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• Dadbacio elfennau mandadol fframwaith CiG mewn
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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.



Lle i gychwyn?

MDaPh Celfyddydau Mynegiannol

Y pedwar diben

Datganiadau o’r ‘hyn sy’n bwysig’

Sgiliau Cyfannol Sgiliau trawsgwricwlaidd

Cynllunio ar gyfer cynnydd

Y 5 Disgyblaeth
• Celf
• Cerddoriaeth
• Dawns
• Drama
• Ffilm a’r cyfryngau digidol

• Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
• Dinasyddion egwyddorol a gwybodus
• Cyfranwyr mentrus a chreadigol
• Unigolion iach a hyderus

• Archwilio
• Ymateb
• Creu

• Creadigrwydd ac arloesedd
• Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

• Cynllunio a threfnu
• Effeithiolrwydd personol

• Rhifedd
• Llythrennedd
• Cymhwysedd digidol

• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr
• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau’r dealltrwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau yn y meysydd dysgu a phrofiad
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol

wrth eu defnyddio a’u cymhwyso
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo’r dysgu i gyd-

destunau newydd

Themâu trawsgwricwlaidd



CYMRAEG

SAESNEG

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


dysgwyr 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
• ymholgarac 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 gwahanolgyd-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

cyfranwyr 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 effeithiol ac 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

dinasyddion 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 dynol a 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

unigolion iach, hyderus sydd:

• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol
• yn meithrin eu lles meddyliol ac 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 cadarnhaol wedi’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’nbarod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Y Pedwar Diben
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Pam ei
fod yn 
bwysig?

Oherwydd ………… 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 ymateb a myfyrio, fel artisit ac fel cynulleidfa, yn rhan
hanfodol o ddysgu yn y celfyddau mynegiannol.

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

Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig



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.

Wrth archwilio’r Maes hwn trwy eu gwaith creadigol eu hunain a gwaith eraill, mae dysgwyr yn mynd i’r afael â genres, technegau, 

offer, deunyddiau a dulliau. Mae hyn yn eu galluogi i ddod yn unigolion chwilfrydig a chreadigol.

Drwy archwilio ffurfiau a disgyblaethau yn y celfyddydau mynegiannol, boed drwy arbrofi, chwarae neu ymchwilio ac ymholi mwy

ffurfiol, gall dysgwyr ddod i ddeall y ffordd y mae’r celfyddydau mynegiannol yn cyfathrebu drwy ddulliau gweledol, corfforol, geiriol, 

cerddorol a thechnolegol. Mae’r archwilio hwn hefyd yn dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae’r celfyddydau mynegiannol yn ffurfio

syniadau a theimladau. Gall hyn eu hannog i feithrin eu dychymyg a thynnu ar eu profiadau, eu sgiliau a’u doniau er mwyn iddyn nhw 

ddod yn artistiaid creadigol eu hunain.

Mae’r celfyddydau mynegiannol hefyd yn gyfrwng grymus y gall dysgwyr ei ddefnyddio i archwilio Cymru, ei thraddodiadau, ei hanes

a’i diwylliannau unigryw ac amrywiol. Gallan nhw gynnig cyfle i ddysgwyr archwilio eu hetifeddiaeth ddiwylliannol eu hunain yn 

ogystal â rhai pobl, llefydd a chyfnodau eraill. Trwy hyn gallan nhw ddarganfod sut y gellir defnyddio’r celfyddydau mynegiannol i

ffurfio a mynegi hunaniaeth bersonol, gymdeithasol a diwylliannol. Bydd dysgwyr yn cael edrych ar waith o ddiwylliannau a 

chymdeithasau amrywiol, gan ddysgu am eu dylanwadau, eu hanesion a'u heffaith. Gall dysgwyr hefyd edrych sut y gellir defnyddio'r

celfyddydau mynegiannol i gwestiynu a herio safbwyntiau a bod yn rym ar gyfer newid personol a chymdeithasol.

Datganiad o'r hyn sy'n bwysig
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Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd
O ymwybyddiaeth o’r Maes hwn ac ymwneud ag ef, mae dysgwyr yn datblygu sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer dadansoddiad beirniadol a defnydd derbyngar
a mynegiannol o iaith. Mae dysgu a phrofiad yn y maes hwn yn cynnig ystod o gyd-destunau cyfoethog a phwrpasol lle gellir atgyfnerthu, datblygu, 
cymhwyso ac ymestyn sgiliau llythrennedd dysgwyr. Gall archwilio ac ymwybyddiaeth o amrywiaeth o waith creadigol fod yn bwerus yn natblygiad
strategaethau darllen a sgiliau darllen uwch, megis casglu a dehongli. Mae’n llwyfan hyblyg i ddysgwyr gaffael y sgiliau a’r wybodaeth i addasu eu hiaith at 
ddiben ac i gynulleidfa ac mae’n cynnig cyfleoedd pwrpasol i adeiladu hyder fel y gall dysgwyr fynegi eu hunain fel unigolion ac mewn rôl.

Rhifedd
Mae’r Maes hwn yn cynnig cyfleoedd creadigol i ddatblygu sgiliau rhifedd mewn ystod o gyd-destunau diddorol. Mae dysgwyr yn cyfathrebu gyda
symbolau ac yn defnyddio ystod o iaith fathemategol. Maen nhw’n archwilio cysyniadau sy’n perthyn i fyd geometreg a mesuriadau megis maint, siâp, 
cymesuredd, graddfa, hyd, dimensiwn, pellter, safle, safbwynt ac amser. Maen nhw hefyd yn archwilio cysyniadau sy’n perthyn i rif megis strwythur, 
patrwm a rhythm, cyfrif, ailadrodd, brawddegu a llythrennedd ariannol.

Cymhwysedd digidol
Mae’r Maes hwn yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i ddatblygu cymhwysedd digidol mewn meysydd megis cydweithredu digidol, technoleg cynhyrchu, eiddo
deallusol, deallusrwydd artiffisial, hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth, delwedd y corff a golygu lluniau, yn ogystal ag arbed, rhannu a dosbarthu
gwaith digidol.

Mae llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn sgiliau trawsgwricwlaidd mandadol o fewn Cwricwlwm i Gymru.
Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi eu diweddaru ac yn parhau i fod ar gael fel canllawiau cynorthwyol
anstatudol.



Sgiliau Cyfannol

Creadigrwydd ac arloesi

Y broses greadigol yw hanfod y Maes hwn. Mae’r datganiadau o’r hyn
sy’n bwysig yn galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth, a sgiliau
creadigol ac arloesol. Disgwylir i ddysgwyr ystyried dylanwadau a llywio
eu creadigrwydd eu hunain. Mae dysgwyr yn defnyddio eu sgiliau
creadigol a’u dychymyg, yn darganfod posibiliadau a mireinio syniadau
er mwyn cynhyrchu eu gwaith creadigol unigryw eu hunain. Mae 
meddylfryd creadigol sy’n datblygu trwy archwilio o fewn a thrwy’r
Maes hwn yn galluogi dysgwyr i archwilio’r anwybod a gwneud
cysylltiadau. Mae dysgwyr yn cymryd risgiau creadigol i fynd y tu hwnt i
wybodaeth sy’n bodoli eisoes ac yn derbyn methiant fel profiad dysgu.

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Anogir mireinio trwy un o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn y Maes
hwn, gyda’r nod o adeiladu sgiliau hunanwerthuso ac adfyfyrio. Mae’r
gwerthuso sy’n rhan o’r broses greadigol yn galluogi dysgwyr i ddatblygu
sgiliau adfyfyrio, cwestiynu a datrys problemau, yn ogystal â herio
canfyddiadau a nodi datrysiadau. Gall dysgwyr arddangos gwydnwch wrth
roi gwerthusiad beirniadol o’u gwaith, a gellir disgwyl iddyn nhw ymateb
yn gadarnhaol i adborth beirniadol. Gall dysgwyr ddatblygu sgiliau datrys
problemau trwy arbrofi gydag amrywiaeth o gelfyddydau a thechnegau
celfyddydol.

Effeithiolrwydd personol

Trwy’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn y Maes hwn, mae
dysgwyr yn datblygu hunan hyder, hunan werth, annibyniaeth, 
sgiliau cyfathrebu ac ymwybyddiaeth gymdeithasol a diwylliannol. 
Mae dysgwyr yn dod yn fentrus, yn ddyfeisgar ac yn wydn trwy
reoli eu hunain a’u hadnoddau. Yn ei dro, mae hyn yn cyfoethogi
eu sgiliau byd gwaith. Maen nhw’n cael eu hannog i ddatblygu
gwydnwch trwy dderbyn methiant a gwerthfawrogi ei le yn y 
broses greadigol.

Cynllunio a threfnu

Trwy’r Maes hwn, anogir dysgwyr i gynllunio, gosod eu nodau eu
hunain a rheoli adnoddau. Gallan nhw gymhwyso prosesau
adfyfyriol, beirniadol a chreadigol er mwyn gwneud synnwyr o 
syniadau a phrofiadau. Mae’r gallu i gynhyrchu syniadau, datblygu
chwilfrydedd, archwilio a dod â syniadau’n fyw yn sylfaenol i’r
Maes hwn.
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• Mae’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn y Maes hwn yn cynrychioli’r broses greadigol.
• Trwy’r broses greadigol, mae dysgwyr yn archwilio, yn ymateb i ysgogiadau ac yn creu a myfyrio ar eu gwaith eu

hunain wrth ymwneud â phrofiadau dilys, cyfoethog.
• Mae’r Maes hwn yn cwmpasu pum disgyblaeth: celf, cerddoriaeth, dawns, drama, a ffilm a’r cyfryngau digidol.
• Mae’r disgyblaethau hyn yn rhannu’r broses greadigol, a phob un yn cyfrannu sgiliau trosglwyddadwy a 

gwybodaeth tuag at brofiad dysgwr. 
• Yn ychwanegol, mae gan bob un o’r disgyblaethau gorff o wybodaeth a corff o sgiliau sy’n perthyn yn benodol

iddyn nhw. Mae’r dysgu hwn yn cefnogi cynnydd ac yn cynnig mwy o ddyfnder i’r dysgu.
• Mae hyblygrwydd i ddewis sut i strwythuro cwricwlwm – megis trwy ddull cyfannol, amlddisgyblaethol, 

rhyngddisgyblaethol neu ddisgyblaethol.
• Mae’r Maes wedi’i gynllunio i gefnogi datblygu dull mwy cyfannol o ddysgu.
• Ar draws taith y dysgwyr ar y continwwm 3 i 16, mae’n bwysig cynnig cyfleoedd eang a chytbwys ar gyfer celf, 

cerddoriaeth, dawns, drama, a ffilm a’r cyfryngau digidol.
• Dylid addasu’r dysgu a’i wneud yn amlochrog, a dylai newid gan ddibynnu ar y dysgwyr a’u cyd-destun. 
• Waeth beth yw’r dull a ddewisir, mae’n bwysig nodi fod y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn gysylltiedig â’i

gilydd ac na ddylen nhw gael eu dysgu ar wahân. Gyda’i gilydd maen nhw’n galluogi’r dysgwyr i ymwneud yn 
llawn â’r broses greadigol y mae gan bob un o’r disgyblaethau yn y celfyddydau mynegiannol yn gyffredin.

Ystyriaethau penodol ar gyfer y Maes hwn





•cyfleoedd teg i gynnwys y pum disgyblaeth: celf, cerddoriaeth, dawns, drama, a ffilm a’r cyfryngau
digidol
•cynnydd ar hyd y continwwm – cymhlethdod, rheolaeth, dyfnder ac annibyniaeth
•profiad, gwybodaeth a sgiliau sy’n gynhenid i bob disgyblaeth, yn ogystal ag ar draws pob un
•cyfleoedd i weithio’n annibynnol ac yn gydweithredol
•ystod o ysgogiadau, technegau, deunyddiau ac adnoddau, offer a thechnolegau
•arddulliau, genres a thestunau creadigol ar draws yr holl ddisgyblaethau a chan gwmpasu pobl, lleoedd, 
diwylliannau a chyfnodau
•sgiliau a geirfa benodol i’r ddisgyblaeth
•profiad o leoliadau go iawn a rhithwir a digwyddiadau a gwyliau celfyddydol lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol
•gwerthfawrogiad ac ymateb beirniadol
•mewnbwn gan bobl broffesiynol a phrofiad diwydiant
•mynediad at gyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
•mynediad at archwiliad ymarferol a damcaniaethol
•cyfleoedd i ddysgwyr gymryd ystod o rolau a chyfrifoldebau o fewn y broses greadigol

Ystyriaethau wrth gynllunio eich cwricwlwm
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Current framework

Cerddoriaeth

Mae cerddoriaeth yn cynnwys perfformio, byrfyfyrio a 
chyfansoddi, gwrando a gwerthuso.

Dylech ystyried:

•traw, alaw, dynameg, gwead, tempo, ansawdd, rhythm, 
mydr, ffurf a strwythur, cyweiredd, dyfeisiau cerddorol (e.e.
ailadrodd, ostinato, dilyniant), harmoni, tonyddiaeth

•dwyran, teiran, rondo, tôn gron, miniwét a thrio, stroffig, thema
ac amrywiadau, cyfansoddi di-dor, sonata

•perfformio (gan gynnwys lleisiol, offerynnol, technoleg e.e. DJ-io), 
byrfyfyrio a chyfansoddi (gan gynnwys lleisiol, offerynnol, acwstig, 
trydanol a digidol, golygu/cynhyrchu), gwrando (gan gynnwys
dadansoddi, gwerthuso a gwerthfawrogi ystod o ffurfiau
ac arddulliau cerddorol ar draws genres a chyfnodau o amser)

Ystyriaethau sy’n benodol i ddisgyblaethau

Mv k

Mae’r Maes hwn yn cwmpasu pum disgyblaeth:

• Celf
• Cerddoriaeth
• Dawns
• Drama
• Ffilm a’r cyfryngau digidol
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Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill

Iechyd a Lles Y Dyniaethau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer symud a dawns creadigol fel 
gweithgaredd corfforol ac yn ffordd o alluogi dysgwyr i 
ddatblygu symudiadau echddygol bras a symudiadau 
echddygol manwl er mwyn cefnogi cyfranogiad mewn 
gwahanol ddisgyblaethau celfyddydol. Gall cyfranogiad 
yn y celfyddydau mynegiannol alluogi dysgwyr i 
ddatblygu ymdeimlad o’r hunan, adeiladu hyder, ac 

archwilio gwahanol ffurfiau o gyfathrebu a 
chydberthnasau a all gefnogi iechyd meddwl a lles 
emosiynol.

Mae celf, cerddoriaeth, dawns, theatr, ffurfiau cyfryngol a 
llenyddol yn ddarnau gwerthfawr o dystiolaeth ar gyfer 
ymchwiliadau yn y Dyniaethau ac yn gyfryngau ar gyfer mynegi 
dehongliadau a safbwyntiau pobl. Mae’r byd naturiol, y gorffennol 
a’r presennol oll yn ysgogi ac yn cynnig cyd-destunau ym Maes 
Dysgu y Celfyddydau Mynegiannol. Trwy’r gorffennol a’r 
presennol mae’r celfyddydau mynegiannol wedi bod yn bwysig 
wrth lywio diwylliant a chymdeithasau. Mae archwilio’r 
celfyddydau o wahanol gyfnodau, diwylliannau a chymdeithasau, 
gan gynnwys o Gymru (e.e. Eisteddfod), yn galluogi dysgwyr i 
ddatblygu eu dealltwriaeth o ddiwylliannau pobl eraill yn ogystal 
â’u diwylliant eu hunain. Gall archwilio cysyniadau cymdeithasol a 
moesol, cynaladwyedd a busnes ysgogi gwaith creadigol.

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 yma 

yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sensitifrwydd ac empathi 
diwylliannol. 

Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae’r defnydd o rifedd a chysyniadau o’r Maes hwn 
wedi ymwreiddio ym Maes Dysgu a Phrofiad y 
Celfyddydau Mynegiannol, gan gefnogi pob disgyblaeth. 

Dylid rhoi ystyriaeth i gyfrif, dilyniannu ac amser, ac 
archwilio sut y gellir defnyddio gofod, patrymau, 
cymesuredd, siâp a safle ar draws y celfyddydau. Gellir 
hefyd archwilio cymarebau, graddfa, cyfraneddau a 
ffracsiynau yn y Celfyddydau Mynegiannol, er enghraifft 

mewn cerddoriaeth. Gall defnyddio caneuon a rhigymau 
gynorthwyo gydag ymwreiddio rhifedd yn ystod y camau 
cynnydd cynnar.

Mae gan y Meysydd hyn gysylltiadau agos, gyda’r ddau yn 
dibynnu ar ddulliau tebyg sy’n cynnwys proses o ddarganfod a 
meddwl dargyfeiriol a chynhyrchu syniadau a all arwain at 
ganlyniadau creadigol ac arloesedd. Mae meddylfryd dylunio a 
phrosesau dylunio mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn mynd 
law yn llaw â dull dylunio ac archwiliad yn y Celfyddydau 
Mynegiannol, ac hefyd yn cynnwys archwilio gwahanol gyfryngau 
y gellir eu defnyddio i gyfathrebu dylunio a chreadigrwydd i eraill. 
Yn y ddau Faes defnyddir dulliau creadigol i archwilio cysyniadau a 
defnyddiau, yn ogystal â datblygu medrusrwydd â dwylo, 
cywirdeb, manylrwydd, a chrefftwaith sy’n cefnogi cynhyrchu. 
Mae gwybodaeth am natur a datblygiad defnyddiau yn bwysig 
wrth eu dewis ar gyfer dylunio a chynhyrchu a gall hyd yn oed 
ddealltwriaeth o wyddoniaeth tonnau gefnogi datblygiad a 
gwerthfawrogiad o gerddoriaeth.



Y Dyniaethau
Mae celf, cerddoriaeth, dawns, theatr, ffurfiau cyfryngol a llenyddol yn 
ddarnau gwerthfawr o dystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau yn y Dyniaethau ac 
yn gyfryngau ar gyfer mynegi dehongliadau a safbwyntiau pobl. Mae’r byd 
naturiol, y gorffennol a’r presennol oll yn ysgogi ac yn cynnig cyd-destunau 
ym Maes Dysgu y Celfyddydau Mynegiannol. Trwy’r gorffennol a’r presennol 
mae’r celfyddydau mynegiannol wedi bod yn bwysig wrth lywio diwylliant a 
chymdeithasau. Mae archwilio’r celfyddydau o wahanol gyfnodau, 
diwylliannau a chymdeithasau, gan gynnwys o Gymru (e.e. Eisteddfod), yn 
galluogi dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddiwylliannau pobl eraill yn 
ogystal â’u diwylliant eu hunain. Gall archwilio cysyniadau cymdeithasol a 
moesol, cynaladwyedd a busnes ysgogi gwaith creadigol.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill



Iechyd a Lles
Mae Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles yn cynnig cyfleoedd ar 
gyfer symud a dawns creadigol fel gweithgaredd corfforol ac yn 
ffordd o alluogi dysgwyr i ddatblygu symudiadau echddygol bras a 
symudiadau echddygol manwl er mwyn cefnogi cyfranogiad mewn 
gwahanol ddisgyblaethau celfyddydol. Gall cyfranogiad yn y 
celfyddydau mynegiannol alluogi dysgwyr i ddatblygu ymdeimlad 
o’r hunan, adeiladu hyder, ac archwilio gwahanol ffurfiau o 
gyfathrebu a chydberthnasau a all gefnogi iechyd meddwl a lles 
emosiynol.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill



Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Themâu trawsgwricwlaidd

Addysg perthnasoedd a rhywioldeb

Hawliau dynol

Amrywiaeth

Addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n
gysylltiedig â byd gwaith

Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Dylai fod gan ysgolion ac ymarferwyr
fethodoleg ar gyfer gynllunio cwricwlwm
sy'n ymgorffori cyfleoedd ar gyfer dysgu
ac ystyriaeth o elfennau
trawsgwricwlaidd, lle y bo'n briodol.

Dylai’r rhain ganiatáu i ddysgwyr:

• ystyried cyd-destunau lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol

• meithrin dealltwriaeth o addysg
cydberthynas a rhywioldeb, addysg
hawliau dynol ac amrywiaeth, ac 
addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n
gysylltiedig â byd gwaith

Cwricwlwm i Gymru



Dadbacio datganiad o'r hyn sy'n bwysig

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.

Cwestiynau i’w hystyried yn cynnwys:

• Beth yw’r cysyniadau allweddol i’w datblygu?
• Sut mae’r datganiad hwn yn cefnogi’r pedwar diben? 
• Sut gallwn ni ei wneud yn real a thynnu ar brofiadau’r dysgwr a’r gymuned leol? 
• Pa brofiadau allai gefnogi’r dysgu yn y maes hwn? 
• A oes cyfleoedd i roi sylw i’r themâu trawsgwricwlaidd? 
• A oes unrhyw gysylltiadau â datganiadau eraill o’r Hyn sy’n Bwysig ac â Meysydd Dysgu a 

Phrofiad y gallwn eu harchwilio? 



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.

Wrth archwilio’r Maes hwn trwy eu gwaith creadigol eu hunain a gwaith eraill, mae dysgwyr yn mynd i’r afael â genres, technegau, 

offer, deunyddiau a dulliau. Mae hyn yn eu galluogi i ddod yn unigolion chwilfrydig a chreadigol.

Drwy archwilio ffurfiau a disgyblaethau yn y celfyddydau mynegiannol, boed drwy arbrofi, chwarae neu ymchwilio ac ymholi mwy

ffurfiol, gall dysgwyr ddod i ddeall y ffordd y mae’r celfyddydau mynegiannol yn cyfathrebu drwy ddulliau gweledol, corfforol, geiriol, 

cerddorol a thechnolegol. Mae’r archwilio hwn hefyd yn dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae’r celfyddydau mynegiannol yn ffurfio

syniadau a theimladau. Gall hyn eu hannog i feithrin eu dychymyg a thynnu ar eu profiadau, eu sgiliau a’u doniau er mwyn iddyn nhw 

ddod yn artistiaid creadigol eu hunain.

Mae’r celfyddydau mynegiannol hefyd yn gyfrwng grymus y gall dysgwyr ei ddefnyddio i archwilio Cymru, ei thraddodiadau, ei hanes

a’i diwylliannau unigryw ac amrywiol. Gallan nhw gynnig cyfle i ddysgwyr archwilio eu hetifeddiaeth ddiwylliannol eu hunain yn 

ogystal â rhai pobl, llefydd a chyfnodau eraill. Trwy hyn gallan nhw ddarganfod sut y gellir defnyddio’r celfyddydau mynegiannol i

ffurfio a mynegi hunaniaeth bersonol, gymdeithasol a diwylliannol. Bydd dysgwyr yn cael edrych ar waith o ddiwylliannau a 

chymdeithasau amrywiol, gan ddysgu am eu dylanwadau, eu hanesion a'u heffaith. Gall dysgwyr hefyd edrych sut y gellir defnyddio'r

celfyddydau mynegiannol i gwestiynu a herio safbwyntiau a bod yn rym ar gyfer newid personol a chymdeithasol.

Beth yw’r cysyniadau allweddol sydd angen eu datblygu yn y datganiad hwn? 



• Arddulliau, technegau, offer, deunyddiau, genres
• Datblygu creadigrwydd a chwilfrydedd
• Cyfathrebu-gweledol, corfforol, geiriol, cerddorol a thechnolegol
• Mynegi syniadau a theimladau
• Meithrin dychymyg creadigol drwy brofiadau/sgiliau/doniau blaenorol
• Archwilio Cymru ac etifeddiaeth diwylliannol pobl / llefydd / cyfnodau / 

cymdeithasau / dylanwadau
• Defnyddio gwybodaeth i gwestiynnu a herio safbwyntiau-newid personol

a chymdeithasol
• Defnyddio ymchwil i gyfoethogi profiadau ac i ddatblygu yn ddysgwyr

chwilfrydig a chreadigol

Beth yw’r cysyniadau allweddol sydd angen eu datblygu yn y datganiad hwn? 



Beth yw’r cysyniadau allweddol i’w datblygu?
ARCHWILIO-ARBROFI

●Arddulliau, Technegau, Offer, deunyddiau, Genres.
●Datblygu creadigrwydd a chwilfrydedd.
●Cyfathrebu- gweledol, corfforol, geiriol, cerddorol a thechnolegol.
●Mynegi syniadau a theimladau
●Meithrin dychymyg creadigol drwy brofiadau/sgiliau/doniau blaenorol
●Archwilio Cymru ac etifeddiaeth ddiwylliannol-pobl/llefydd/cyfnodau/cymdeithasau/dylanwadau.
●Defnyddio gwybodaeth i gwestiynnu a herio safbwyntiau- newid personol a chymdeithasol.
●Defnyddio ymchwil i  gyfoethogi profiadau ac i  ddatblygu yn ddysgwyr chwilfrydig a chreadigol.

Sut allwn ei wneud yn real, tynnu ar brofiadau dysgwyr a’r gymuned leol?
● Archwilio ymarferwyr/arlununwyr/cyfansoddwyr yng Nghymru
● Arbrofi gyda arddulliau/technegau/offer/deunyddiau.
● Archwilio gwaith eraill drwy

wrando/edrych/ymweld/teimlo/trafod
● Ymweld â lleoliadau/perfformiadau/orielau/digwyddiadau

diwylliannol a chymdeithasol/gwylio rhaglenni
● Adnabod profiadau/sgiliau/doniau blaenorol drwy roi cyfleoedd i 

berfformio/creu

Pa brofiadau/pwy all gefnogi’r

dysgu?

● Ymarferwyr
● Ymweliadau
● Ffynonellau
● Gweithgareddau

ymarferol
● Amrywiaeth o 

adnoddau ac offer
● Arddangosfeydd

Sut mae’r datganiad yn cefnogi’r 4 Diben?
● Datblygu corff o wydoaeth a sgiliau
● Cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol

ffurfiau/lleoliadau
● Ymchwilio a gwerthuso canfyddiadau yn 

feirniadol.
● Cysylltu a chymhwyso gwybodaeth.
● Meddwl yn greadigol.
● I fod yn wybodus am eu diwylliant, eu

cymuned, eu cymdeithas.
● Cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.
● Fod â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan

mewn perfformiadau.
● I fedru gwynebu a goresgyn heriau.
● Datblygu sgiliau a gwybodaeth i ddelio a 

bywyd yn annibynnol.

A oes cyfleoedd i roi sylw i themâu

trawsgwricwlaidd?
● Cymreictod- Hanes Cymru, 

Etifeddiaeth
● Hawliau Dynol
● Yr amgylchedd- newid hinsawdd, 

milltir sgwâr
● Fi fy hun
● Cydraddoldeb
● Chwedlau
● Sawl maes y gellir ei archwilio

gyda’r Celfyddydau Mynegiannol

DATGLOI YMHELLACH: 
DATGANIAD 1

Oes cysylltiadau i FDaPh

eraill allwn ddatblygu?
● Y Dyniaethau-Hanes
● Iechyd a lles- dod i adnabod

eu hunain/gwenud
penderfyniadau

● Ieithoedd- defnyddio
straeon/gwybodaeth/ffynon
ellau, defnyddio iaith i fynegi
syniadau

● Gwyddoniaeth a thechnoleg: 
arbrofi i ganfod datrysiadau a 
deall pam fod pethau yn 
digwydd

● Matemateg a Rhifedd-
patrymau



• Yr elfennau sy'n rhan o'r Maes Dysgu a Phrofiad Celfyddydau
Mynegiannol

• Pwysigrwydd y ‘Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig’ fel cyrchfan dysgu

• Dylid defnyddio’r fframwaith, gan gynnwys y datganiadau o’r hyn sy’n
bwysig a’r adran ar cynllunio eich cwricwlwm fel canllaw ar gyfer cynllunio

• Sut mae’r Celfyddydau Mynegiannol yn cysylltu â meysydd eraill o'r
cwricwlwm

Key points from today’s webinarPwyntiau allweddol o’r sesiwn heddiw



Camau nesaf

Sesiwn 2 - Cynnydd mewn dysgu ar gyfer y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu
• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu
• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y MDaPh a thu hwnt

Dyddiadau Sesiwn 2

• Dydd Mercher Mehefin 22ain 13:30-14:30 (Cyfrwng Cymraeg)

• Dydd Iau Mehefin 23ain 1:30-2:30 (Cyfrwng Saesneg)


