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Gweminar
Cynllunio 
yn y 
Dyniaethau

Amcanion y weminar

Erbyn diwedd y weminar hon dylai fod gennych:

• Dealltwriaeth o elfennau gorfodol fframwaith Cwricwlwm i 
Gymru mewn perthynas â'r Dyniaethau

• Ymwybyddiaeth o'r egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau 

allweddol ar gyfer y Dyniaethau

• Amlinelliad o'r ystyriaethau addysgegol yn yr adran

‘Cynllunio eich cwricwlwm’ yng nghanllawiau'r Maes 

Dysgu a Phrofiad





Y Pedwar Diben - Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn:

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n:
• gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau
• datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth

honno a’i chymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau
• ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau
• gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r

Saesneg
• gallu egluro’r syniadau a chysyniadau y maen nhw’n dysgu amdanyn nhw
• gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
• deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
• defnyddio technolegau digidolyn greadigol i rhannu gwybodaeth, dod o hyd iddi a’i

dadansoddi
• ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol
ac sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau

gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n:
• cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a chynnyrch
• meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau
• adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnyn nhw
• mentro’n bwyllog
• arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiolac yn gyfrifol
• mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau
• rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa
ac sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n:
• canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
• trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a'u gwerthoedd
• deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau dynola democrataidd
• deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu
• wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y 

gorffennol
• parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol
• dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaladwyedd y blaned
ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd

yn unigolion iach, hyderus sydd:
• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol
• yn meithrin eu lles meddyliolac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi
• yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd corfforol a 

meddyliol yn eu bywyd pob dydd
• yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i gadw’n ddiogel

ac iach
• yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau
• yn ffurfio cydberthnasau cadarnhaolwedi’u seilio ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd
• yn wynebu heriau ac yn eu goresgyn
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol

ag y gallan nhw
ac sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawro gymdeithas



Y Pedwar Diben a'r Dyniaethau - Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn:

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n:
• gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau
• datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth

honno a’i chymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau
• ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau
• gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r

Saesneg
• gallu egluro’r syniadau a chysyniadau y maen nhw’n dysgu amdanyn nhw
• gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
• deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
• defnyddio technolegau digidolyn greadigol i rhannu gwybodaeth, dod o hyd iddi a’i

dadansoddi
• ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol
ac sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau

gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n:
• cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a chynnyrch
• meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau
• adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnyn nhw
• mentro’n bwyllog
• arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiolac yn gyfrifol
• mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau
• rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa
ac sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n:
• canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
• trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a'u gwerthoedd
• deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau dynola democrataidd
• deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu
• wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y 

gorffennol
• parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol
• dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaladwyedd y blaned
ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd

yn unigolion iach, hyderus sydd:
• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol
• yn meithrin eu lles meddyliolac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi
• yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd corfforol a 

meddyliol yn eu bywyd pob dydd
• yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i gadw’n ddiogel

ac iach
• yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau
• yn ffurfio cydberthnasau cadarnhaolwedi’u seilio ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd
• yn wynebu heriau ac yn eu goresgyn
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol

ag y gallan nhw
ac sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawro gymdeithas





Sgiliau traws-gwricwlaidd yn y Dyniaethau

LLYTHRENNEDD RHIFEDD CYMHWYSEDD DIGIDOL

Sgiliau traws-gwricwlaidd a'r Dyniaethau

https://hwbwave15-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/robertsm1078_hwbcymru_net/ERUUsYHE-WBBp-OQGSHrFU8BjuSNOqTMgFEEgCqPeXwLEg?e=HiMnxL














Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Mae’r adrannau canlynol wedi’u cynnwys yn y canllawiau:
- Crefydd, Gwerthoedd a Disgyblaethau Moeseg*
- Datblygiad Ysbrydol
- Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a phedwar diben
- Cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg*
- Y lens Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg*
- Dilyniant dysgwyr a Theithiau Dysgu mewn Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg*

*mae rhagor o wybodaeth wedi'i chynnwys yn y cyflwyniad hwn

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/


Crefydd, 
Gwerthoedd

a Moeseg

astudiaethau
crefyddol

athroniaeth

diwinyddiaeth

cymdeithaseg

seicoleg

anthropoleg

Dulliau Disgyblaethol



RVE Concepts:Cysyniadau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg



Religion, Values & EthicsLens Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Chwilio am 
ystyr a phwrpas

Y byd naturiol a 
phethau byw

Hunaniaeth a 
pherthyn

Awdurdod a 
dylanwad

Cydberthnasau
a chyfrifoldeb

Gwerthoedd a 
moeseg

Taith bywyd

• cwestiynau dyfnach bywyd

• dylanwad, parhad a newid
• ymdrechiona chyfraniadau bodau dynol

• gofal, ystyriaeth a pharch

• rhyfeddod
• cyfrifoldeb a gweithredu
• lle a gofod

• Yr hyn sy'n gwneud pobl yn bwy

ydyn nhw
• cymunedau, cyfraniadau ac 

amrywiaeth

• lle, amser a chydberthnasau

• awdurdodau a dylanwadau

• profiadau a dehongliadau
• dewisiadau a gweithredoedd

• Y ffordd y mae pobl yn byw gyda'i

gilydd
• cyfrifoldebaua chydgysylltiad
• lles, hunaniaeth a chynhwysiant

• Yr hyn sy'n werthfawr i bobl

• credoau, gweithredoedd a 
chanlyniadau

• gwneud penderfyniadau

• ystyr, pwrpas a dylanwad

• camau a digwyddiadau bywyd
• theithiau corfforol ac ysbrydol



Religion, Values & EthicsTheithiau Dysgu Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

•Taith ddysgu enghreifftiol 1: chwilio am ystyr a phwrpas

Mae a wnelo'r daith hon â ‘chwestiynau dyfnach bywyd’

Ar y camau dysgu cynnar

bydd dysgwyr yn 
dechrau gofyn
cwestiynau dyfnach
amdanyn nhw eu
hunain ac eraill…

mhellach ar hyd y daith hon

byddan nhw’n
casglu ac yn trafod
mewnwelediad
crefyddol ac 
anghrefyddol ac yn 
ystyried eu barn...

Yn ddiweddarach

gellir rhannu, trafod
a gwerthuso
materion yn 
ymwneud â 
gwirionedd, ystyr, 
pwrpas…



Themâu traws-gwricwlaidd a'r Dyniaethau

Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n gysylltiedig â byd gwaith

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth

Addysg perthnasoedd a rhywioldeb

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Themau traws-gwricwlaidd a'r Dyniaethau.pptx

https://hwbwave15-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/robertsm1078_hwbcymru_net/EbsG8K2Fi-FBi_E7MVBrPdcB55wLTaSE1l93lvwpMJQ3_Q?e=lgsVcD


Cysylltiadau gyda'r MDaPh eraill

Iechyd a Lles

Sut mae dinasyddiaeth yn gysylltied
â dylanwadau cymdeithasol?
Sut mae dylanwadau cymdeithasol
yn effeithio ar ddinasyddiaeth?
Cynhyrchu bwyd a chynaliadwyedd.

Celfyddydau Mynegiannol

Pwysigrwydd y celfyddydau
mynegiannol wrth lywio diwylliant a 
chymdeithasau yn y gorffennol a'r
presennol
Ystyried ein diwylliant ni a 
diwylliannau eraill.

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Llenyddiaeth fel tystiolaeth ar gyfer
ymholiadau ac fel canolbwynt iddynt
Hunaniaeth ac iaith
Trafod materion cymdeithasol

Gwyddonaeth a Thechnoleg

Natur ymholiad fel y mae'n
berthnasol I Wyddoniaeth a 
Technoleg
Canfyddiadau o'r byd naturiol
Dehonglaidau o ddarganfyddiadau
gwyddonol

Mathemateg a Rhifedd

Defnyddio data ansoddol fel
tystiolaeth ar gyfer ymholiadua
Cynrychioli data ar ffurf graff
Dehongli amrywiaeth o graffiau



Gweminar
Cynllunio 
yn y 
Dyniaethau

Amcanion y weminar

Erbyn diwedd y weminar hon dylai fod gennych:

• Dealltwriaeth o elfennau gorfodol fframwaith Cwricwlwm i 
Gymru mewn perthynas â'r Dyniaethau

• Ymwybyddiaeth o'r egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau 

allweddol ar gyfer y Dyniaethau

• Amlinelliad o'r ystyriaethau addysgegol yn yr adran

‘Cynllunio eich cwricwlwm’ yng nghanllawiau'r Maes 

Dysgu a Phrofiad



Dylunio’r cwricwlwm a chynllunio’r cwricwlwm: 
gwireddu gweledigaeth yr ysgol

Egwyddorion 
allweddol wrth ddethol 
cynnwys:
• safbwyntiau 

lleol, cenedlaethol a’r 
byd ehangach

• ehangder/ystod
• cydlyniad
• trylwyredd
• canolbwyntio
• sensitifrwydd



Lucy Crehan: Developing a curriculum design process in support of the Curriculum for Wales.
https://www.youtube.com/watch?v=PFOCe7HKIMU

Beth yw’r ffactorau, gwerthoedd ac 
ymddygiadau allweddol sy’n gwneud 
eich ysgol yn unigryw?
Sut mae’r rhain yn dylanwadu ar eich 
dewisiadau a’ch penderfyniadau?

Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig
Disgrifiadau dysgu

12 Egwyddor addysgegol

Pedwar Diben

Pwnc Cysyniadau Cynnwys

Agweddau

Sgiliau

Cyd-destun

Profiadau

Pedagogiaeth

Ein penderfyniad ni

Ein penderfyniad ni

Ein penderfyniad ni

Ein penderfyniad ni

Ein penderfyniad ni

Ein penderfyniad ni

Ein penderfyniad niEin penderfyniad ni

Ymchwil:
Beth sy’n gweithio?
Sut ydym yn gwybod?

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


Dylunio modiwl lefel Ysgol: Sut le fydd ein hardal leol ymhen 50 mlynedd?  (GwE 2022)

• Llai o deuluoedd yn defnyddio'r cyfleusterau 
hamdden lleol.

• Y gwirfoddolwyr sy'n rhedeg clybiau 
hamdden lleol yn heneiddio

• Plant a phobl ifanc yn treulio mwy o amser 
tu mewn

DHSB: Mae cymdeithasau dynol yn 
gymhleth ac yn amrywiol, ac maen nhw’n 
cael eu llywio gan weithredoedd a chredoau 
pobl (prif ffocws)
Disgrifiadau Dysgu: Cam Cynnydd 3

12 Egwyddor addysgegol

Pedwar Diben

Pwnc Cysyniadau

Cynnwys

Agweddau

Sgiliau Cyd-destun

Profiadau

Pedagogiaeth

Cymunedau cynaliadwy

Meddwl beirniadol

Ymweliad i’r ganolfan hamdden
Cynghorwyr lleol
Holiadur

Cyfleusterau hamdden lleol

Parchu anghenion a 
hawliau pobl eraill

Lleoliad, hygyrchedd
(pellter, personol, 
cost, cydlyniad
cymdeithasol) 
disgrifio newid, 
esbonio barn, iaith
berswadiol

Cyfleusterau 
hamdden – lleol a 
rhyngwladol

Newid a pharhad
Gorffennol~Presennol~Dyfodol

Ymchwil:
• Beth sy’n gweithio?
• Sut ydym yn gwybod?



Dyniaethau- Datganiadau Yr Hyn sy'n Bwysig Cysyniadau sy'n greiddiol i'r Datganiadau

Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli 

chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol 

a’i ddyfodol

Cwestiynu; Tystiolaeth; Gwerthuso; 
Moeseg; Barn.

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth 

a chânt eu hamgyffred, eu dehongli a’u cynrychioli 

mewn gwahanol ffyrdd

Ystyr; Dod i farn; Cwestiynau athronyddol 

a phwysig bywyd; Ffyrdd o gyfleu; Safbwyntiau; 
Dehongliadau, Arwyddocâd; Dilysrwydd.

Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, 

wedi’i ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd 

dynol

Y rhyng-berthynas rhwng pobl a’r byd naturiol; 

Achos ac effaith; Newid a pharhad; 
Arwyddocâd; Lle, gofod a phrosesau ffisegol.

Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn 

amrywiol, ac maen nhw’n cael eu llywio gan 

weithredoedd a chredoau pobl

Cronoleg; Newid a pharhad; Amrywiaeth; 

Achos ac effaith; Cydgysylltiad; Cymuned; 

Hunaniaeth a pherthyn; Awdurdod 
a llywodraethiant.

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

Dinasyddiaeth; Awdurdod 

a llywodraethiant; Rhyng-gysylltu; Cyfiawnder a 

chydraddoldeb; Menter; Hawliau; Gweithredu a 
chyfrifoldeb cymdeithasol.





Ystyriaethau penodol ar gyfer y Dyniaethau

Safbwyntiau lleol, cenedlaethol a’r byd ehangach

Ehangder/ystod

Cydlyniad

Trylwyredd

Canolbwyntio

Sensitifrwydd

Y Dyniaethau: Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/


Cynefin
Dyma’r man y teimlwn ein bod yn perthyn iddo, lle mae’r bobl a’r dirwedd o’n cwmpas yn gyfarwydd, a lle mae’r golygfeydd a’r 
seiniau yn gysurus ac yn hawdd eu hadnabod. Nid dim ond man yn yr ystyr ffisegol neu ddaearyddol ydyw, serch hynny. Dyma’r 
lleoliad hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol sydd wedi ffurfio ac sy’n parhau i ffurfio’r gymuned sy’n trigo yno.

Dylai dysgwyr gael eu trwytho yn nealltwriaeth o'r hunaniaethau, y tirluniau a’r gwahanol hanes sy'n dod at ei gilydd i ffurf io’u 
‘cynefin’. Bydd hyn nid yn unig yn eu galluogi i feithrin ymdeimlad cryf o’u hunaniaeth a’u lles eu hunain, ond hefyd yn eu galluogi 
i feithrin dealltwriaeth o hunaniaeth pobl eraill a chreu cysylltiadau â phobl, lleoedd a hanes mewn mannau eraill yng Nghymru a
ledled y byd.



Sgiliau cyfannol yn y Dyniaethau

Creadigrwydd 
ac arloesedd

Meddwl yn 
feirniadol a 

datrys 
problemau

Effeithiolrwydd 
personol

Cynllunio a 
threfnu

Sgiliau cyfannol yn y Dyniaethau.pptx

https://hwbwave15-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/robertsm1078_hwbcymru_net/ESIXzJDzvWpDo58flS9L4n4B5Mo53asUlXYpc7TGVg_zPA?e=ILibny


Cynnydd yn y Dyniaethau

Cynnydd yn y Dyniaethau

Ehangder a dyfnder
gwybodaeth cynyddol

Effeithiolrwydd cynyddol fel
dysgwr

Dyfnhau'r ddealltwriaeth
o'r syniadau a'r
disgyblaethau

Mireinio sgiliau a 
soffistigeiddrwydd
cynyddol wrth eu

defnyddio a'u cymhwyso

Creu cysylltiadau a 
throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau newydd

https://hwbwave15-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/robertsm1078_hwbcymru_net/EXbOd4nixdxNuJYnQglb5gcBv84gTczyEEK1Rxv2VoeXcw?e=UgiIsz


Gweminar
Cynllunio 
yn y 
Dyniaethau

Amcanion y weminar

Erbyn diwedd y weminar hon dylai fod gennych:

• Dealltwriaeth o elfennau gorfodol fframwaith Cwricwlwm i 
Gymru mewn perthynas â'r Dyniaethau

• Ymwybyddiaeth o'r egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau 

allweddol ar gyfer y Dyniaethau

• Amlinelliad o'r ystyriaethau addysgegol yn yr adran

‘Cynllunio eich cwricwlwm’ yng nghanllawiau'r Maes 

Dysgu a Phrofiad



Mae addysgeg wrth wraidd cwricwlwm

• Dylai ysgolion geisio datblygu 
gweledigaeth gref o ddysgu ac 
addysgu sy'n ystyried 'pam' a 'sut' 
yn ogystal â 'beth’.

• Mae addysgeg effeithiol yn dibynnu 
ar ddealltwriaeth fanwl o 
ddatblygiad plant a phobl ifanc. 
Mae'n cynnwys archwilio a myfyrio 
ar y strategaethau addysgu a fydd 
yn cefnogi'r dysgu orau mewn cyd-
destun penodol, ac ymchwilio i 
effaith hyn ar ddysgwyr.



12 egwyddor addysgegol

4 diben
Ymdrechu'n 

barhaus
Cymysgedd o 

ddulliau

Datrys problemau, 
meddwl creadigol a 

beirniadol

Datblygu 
ar wybodaeth 

flaenorol ac ennyn 
diddordeb

Cyd-destunau dilys

Asesu ar gyfer 
dysgu

Cysylltiadau o fewn 
ac ar draws MDaPh

Cyfrifoldebau traws 
gwricwlaidd

Cymell I gymryd 
cyfrifoldeb

Datblygiad 
cymdeithasol ac 

emosiynol
Hybu cydweithio

Pennod 5Pennod 5

Ystyriaethau gweithredol
ac ymarferol

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/


12 egwyddor addysgegol – ychydig o enghreifftiau

4 diben
Ymdrechu’n 

barhaus
Cymysgedd o 

dduliau

Datrys  problemau, 
meddwl creadigol a 

beirniadol

Datblygu ar 
wybodaeth 

flaenorol ac ennyn 
diddordeb

Cyd-destunau dilys

Asesu ar gyfer 
Dysgu

Cysyl l tiadau oddi 
mewn ac ar draws 

MDaPh

Cyfri foldebau 
trawsgwricwlaidd

Cymel l  i gymryd 
cyfri foldeb

Datblygiad 
cymdeithasol ac 

emosiynol
Hybu cydweithio

Datrys problemau, meddwl 
creadigol, meddwl beirniadol
Deall y problem
• Cywain gwybodaeth
• Creu damcaniaethau
• Cynllunio a chynnal ymchwiliadau
• Pennu meini prawf llwyddiant
• Monitro cynnydd
• Myfyrio ar gynnydd/deilliannau
• Dadansoddi a syntheseisio
• Gwneud cysylltiadau
• Ymchwilio syniadau
• Cydweithio

Authentic contexts
• Ystyrlon
• 'the world into range’
• Ymdrin â materion yn y byd go iawn, 

yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu 
dyniolaeth (lleol, cenedlaethol, 
rhyngwladol)

• Cael gafael ar adnoddau / ymchwilio 
i ffynonellau

• Defnyddio arbenigwyr allanol
• Cymhwyso’r hyn a ddysgwyd

Cymryd cyfrifoldeb cynyddol dros eu dysgu
• Metawybyddiaeth / ‘dysgu i ddysgu’
• Meddwl yn strategol
• Defnyddio strwythurau i gyrraedd nod neu ddatrys problem
• Gweld sut i wella 
• Dysgu personol
• Cydweithio



Ystyriaethau ar gyfer darparu profiadau dysgu

Ystod o 
gyfleoedd i ddysgu

tu allan

Ystod o gyfleoedd
i ymweld ac 

archwilio

Ystod o gyfleoedd 
i ymwneud â 

phobl lleoedd a 
phrofiadau

Ystod o gyfleoedd 
i arsylwi neu 
gymryd rhan



Yr hyn sy'n bwysig yn y Dyniaethau

Dylid defnyddio’r datganiadau am yr hyn sy’n 
bwysig yn holistaidd er mwyn cynnig llwyfan 
eang a dwfn i gefnogi dysgwyr trwy eu taith 
addysgol yn y dyniaethau.

Mae’r datganiad cyntaf o’r hyn sy’n bwysig 
yn hybu ymchwil a darganfyddiad o fewn y 
Maes, tra bod yr ail yn annog dysgwyr i 
archwilio ac ystyried sut maen nhw ac eraill 
yn gweld, dehongli a chynrychioli profiadau 
dynol. Mae’r trydydd a’r pedwerydd 
datganiad o’r hyn sy’n bwysig yn canolbwyntio 
ar agweddau allweddol o ddealltwriaeth yn y 
Maes hwn, sef perthynas pobl gyda’r byd 
naturiol a chyda’i gilydd. Mae’r datganiad 
terfynol o’r hyn sy’n bwysig yn rhoi pwyslais 
newydd ar rôl a gweithredoedd yr 
unigolyn mewn ymateb i’r heriau a’r 
cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth.

Diffinio

Nodi 
amodau

Dethol a 
chasglu

Dadansoddi 
a dehongli

Myfyrio ac 
adolygu

Gwneud 
synnwyr

Cyfathrebu



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

Sut ydym yn addysgu'r sgiliau hyn? e.e. Holi cwestiynau, llunio damcaniaeth, 
gwirio dibynadwyedd ffynonellau?

Cysyniadau allweddol
• Cwestiynu
• Meddwl yn feirniadol
• Myfyrio ar dystiolaeth: 

casglu, cyfiawnhau, 
cyflwyno, dadansoddi, 
gwerthuso

• Meddwl yn greadigol
• Gwerthuso
• Gwella’u methodoleg
• Moeseg
• Mynegi barn



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

Beth yw ffydd?
Sut mae pobl yn dangos eu bod 
yn perthyn?
Pam mae addoldai mor 
wahanol?
Oes angen rheolau er mwyn 
byw?

Beth mae'r map yn dweud/ddim
yn dweud wrthym?
Beth yw'r ffordd gorau o osgoi
llifogydd?
A yw'n wir mai trigolion
Fairbourne you ffoaduriaid
newid hinsawdd cyntaf y DU?

Pam mae pobl Cymru wedi newid eu
barn am Syr Thomas Picton?
Pam mae 'ffenest Gymreig' mewn
eglwys yn Birmingham Alabama?
Pam mae gymaint o enghreifftiau
diweddar ar draws Cymru, o'r
graffiti ‘Cofiwch Dryweryn’?

Cysyniadau allweddol
• Gwneud synnwyr o’r byd
• Sut a pham y gall 

dehongliadau 
wahaniaethu?

• Safbwyntiau
• Arwyddocâd
• Pa mor ddilys?



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

Cysyniadau allweddol
• Y berthynas rhwng bobl 

a’r byd naturiol
• Achos ac effaith
• Newid a pharhad
• Arwyddocad
• Lleoliad a gofod
• Prosesau ffisegol



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

Cysyniadau allweddol
• Hunaniaeth, treftadaeth 

cynefin.
• Dewisiadau a 

gweithredoedd
• Prosesau
• Credoau crefyddol ac 

anghrefyddol a bydolygon
• Cysylltiadau a rhyng-

ddibyniaethau
• Goddefgarwch ac empathi

This  Photo by Unknown author is l icensed under CC 
BY-SA-NC.

http://croeso.typepad.com/croeso/paintings/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


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

Cysyniadau allweddol
• Dinasyddion Cymru a’r byd
• Cyfiawnder
• Awdurdod
• Cynaladwyedd
• Cymdeithas deg a chynhwysol
• Gweithredu a chyfrannu





Sesiwn 2: 24ain o Fehefin

Nod yr ail sesiwn hon yw:
• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o’r continwwm dysgu
• Ystyried dulliau o gynllunio ac asesu
• Archwilio dulliau addysgegol effeithiol o fewn y Maes Dysgu a 

Phrofiad a thu hwnt


