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Cwricwlwm i Gymru
Cynnydd mewn Dysgu

Ystyriaethau ar gyfer cynllunio 3- 8 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

E-bost Cwricwlwmigymru@gwegogledd.cymru

Amcanion



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.

arsylwi

Galluogi
Dysgu



Profiadau 
sy’n ennyn 
diddordeb

Amgylcheddau 
effeithiol

Oedolion 
sy’n 

galluogi 
dysgu

Y Pum Llwybrau 
Datblygu

Ystyriaethau gweithredu ac ymarferol - Hwb (gov.wales)

Galluogi Dysgu 
– Y Tair Elfen

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


CYMRAEG

SAESNEG

Galluogi Dysgu

Cwricwlwm i Gymru 

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


Datblygiad plant a dylunio cwricwlwm

Profiadau dysgu 
ystyrlon sy’n cwrdd 
ac anghenion yr 
unigolyn.

Defnyddio egwyddorion 
datblygiad plant wrth 
gynllunio, dylunio a 
gweithredu’r cwricwlwm.

Cwricwlwm sydd wedi’i 
gynllunio’n dda ac sy’n 
gwahaniaethu rhwng 
anghenion grwpiau 
dysgwyr sy’n 
cwmpasu’r pedwar 
diben.

Ymgorffori llais y 
dysgwyr yn y broses 
gynllunio. 

Dylai dysgu ac addysgu rhoi 
sylw i elfennau datblygiad 
plant:
Y Corfforol 
Y Cymdeithasol
Yr emosiynol
Cyfathrebu a datblygiad 
gwybyddol. 

Wrth ymgyrraedd a’r cerrig 
milltir o fewn meysydd 
datblygiad plentyn dylent 
dyfu’n fwy soffistigedig yn eu 
gallu i hunan-fyfyrio a hunan-
reoli a datblygu meistrolaeth 
fwy ar draws ystod ehangach o 
sgiliau.

Mae cynnydd yn 

ganolog i’r gwaith o 

ddylunio cwricwlwm.



Cyflwyniad Ysgol Eifion Wyn  
Pennaeth Mr Rhodri Jones



Disgrifiadau Dysgu

Galluogi

Dysgu



Egwyddorion Cynnydd
- Mandadol

Egwyddorion ar gyfer cynllunio’ch cwricwlwm - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/egwyddorion-ar-gyfer-cynllunio-ch-cwricwlwm/#egwyddorion-cynnydd


Egwyddorion Cynnydd 1

Effeithiolrwydd

cynyddol

• dod yn fwyfwy effeithiol wrth ddysgu mewn

cyd-destun cymdeithasol a chyd-destun

sy'n gysylltiedig â byd gwaith. 

• ceisio cymorth priodol a nodi ffynonellau'r

cymorth hwnnw'n annibynnol. 

• gofyn cwestiynau mwyfwy soffistigedig

ac yn dod o hyd i atebion o ystod o 

ffynonellau ac yn eu gwerthuso. 

• hunanwerthuso, adnabod eu camau dysgu

nesaf, a dulliau mwy effeithiol o 

hunanreoleiddio.



Egwyddorion Cynnydd 2

Ehangder a 

dyfnder 

gwybodaeth 

cynyddol

• gwybodaeth ehangach a dyfnach. 
• dealltwriaeth gynyddol soffistigedig o'r

cysyniadau.
• y berthynas rhwng y rhain ac yn eu

defnyddio i lywio’r wybodaeth ymhellach
• cadarnhau eu dealltwriaeth o gysyniadau.



Egwyddorion Cynnydd 3

Dyfnhau'r 

ddealltwriaeth 

o'r syniadau a'r 

disgyblaethau o 

fewn y Meysydd

• Mae dulliau holistaidd yn arbennig o bwysig o 
ran dysgu cynnar wrth i ddysgwyr ymgysylltu
â'r byd o'u cwmpas. 

• grwpio a threfnu syniadau a dulliau mewn
modd cydlynol. 



Egwyddorion Cynnydd 4

Mireinio a 
soffistigeiddrwydd 

cynyddol wrth 
ddefnyddio a 

chymhwyso sgiliau

• datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys sgiliau corfforol, sgiliau
cyfathrebu, sgiliau gwybyddol a sgiliau sy'n benodol i Faes
arbennig. 

• datblygu sgiliau echddygol bras a manwl, yn ogystal â sgiliau
cymdeithasol a chyfathrebu. 

• gwerthuso a threfnu gwybodaeth wrth gymhwyso'r hyn y 
maent wedi'i ddysgu. 

• cymhwyso sgiliau presennol mewn ffyrdd mwy caboledig, a 
byddant yn cael cyfleoedd i feithrin sgiliau newydd, mwy
penodol a mwy soffistigedig.

• trefnu nifer fwy o syniadau cynyddol soffistigedig yn effeithiol, 
i gymhwyso’r hyn y maen nhw’n ei wybod mewn cyd-
destunau amrywiol ac i gyfleu eu syniadau'n effeithiol, gan
ddefnyddio ystod o ddulliau, adnoddau neu offer sy'n briodol
i'w diben a'u cynulleidfa.



Egwyddorion Cynnydd 5

Creu cysylltiadau 
a throsglwyddo'r 

dysgu i gyd-
destunau newydd

• creu gysylltiadau yn fwy mwy annibynnol; ar
draws dysgu mewn Maes, rhwng Maesydd, ac o 
fewn eu profiadau y tu allan i’r ysgol. 

• bydd y cysylltiadau hyn yn gynyddol soffistigedig
ac yn cael eu hesbonio a'u cyfiawnhau gan
ddysgwyr. 

• cymhwyso a defnyddio gwybodaeth a sgiliau a 
gaffaelwyd yn flaenorol mewn cyd-destunau
gwahanol, anghyfarwydd a heriol.



Sgiliau Trawsgwricwlaidd- Mandadol



Y Pedwar Piler a Nodweddion Dysgu Dilys a Phwrpasol

Hyblygrwydd yn 

yr amgylchedd

ddysgu a’r

adnoddau

Datrys

Problemau

Dysgu rhyng-

ddisgyblaethol

Uwch sgiliau

meddwl

Myfyrio mewn

cyd-destunau

bywyd go iawn

Ymholi

penagoredArchwilio

Dysgu fel

proses 

weithredol

Plant yn 

cyfeirio’u dysgu

Y 

4 

Piler

Cydweithio



Ysgol Croes Atti, Y Fflint a Glannau Dyfrdwy



Cylch arsylwi, asesu a chynllunio.



Ysgol Edern



● Sicrhau bod ‘Galluogi Dysgu’ wrth wraidd y ddarpariaeth, tu mewn a thu allan.

● Mae cynllunio’n broses – dylid adlewyrchu, gwerthuso, adolygu a mireinio. 

● Cynllunio ar gyfer sgiliau trawsgwricwlaidd a’r cynnydd mewn sgiliau dros amser. 

● Sicrhau bod y profiadau dysgu dilys a phwrpasol yn galluogi ehangder a dyfnder

yn y dysgu, sy’n addas ar gyfer camau datblygiadol y plant. 

● Cyd-weithio a rhannu prosesau a gwybodaeth ar draws yr ysgol ac o fewn eich

clysytrau a thu hwnt er mwyn sicrhau bod cynnydd ar draws y continiwm 3-16.

● Defnyddio ymchwil a gwerthusiadau i wneud penderfyniadau priodol.

Negeseuon Allweddol


