
dychymyg fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, storïwyr a llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu 
cefnogi i werthfawrogi crefft llenorion a chrewyr yn ogystal â meithrin eu sgiliau creadigol eu 
hunain. Byddan nhw’n cael eu hannog i brofi ac ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol 
sy’n cynnig mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes Cymru yn ogystal â’r byd ehangach. Trwy 
hyn, wrth i’w dealltwriaeth o’u credoau, diwylliannau a’u profiadau eu hunain a phobl eraill 
gynyddu, gall dysgwyr ddatblygu eu gallu i ddangos empathi. Yn ei dro, gall hyn gyfrannu at eu 
lles emosiynol a meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y profiadau llenyddol hyn yw tanio dychymyg a 
chreadigrwydd dysgwyr a bod o gymorth i feithrin cariad gydol oes tuag at lenyddiaeth.
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Mae llenyddiaeth yn
tanio’r dychymyg ac yn

ysbrydoli creadigrwydd

Mae ieithoedd yn ein 

cysylltu â’n gilydd
Mae deall ieithoedd yn

allweddol i ddeall y byd

o’n hamgylch

Mae mynegi ein hunain

drwy ieithoedd yn

allweddol i gyfathrebu
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Iechyd a 
Lles Celfyddydau

Mynegiannol

Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl ffurfiau, gall ein hysbrydoli a’n cymell, gan ein 
helpu hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.

Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i ddysgwyr fydd yn ennyn eu diddordeb a’u 
dychymyg fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, storïwyr a llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu 
cefnogi i werthfawrogi crefft llenorion a chrewyryn ogystal â meithrin eu sgiliau creadigol eu 
hunain. Byddan nhw’n cael eu hannog i brofi ac ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol 
sy’n cynnig mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes Cymru yn ogystal â’r byd ehangach. 
Trwy hyn, wrth i’w dealltwriaeth o’u credoau, diwylliannau a’u profiadau eu hunain a phobl 
eraill gynyddu, gall dysgwyr ddatblygu eu gallu i ddangos empathi. Yn ei dro, gall hyn gyfrannu 
at eu lles emosiynol a meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y profiadau llenyddol hyn yw tanio 
dychymyg a chreadigrwydd dysgwyr a bod o gymorth i feithrin cariad gydol oes tuag at 
lenyddiaeth.

Dyniaethau

Mae llenyddiaeth yn
tanio’r dychymyg ac yn

ysbrydoli creadigrwydd
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Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl ffurfiau, gall ein 
hysbrydoli a’n cymell, gan ein helpu hefyd i ddysgu mwy am iaith a 
chyfathrebu.

Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i ddysgwyr fydd yn 
ennyn eu diddordeb a’u dychymyg fel gwrandawyr, gwylwyr, 
darllenwyr, storïwyr a llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu cefnogi i 
werthfawrogi crefft llenorion a chrewyr yn ogystal â meithrin eu 
sgiliau creadigol eu hunain. Byddan nhw’n cael eu hannog i brofi ac 
ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol sy’n cynnig 
mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes Cymru yn ogystal â’r byd 
ehangach. Trwy hyn, wrth i’w dealltwriaeth o’u credoau, diwylliannau 
a’u profiadau eu hunain a phobl eraill gynyddu, gall dysgwyr 
ddatblygu eu gallu i ddangos empathi. Yn ei dro, gall hyn gyfrannu at 
eu lles emosiynol a meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y profiadau
llenyddol hyn yw tanio dychymyg a chreadigrwydd dysgwyr a bod o 
gymorth i feithrin cariad gydol oes tuag at lenyddiaeth.

Mae llenyddiaeth yn
tanio’r dychymyg ac yn

ysbrydoli creadigrwydd



Rhaid i ysgolion ac ymarferwyr ddefnyddio'r
Datganiadau o'r hyn sy'n bwysig i…

ddewis profiadau, 

gwybodaeth a sgiliau

alluogi dysgwyr i archwilio
testunau a gweithgareddau
drwy safbwyntiau gwahanol

ddeall sut y dylai'r dysgu
gefnogi cynnydd dysgwyr

lywio'r broses o 
ddatblygu cynnwys

cwricwlwm

helpu dysgwyr i wneud synnwyr
o ystod o brofiadau, gwybodaeth a

sgiliau, gan ganolbwyntio ar
hanfodion pob MDaPh

helpu dysgwyr i wneud
synnwyr o bopeth y 

maen nhw yn ei ddysgu
drwy gydol y continwwm

dysgu



Mae'r clip fideo yma gan athrawon Dalgylch Y Moelwyn yn
amlygu sut y bu iddynt gael budd o gydweithio gyda'i gilydd

er mwyn gwneud synnwyr o'r datganiadau o'r hyn sy'n
bwysig ac i sefydlu cyd-ddealltwriaeth ohonynt. Wrth roi

ystyriaeth i gyd-destun unigryw eu dalgylch ar y cyd maent
wedi llwyddo i rannu syniadau gwerthfawr ar sut y 

gellid meithrin dealltwriaeth eu dysgwyr o'r datganiadau o'r
hyn sy'n bwysig.

Mae'r budd o gydweithio a chyd-gynllunio yn cael ei amlygu
yn gryf yn y clip yma.

Cydweithio Dalgylch Y Moelwyn

Cyflwyniad Dalgylch y Moelwyn

https://youtu.be/bzXM228L9Pc




Cydgynllunio a manteisio ar arbenigedd - Ysgol Rhostryfan

Mae’r clip fideo yma gan Ysgol Rhostryfan yn amlygu sut y 
mae’r ymarferwyr wedi manteisio ar arbenigeddau ei gilydd

a chydgynllunio themâu traws-ysgol er mwyn
ymgyfarwyddo a dod i ddeall y MDaPh a’r datganiadau o’r

hyn sy’n bwysig. Maent hefyd yn amlygu sut mae’r
cydweithio a chydgynllunio fel tîm o ymarferwyr ar draws 
yr ysgol wedi sicrhau dilyniant yn y dysgu ac wedi dechrau
sefydlu cyd-ddealltwriaeth o gynnydd o fewn y MDaPh ar

hyd y continwwm dysgu 3-11 oed.

Cyflwyniad Ysgol Rhostryfan

https://youtu.be/ODFmCUFHoyc




Proses Gynllunio Ysgol Llangoed

Dyma glip fideo gan Ysgol Llangoed sy'n dangos sut maen
nhw wedi mynd ati i adnabod proses gynllunio gylchol

sy'n caniatáu iddynt weithredu eu cwricwlwm newydd yn
dilyn llunio eu dyluniad cwricwlwm lefel uchel.

Cyflwyniad Ysgol Llangoed

https://youtu.be/g-9rPqBemEo




• Wrth gynllunio, rydych yn rhoi gweledigaeth a gwerthoedd yr ysgol ar waith ac yn gweithredu dyluniad
cwricwlwm yr ysgol – rhaid bod yn glir o’r rhesymeg dros gynnwys y cwricwlwm

• Rhaid cael pwrpas a rhesymeg clir yn sail i’r cynllunio bob amser – cofiwch ddechrau gyda’r ‘PAM?’!

• Angen buddsoddi amser yn gwneud synnwyr ac yn ymgyfarwyddo gyda’r DhsB gan eu bod yn crynhoi’r ‘syniadau
mawrion’ neu egwyddorion allweddol pob Maes

• Rhaid defnyddio'r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig i lywio'r broses o ddatblygu cynnwys cwricwlwm

• Mae’n bwysig sefydlu dealltwriaeth ar y cyd o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ac o ddilyniant a chynnydd o 
fewn y datganiadau

• Mae cydweithio a chyd-gynllunio fel rhan o dîm mwy yn mynd i fod yn allweddol e.e. er mwyn manteisio ar
arbenigedd

• Mae’n bwysig myfyrio ar eich proses gynllunio ac rhoi amser i drafod eich proses gynllunio o fewn eich ysgol er 
mwyn ei mireinio a’i datblygu ymhellach

• Angen ystyried os yw eich prosesau cynllunio yn sicrhau profiadau dysgu eang a dwfn

• Rhaid sicrhau hyblygrwydd yn y broses gynllunio

Negeseuon Pwysig



Dilyniant mewn dysgu – ystyriaethau ar gyfer cynllunio

Cynulleidfa: Holl staff ysgolion cynradd. Bydd dwy sesiwn yn rhedeg ar yr un pryd ar y 
dyddiadau yma, un ar gyfer ymarferwyr 3-8 ac un arall ar gyfer ymarferwyr 8-11 oed.

Nod y sesiwn yw:

• Darparu syniadau a dysgu ynghylch cyd-ddealltwriaeth o'r continwwm dysgu

• Rhannu enghreifftiau o'r broses o sut mae ymarferwyr wedi ystyried dulliau cynllunio ac 
asesu

• Rhannu enghreifftiau ymarferol o sut mae ysgolion wedi datblygu eu proses gynllunio (gan
ddefnyddio amrywiaeth o MDaPh fel ffocws)

• Cynnwys enghreifftiau o gynllunio ar gyfer y Meysydd Dysgu a Phrofiad a sut mae hyn yn
trosglwyddo i arfer ystafell ddosbarth.

• Rhannu sut mae ysgolion wedi ystyried cynllunio ar gyfer sgiliau trawsgwricwlaidd

Camau nesaf...



Sesiynau Cymraeg 3-8:

Dydd Mawrth, Mehefin 21ain 1.30-2.15 yh a 3.45-4.30 yh

Sesiynau Saesneg 3-8

Dydd Iau, Mehefin 23ain 1.30-2.15 yh a 3.45-4.30 yh

Sesiynau Cymraeg 8-11

Dydd Mawrth, Mehefin 21ain 1.30-2.15 yh a 3.45-4.30

Sesiynau Saesneg 8-11

Dydd Mercher, Mehefin 22ain 1.30-2.15yh
Dydd Iau, Mehefin 23ain 3.45-4.30yh

Dyddiadau


