
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sesiwn 1 - Dadbacio a deall y 

MDaPh



• Dadbacio elfennau mandadol fframwaith CiG mewn
perthynas â'r MDaPh

• Rhannu egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar
gyfer y MDaPh

• Edrych ar yr ystyriaethau o ran addysgeg o fewn yr adran
'Dylunio eich cwricwlwm' a amlinellir yn y canllawiau
MDaPh

https://bit.ly/3siWHYJ

Amcanion

https://bit.ly/3siWHYJ
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Dylunio, cynllunio a strwythur y cwricwlwm
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Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Beth sy’n wahanol?



Hen – cwricwlwm presennol Newydd – Cwricwlwm i Gymru

Arweinir gan bwrpas

Continwwm dysgu – 3-16

Cynnwys a yrrir

Dysgu wedi gosod ar gyfer cyfnodau
allweddol

Rhagnodol a phenodol iawn

Seiliedig ar raglenni astudio Datganiadau o’r hyn sy’n bwsig

Disgrifiadau dysgu



The Good Old Days



“The Good Old Days” – Ymholiad gwyddonol

Rhagdybiaeth a 
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The Good Old Days – Scientific enquiry

Hypothesis & 
predicting

Method 
writing

Fair 
testing

Collecting 
data

Analysing Evaluating

“The Good Old Days” – Dylunio a chreu

Modelu
enghraifft

Ymchwil Dylunio Prototeip Creu Gwerthuso







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


6 MDaPh
27 Datganiadau o’r hyn sy’n bwsig

5 Camau cynnyd

PAM – Y cyd-destunau ar gyfer
addysgu

BETH -Y Sgiliau y dylid eu datblygu yn 
ystod fel rhan o'r dysgu

BETH -Y Sgiliau y mae'n rhaid eu 
datblygu

SUT - Y Methodoleg Addysgu Sut y 
gellid addysgu neu gyflwyno'r cynnwys



Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Pam ei
fod yn 
bwysig?

Oherwydd …………
Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i 

ddeall a rhagfynegi ffenomenau..

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

cymdeithas.

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

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

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

Datganiadau o’r hyn sy’n bwsig

Mae cyfrifiaduraeth yn gosod sail i’n byd digidol.



Bod yn Chwilfrydig

Dylunio a pheirianneg

Pethau byw

Mater

Grymoedd ac egni

Cyfrifiaduraeth

Ymchwilio

D&Th

Bioleg

Cemeg

Ffiseg

Cyfrifiadureg

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

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

cymdeithas.

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

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

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

Mae cyfrifiaduraeth yn gosod sail i’n byd digidol.

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

Trwy sylwi ar amrywiaeth pethau byw, a sut maen nhw’n ymwneud â’u hamgylchedd, 
gall dysgwyr ddod i ddeall sut mae’r rhain wedi esblygu dros gyfnodau sylweddol o 

amser. Mae angen amodau ac adnoddau penodol ar bob peth byw er mwyn goroesi, a 
gall fod yn rhaid iddyn nhw gystadlu ag organebau eraill er mwyn gwneud hynny. Mae 
pobl yn rhan o’r byd hwn o bethau byw, a gall ein penderfyniadau a’n gweithredoedd, 

ynghyd â’r broses ddetholiad naturiol, gael effaith sylweddol ar amrywiaeth bywyd. 
Mae gwybod am strwythurau a swyddogaethau pethau byw yn galluogi dysgwyr i 

ddeall sut mae’r rhain yn tyfu, datblygu ac atgenhedlu’n llwyddiannus. Mae datblygu 
dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a llwyddiant organebau yn caniatáu i 

ni wneud penderfyniadau gwybodus am ein iechyd corfforol a’n heffaith ar y byd 
naturiol, gan gynnwys chwilio am ffyrdd o atal a thrin clefydau. 

Dadbacio datganiad o'r hyn sy'n bwysig



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

Trwy sylwi ar amrywiaeth pethau byw, a sut maen nhw’n ymwneud â’u hamgylchedd, 
gall dysgwyr ddod i ddeall sut mae’r rhain wedi esblygu dros gyfnodau sylweddol o 

amser. Mae angen amodau ac adnoddau penodol ar bob peth byw er mwyn goroesi, a 
gall fod yn rhaid iddyn nhw gystadlu ag organebau eraill er mwyn gwneud hynny. Mae 
pobl yn rhan o’r byd hwn o bethau byw, a gall ein penderfyniadau a’n gweithredoedd, 

ynghyd â’r broses ddetholiad naturiol, gael effaith sylweddol ar amrywiaeth bywyd. 
Mae gwybod am strwythurau a swyddogaethau pethau byw yn galluogi dysgwyr i 

ddeall sut mae’r rhain yn tyfu, datblygu ac atgenhedlu’n llwyddiannus. Mae datblygu
dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a llwyddiant organebau yn caniatáu i 

ni wneud penderfyniadau gwybodus am ein iechyd corfforol a’n heffaith ar y byd
naturiol, gan gynnwys chwilio am ffyrdd o atal a thrin clefydau. 

Dadbacio datganiad o'r hyn sy'n bwysig



• Bioamrywiaeth
• Esblygiad
• Amodau ac adnoddau sydd eu hangen i oroesi
• Cystadleuaeth rhwng rhywogaethau
• Effaith dynol
• Strwythur a swyddogaethau pethau byw
• Prosesau bywyd
• Ffactorau sy'n effeithio ar iechyd

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



Dadbacio datganiad o'r hyn sy'n bwysig

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

Linc i templed
dadbacio

Cwestiynau i’w hystyried yn cynnwys:
• 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? 

https://drive.google.com/file/d/1d3aN3ppwN5MunLyywMpCw6YhWshZD4Om/view?usp=sharing


Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Sgiliau trawsgwricwlaidd

Linc i’r fframweithiau’r sgiliau
trawsgwricwlaidd

Mae llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol
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.

Llythrennedd
Mae gwybodaeth a 
defnydd dysgwyr o 
eirfa wyddonol a 

thechnegol yn 
hanfodol i ddatblygu

deallusrwydd o 
syniadau a 

chysyniadau pwysig o 
fewn y Maes hwn

Rhifedd
Mae sgiliau rhifedd yn 
bwysig wrth ddyfnhau

dealltwriaeth ymarferol
dysgwyr o gysyniadau

gwyddonol a 
thechnolegol, gan

gynnwys cydnabyddiaeth
o sail fathemategol y 

disgyblaethau sylfaenol. 

Chymhwysedd digidol
Mae’r Maes hwn yn cynnig ystod
o gyfleoedd i ddatblygu casgliad

amrywiol o gymwyseddau
digidol gan gydnabod eu natur

a’u cymhwysiad trawsgwricwlaid

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/


Link to A3 
guide

https://drive.google.com/file/d/1P6_8fD66Mi6lV5ijbk1hhFpQihCTVmT1/view?usp=sharing


Current frameworkCurriculum for Wales - AoLE Guidance



Egwyddorion allweddol wrth gynllunio eich cwricwlwm ar gyfer y Maes hwn

• Mae ehangder dysgu mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn sylfaenol
gysylltiedig â datblygu dyfnder deallusrwydd, ac mae’r naill yn cefnogi’r llall

• Mae dyfnder gwybodaeth yn galluogi dysgwyr i drosglwyddo’r hyn a 
ddysgir i gyd-destunau newydd, a hynny’n annibynnol. Trwy hyn bydd
ehangder eu dealltwriaeth yn dyfnhau ymhellach.

• mae’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn y Maes hwn wedi cael eu dylunio
gyda rhyngddibyniaethau cadarn, ac ni ddylid eu hystyried ar wahân wrth
gynllunio cwricwlwm yr Ysgol

• Mae archwilio a phrofi’r byd trwy ymholi gan gynnwys gwaith maes, 
ymchwilio amgylcheddau dan do a thu allan mewn ffordd ddiogel a 
threfnus, yn allweddol i’r holl ddysgwyr ar draws y continwwm 3 i 16

Ystyriaethau penodol ar gyfer y Maes hwn



Gall agweddau yn y Maes hwn gynnwys:
• dosbarthiad pethau byw a’r amodau maen nhw eu hangen i oroesi, ochr yn ochr â ffactorau

sy’n effeithio ar brosesau biolegol ac iechyd organebau. Wrth i ddysgwyr wneud cynnydd dylai

prosesau gynnwys resbiradu, ffotosynthesis, treuliad, cellraniad ac atgenhedlu. Mae hyn hefyd

yn cefnogi dealltwriaeth dysgwyr o esblygiadt

• sut effeithir ar gyfraddau adweithiau gan ffactorau (megis tymheredd, crynodiad ac 

arwynebedd arwyneb) sy’n arwain at ffactorau eraill (megis defnyddio catalydd neu newid

gwasgedd)

• sut mae’r gofod yn cynnig cyfleoedd cyfoethog i gyffroi dysgwyr, gan gynnwys cyd-destun ar

gyfer ystyried trosglwyddiad egni, yn ogystal â thonnau a’r sbectrwm electromagnetig i alluogi

arsylwadau a chasglu tystiolaeth.

• cadw a phrosesu data. Trwy lythrennedd data a rheoli data, gall dysgwyr ddeall yn well sut mae

data yn ysgogi ein byd cyfrifiadurol. 

• gwybodaeth o sut mae priodweddau deunyddiau yn gweithio (gan gynnwys gorffeniadau), yn 

ogystal â thechnegau gwneud, gweithgynhyrchu ac adeiladu

Ystyriaethau penodol ar gyfer y Maes hwn



Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sut mae'n cysylltu â 
meysydd eraill o'r

cwricwlwm??



Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Mathemateg a Rhifedd
O’r defnydd o ddata ac ystadegau mewn ymholiad a thystiolaeth, 
geometreg a mesur mewn dylunio a datblygu, hyd at drin data mewn
technoleg, mae dysgu mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn aml yn 
seiliedig ar gynnydd mewn dealltwriaeth fathemategol, fel y’u mynegir
trwy’r pum medr mathemategol. Felly mae cysylltiadau cwricwlaidd
rhwng y ddau Faes yma yn lluosog ac, yn aml, yn eithaf manwl. Gall 
ysgolion ddymuno ystyried dilyniannu cwricwlwm yn arbennig wrth
ddylunio a chynllunio eu cwricwlwm er mwyn sicrhau bod cyfleoedd
mewn gwyddoniaeth a thechnoleg i gyd-destunoli dysgu mathemategol
cysyniadol yn cael ei weithredu’n llawn.

Cysylltiadau allweddol â Meysydd eraill

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/mathemateg-a-rhifedd/


Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Sut allai o edrych?



Grymoedd ac egni Cyfrifiaduraeth

• Sut gallwn ni ddefnyddio cyfrifiant i wneud
trafnidiaeth yn fwy diogel? 

• Ydy ceir heb yrwyr yn realiti? 
• Sut gall synwyryddion wella cludiant?

Dyfodol trafnidiaeth

• Sut mae ceir yn symud? (tanwydd, trydan ac ati)
• Pam mae rhai ceir yn gyflymach nag eraill? 
• Pam mae beic yn dal i symud ar ôl i chi stopio 

pedlo?



• Pam fod Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn wahanol yng Nghwricwlwm i 
Gymru

• Yr elfennau sy'n rhan o'r Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a 
thechnoleg

• 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 ddylunio’ch cwricwlwm fel canllaw ar gyfer
cynllunio

• Sut mae Gwyddoniaeth a Thechnoleg 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 Llun 20/6/22 13:30-14:30 (Cyfrwng Saesneg)

• Dydd Mawrth 21/6/22 11:30-12:30 (Cyfrwng Cymraeg)


