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‘Lle’r Gymraeg yn y cwricwlwm’

“Mae’r manteision diwylliannol, gwybyddol ac 
ymarferol o ddysgu Cymraeg fel iaith fyw yn cynnig 
dadl gryf o blaid ei chynnwys yn elfen orfodol yn y 

cwricwlwm ysgol. Ceir dadlau mawr a brwd ynghylch y 
ffactorau sy’n ffurfio ac yn cadw hunaniaeth 

ddiwylliannol ond derbynnir yn gyffredinol fod iaith o 
bwysigrwydd hanfodol yn y broses honno. Yn ei rhagair 

i ‘Un iaith i bawb: Adolygiad o Gymraeg ail iaith 
yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4’ (2013), mae’r 

Athro Sioned Davies yn cynnig y farn bod ‘dyfodol y 
Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn llwyr 

ddibynnol ar drosglwyddo’r iaith i’n pobl ifainc’. 
Nid yr adroddiad hwn yw’r lle priodol i aildrafod y 

dadleuon diwylliannol o blaid cadw’r Gymraeg yn fyw 
ond mae’r Adolygiad hwn yn fodlon derbyn y ddadl o 

blaid hynny . . .” 

Dyfodol Llwyddiannus (2015) 
Yr Athro Graham Donaldson  

“cadw’r Gymraeg yn fyw”



yn ddysgwyr 
uchelgeisiol, 

galluog

Dysgwyr ‘Y Pedwar Diben’

yn gyfranwyr 
mentrus, 
creadigol

yn unigolion 
iach a 

hyderus

yn 
ddinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus

“Bydd llais y dysgwr yn ganolog”



Yng nghyd-destun y Gymraeg:

• bydd ein dysgwyr yn gwybod sut i ofyn cwestiynau er mwyn 
datrys problemau 

• bydd gan ein dysgwyr y sgiliau i gyfathrebu’n e!eithiol mewn 
gwahanol sefyllfaoedd ac mewn gwahanol !urfiau gan 
amrywio eu hiaith yn ôl y gofyn 

• bydd ein dysgwyr yn gallu dehongli data ar lafar ac wedi’u 
hy!orddi i gymhwyso cysyniadau mathemategol ar lafar 

• bydd ein dysgwyr yn ymwybodol o le’r Gymraeg yn y byd 
digidol 

• bydd ganddynt sgiliau i gyfathrebu’n weledol hyderus gan 
arbrofi wrth gyfarthrebu ar lwyfannau digidol yn y Gymraeg 

• bydd y dysgwyr yn herio eu hunain i wrth siarad ac 
ysgrifennu gan fwynhau’r her o fynegi eu hunain ar 
lwyfannau mwy mentrus 

• bydd y dysgwyr wedi’u harfogi’n ieithyddol i 
ddygymod â heriau cyfathrebu mewn gwahanol 
sefyllfaoedd a chyd-destunau

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n:

• gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn  
chwilio am heriau ac yn eu mwynhau 

• yn datblygu cor! o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau  
sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth honno a’i  
chymhwyso at wahanol gyd-destunau 

• yn ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau 
• yn gallu cyfathrebu’n e!eithiol mewn gwahanol !urfiau a 

lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg 
• yn gallu egluro syniadau a chynsyniadau y maent yn dysgu 

amdanynt 
• yn gallu defnyddio rhif yn e!eithiol mewn gwahanol gyd-

destunau 
• yn gallu dehongli data a chymhwyso cysyniadau 

mathemategol 
• yn defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu a 

dod o hyd i wybodaeth a’i dadansoddi 
• yn ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol

yn ddysgwyr 
uchelgeisiol, 

galluog

3 Dysgwyr ‘Y Pedwar Diben’
“Bydd llais y 
dysgwr yn 
ganolog”

• ein bwriad bob amser yn uchelgeisiol a heriol 
• cyfleon i’r dysgwyr arbrofi â’u defnydd o’r Gymraeg mewn amrywiol sefyllfaoedd dilys 
• cyfleon i’r dysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg yn fyw o flaen amrywiol gynulleidfaoedd

ac yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes

Ein rôl ni yw sicrhau bod . . .



Yng nghyd-destun y Gymraeg:

• bydd ein dysgwyr yn meddwl yn greadigol gan fod yn 
ymwybodol o’u gallu i gymhwyso eu sgiliau meddwl bydd 
ein dysgwyr yn adnabod cyfleoedd ac ni fyddant yn ofni 
mentro a thorri eu cwysi eu hunain yn eu cynhyrchion 

• bydd ein dysgwyr yn gwybod beth yw siarad a gwrando’n 
gydweithredol gan fod yn ymwybodol o bwysigrwydd rolau 
mewn gwaith gr"p wrth greu a rhannu syniadau 

• ni fydd ofn mynegi eu syniadau ar ein dysgwyr ar lafar nac 
yn ysgrifennu 

• bydd ein dysgwyr yn mynegi eu syniadau a’u hemosiynau 
trwy wahanol gyfryngau gan fod yn ymwybodol o 
nodweddion y cyfryngau hynny er mwyn creu e!aith 

• bydd ein dysgwyr yn creu (ar lafar ac yn 
ysgrifenedig) gan seilio eu cynhyrchion ar weithiau 
llenyddol ac anllenyddol a ddarllenwyd, a glywyd 
neu a wyliwyd

Cyfranwyr mentrus, creadigol sydd:

• yn cysylltu, ac yn cymhwyso eu gwybodaeth  
a’u sgiliau i greu syniadau a chynhyrchion 

• yn meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys 
problemau 

• yn adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnynt 
• yn mentro’n bwyllog 
• yn arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n 

e!eithiol ac yn gyfrifol 
• yn mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau 
• yn rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa

3 Dysgwyr ‘Y Pedwar Diben’
“Bydd llais y 
dysgwr yn 
ganolog”

Ein rôl ni yw sicrhau bod . . .

• y dysgwyr yn profi amrywiaeth eang o gyfryngau er mwyn eu sbarduno i greu 
• cyfleoedd i’r dysgwyr arbrofi a meithrin yr hyder i dorri cwysi’n eofn 
• cyfleoedd dilys a byw i’r dysgwyr gyflwyno’u cynhyrchion i gynulleidfaoedd y Gymru gyfoes 
• ddefnyddio’u sgiliau i gyfrannu tuag at eu cymdeithas ddwyieithog, heddiw ac yfory

ac yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u 
gwaith

yn gyfranwyr 
mentrus, 
creadigol



Yng nghyd-destun y Gymraeg:

• bydd ein dysgwyr yn ymwybodol o faterion cyfoes yng 
Nghymru heddiw a sefyllfa’r Gymraeg fel iaith fyw mewn 
cymdeithas ddwyieithog 

• bydd ein dysgwyr yn deall eu cyfrifoldeb fel dinesydd yng 
Nghymru heddiw AC YN WYBODUS AM EU DIWYLLIANT, EU 
CYMUNED, A’U CYMDEITHAS 

• bydd ein dysgwyr yn ymwybodol o hanes Cymru a’r iaith 
Gymraeg 

• bydd ein dysgwyr yn ymwybodol o le Cymru yn y byd 
• bydd ein dysgwyr yn gwerthfawrogi y modd y bydd 

gwarchod cyfoeth naturiol Cymru yn cyfrannu tuag 
cynaliadwyedd byd eang 

• bydd ein dysgwyr yn gwerthuso a phwyso a mesur 
safbwyntiau eraill wrth !urfio barn ar lafar ac yn 
ysgrifenedig

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd:

• yn canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth  
wrth !urfio barn 

• yn trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a’u 
gwerthoedd 

• yn deall ac yn arfer eu cyfrfioldebau a’u hawliau dynol a 
democrataidd 

• yn deall ac yn ystyried e!aith eu gweithredoedd wrth ddewis 
a gweithredu 

• yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas 
a’r byd yn awr ac yn y gor!ennol 

• yn parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o 
gymdeithas amrywiol 

• yn dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaliadwyedd y 
blaned

3 Dysgwyr ‘Y Pedwar Diben’
“Bydd llais y 
dysgwr yn 
ganolog”

Ein rôl ni yw sicrhau bod . . .
• y dysgwyr yn cael cyfleon i !urfio a mynegi eu barn o glywed ac ystyried safbwyntiau eraill 
• cyfleoedd i’r dysgwyr drafod materion cyfoes yng Nghymru heddiw 
• cyfleoedd i’r dysgwyr ddysgu am hanes a diwylliant Cymru, a hanes yr iaith Gymraeg 
• y dysgwyr yn ymwybodol o’r modd y mae presennol, gor!ennol a dyfodol Cymru yn cydblethu 

a’u cyfraniad hwy tuag at y presennol a’r dyfodol hwnnw

ac yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd.

yn 
ddinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus



Yng nghyd-destun y Gymraeg:

• bydd datblygu sgiliau llafaredd (siarad a gwrando) ein 
dysgwyr yn allweddol er meithrin hyder ein dysgwyr i 
gyfathrebu â’i gilydd 

• bydd ein dysgwyr yn darllen er mwyn pleser, yn darllen ar 
goedd yn hyderus ac yn dewis darllen (mewn amrywiol 
gyfryngau) er mwyn ehangu eu profiadau a dysgu am eraill 
a’r byd 

• bydd ein dysgwyr yn mwynhau cydweithio ag eraill mewn 
timau i greu a bydd ganddynt yr hyder i gyflwyno eu 
cynhyrchion trwy ber!ormiadau 

• bydd ein dysgwyr yn !urfio ac adeiladu perthnasoedd 
trwy’r iaith Gymraeg 

• bydd ein dysgwyr yn tyfu’n rhan o gymdeithas ddwyieithog 
gan fod yn barod i ddefnyddio’u sgiliau a’u doniau i 
gyfrannu tuag at ei !yniant yn hyderus

• byddwn yn meithrin a hyder a lles ein dysgwyr 
trwy gynnig profiadau iddynt ddatblygu eu 
sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu

Unigolion iach a hyderus sydd:

• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau 
ysbrydol a moesegol 

• yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy  
ddatblgyu hyder, cadernid ac empathi 

• yn cymhwyso gwybodaeth am e!aith deiet ac ymarfer 
cor!orol 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 cor!orol 
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu !ordd o 

fyw ac yn rheoli risg 
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn per!ormiadau 
• yn !urfio perthnasoedd cadarnhaol wedi’u seilio ar 

ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd 
• yn wynebu heriau ac yn eu trechu 
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â bywyd 

pob dydd mor annibynnol ag y gallant

3 Dysgwyr ‘Y Pedwar Diben’
“Bydd llais y 
dysgwr yn 
ganolog”

Ein rôl ni yw sicrhau bod . . .
• cyfleon i’n dysgwyr feithrin eu sgiliau siarad a gwrando 
• adennill eu hyder yn ystod y cyfnod hwn ond meithrin eu hyder BOB amser 
• cyfleon parhaus iddynt ddatblygu’n wybyddol, gor!orol ac emosiynol iach gan dyfu’n un o 

ddysgwyr ‘y pedwar diben’ . . . sef yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud erioed! 

ac yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel 
aelodau gwerthfawr o gymdeithas

yn unigolion 
iach a 

hyderus



Sgiliau cyfannol - sail i’r pedwar diben

Creadigrwydd ac arloesedd

arbrofi

yn greadigol

arloesol

per!ormio
mynegiant 
creadigol

dyfnhau 
dealltwriaeth

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

mynegi syniadau
datblygu ymatebion i 

broblemau

cyfathrebu ag eraill datblygu meddwl 
beiriniadol

mireinio sgiliau

E!eithiolrwydd personol

adnabod meysydd datblygu eu hunain
datblygu eu sgiliau iaith  
a chyfathrebu yn gyson

datblygu eu he!eithiolrwydd myfyrio ar eu cryfderau 
a’u defnydd o iaith

hunanymwbyddiaeth

Cynllunio a threfnu
myfyrio ar eu gwaith a chynllunio 

gweithredu gwelliannau

datblygu’r sgiliau i ddethol a 
defnyddio !ynonellau gwybodaeth

defnyddio sgiliau llythrennedd er 
mwyn cyflwyno cynlluniau

creu cynlluniau e!eithiol a 
datblygu gweithiau creadigol



Cyd-destunau 
lleol, 

cenedlaethol a 
rhyngwladol yn 

y Maes hwn

Themâu trawsgwricwlaidd

• dod yn amlieithog, gallu defnyddio Cymraeg, Saesneg ac o leiaf un iaith rhyngwladol  
• mwynhau dysgu ieithoedd 
• defnyddio iaith/ieithoedd a diwylliant/diwylliannau eu cartrefi a’u cymunedau a defnyddio’r 

rhain fel sail i ddysgu ieithoedd ymhellach 
• cael sail gadarn yn Gymraeg a Saesneg i adeiladu arno wrth ddysgu ieithoedd eraill ac wrth 

ddyfnhau eu dealltwriaeth o gyd-destunau cenedlaethol a byd-eang 
• myfyrio ar eu treftadaeth ieithyddol personol a lleol 
• dod yn wybodus am amrywiaeth treftadaeth ieithyddol a diwylliannol lleol, yng Nghymru 

ac yn fyd-eang 
• datblygu eu hymdeimlad o hunaniaeth ieithyddol yn lleol, yng Nghymru ac yn fyd-eang. Ble 

bynnag y ganwyd y dysgwyr a’u teuluoedd, mae’r dysgwyr yn cael eu haddysgu mewn 
ysgol yng Nghymru. Byddan nhw felly, dros gyfnod o amser, yn datblygu perthynas â 
Chymru a’u hymdeimlad o hunaniaeth Gymreig yn ogystal â chyda’r byd ehangach 

• ymdrochi eu hunain mewn diwylliannau ac ieithoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol 
trwy ymweliadau, gan ymwneud â phobl yn lleol a byd-eang a chysylltu’n ddigidol 

• meithrin dealltwriaeth o ddiwylliant a hunaniaeth y rhai o’u hamgylch, gan greu ymagwedd 
o gyd-barch sy’n arwain at gydlyniant cymdeithasol 

• datblygu gwerthfawrogiad o lenyddiaeth, wedi cael ei hysbrydoli gan lenorion a chreuwyr o 
Gymru a’r byd ehangach.



Addysg 
gyrfaoedd a 

phrofiadau sy’n 
gysylltiedig â 

byd gwaith yn y 
Maes hwn

Themâu trawsgwricwlaidd

• galluogi dysgwyr i ddod yn fwyfwy ymwybodol o'r !ordd y bydd sgiliau a ddatblygir yn y 
Maes hwn yn eu helpu i addasu i sefyllfaoedd a chynulleidfaoedd amrywiol 

• gwrando ar eraill ac ymateb iddyn nhw mewn !ordd gynyddol briodol 
• galluogi dysgwyr i sefydlu cydberthnasau gwaith cadarnhaol ag amrywiaeth eang o bobl 
• meithrin dealltwriaeth o lythrennedd yn y gweithle 
• dod yn fwyfwy ymwybodol o bwysigrwydd iaith y cor! a dulliau cyfathrebu amgen 

mewn gweithlu amrywiol a chynhwysol 
• wrth i sgiliau cyfathrebu dysgwyr aeddfedu, gallan nhw ddod yn ymwybodol o'u hawliau a'u 

cyfrifoldebau yn y byd gwaith 
• mae dysgu ieithoedd yn golygu y gellir cael mynediad at amrywiaeth eang o gyfleoedd sy'n 

gysylltiedig â gyrfaoedd a byd gwaith 
• dylai dysgwyr hefyd fod yn ymwybodol o'r galw cynyddol am sgiliau Cymraeg yn y 

gweithle, wrth i Gymru weithio tuag at y targed o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050



Addysg hawliau 
dynol ac 

amrywiaeth yn 
y Maes hwn

Themâu trawsgwricwlaidd

• meithrin a datblygu parch ac empathi dysgwyr tuag at ieithoedd a hunaniaeth pobl eraill 
• dathlu a pharchu tebygrwydd a gwahaniaethau 
• ystyried amlieithrwydd o fewn yr ystafell ddosbarth fel cyfle i godi ymwybyddiaeth dysgwyr 

o amrywiaeth 
• hybu cyfoeth diwylliannol yr ysgol a’r gymuned 
• meithrin perthynas gyda’r cartref a lleoliadau eraill a hybu partneriaethau 
• gall cefnogi datblygiad ieithoedd cartref fod o gymorth i hyrwyddo a datblygu 

ymddiriedaeth, gwerthfawrogiad a pharch ar draws ieithoedd a diwylliannau.



Addysg 
perthnasoedd a 
rhywioldeb yn 

y Maes hwn

Themâu trawsgwricwlaidd

• mae siarad, gwrando, ymateb a magu empathi yn sgiliau sy'n hollbwysig i bob mater sy'n 
ymwneud ag addysg cydberthynas a rhywioldeb 

• cynnig cyfleoedd i ddysgwyr wneud synnwyr o'r hyn y maen nhw’n ei glywed, ei ddarllen, 
ei weld a'i deimlo pan fyddan nhw’n ymgysylltu â llenyddiaeth, gwahanol gyfryngau a'r byd 
o'u cwmpas 

• dadansoddi ac ystyried gan ddefnyddio ystod o gyfryngau, arddulliau a genres.   
Yng nghyd-destun addysg cydberthynas a rhywioldeb, gallai hyn gynnwys ystyried 
delweddau cor!orol neu stereoteipiau o gydberthnasau mewn cartwnau, #lmiau, 
barddoniaeth, !uglen, rhaglenni dogfen ac, yn gynyddol, lwyfannau cyfathrebu ac adrodd 
storïau digidol 

• galluogi dysgwyr i brofi ystod o bynciau addysg cydberthynas a rhywioldeb sy'n aml yn 
heriol ac yn sensitif ac ymateb iddyn nhw fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, adroddwyr 
a chrewyr 

• cynnig !yrdd diogel, cynhwysol a chreadigol o ystyried pynciau addysg cydberthynas a 
rhywioldeb o safbwyntiau diwylliannol ac ieithyddol amrywiol 

• ystyried sut y cai! themâu allweddol ym maes addysg cydberthynas a rhywioldeb eu trin 
mewn llenyddiaeth a'u llywio gan iaith 

• dechrau meddwl yn feirniadol am y modd y mae normau o ran cydberthnasau, rhywedd, 
rhyw a chyr! yn amlygu eu hunain mewn diwylliannau a chymunedau gwahanol



Pam?

Beth?

Sut?

Yn  
ddilys

Llais y  
dysgwr

Sgiliau  
cyfannol

Dilyniant  
ieithyddol

Themâu  
traws- 

gwricwlaidd

Blaenoriaeth 
ysgol 
gyfan

Y 
PEDWAR 

DIBEN

Prosiect 
cymunedol Addysgeg

Asesu

Datganiadau 
o’r hyn sy’n 

bwysig

Sgiliau 
traws- 

gwricwlaidd

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

Pam ydym yn addysgu hyn?

Disgrifiadau 
dysgu

Camau 
cynnydd

Gofynion 
y dysgwr

Mater 
lleol

Yn y 
newyddion

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

• Rhesymeg glir

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau 
canllawiau’r cwricwlwm a sut maent yn 
dod at ei gilydd i annog dysgu

Sut ydym am addysgu hyn?
• Penderfynu ar y dulliau addysgu gorau er 

mwyn mwyhau dysgu i bawb 
• Defnyddio asesiadau cyn, yn ystod ac ar ôl 

dysgu i sicrhau bod dysgwyr yn gwneud 
cynnydd



Pam?

Beth?

Sut?

Yn  
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Pam ydym yn addysgu hyn?

Disgrifiadau 
dysgu

Camau 
cynnydd

Gofynion 
y dysgwr

Mater 
lleol

Yn y 
newyddion

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

• Rhesymeg glir

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau 
canllawiau’r cwricwlwm a sut maent yn 
dod at ei gilydd i annog dysgu

Sut ydym am addysgu hyn?
• Penderfynu ar y dulliau addysgu gorau er 

mwyn mwyhau dysgu i bawb 
• Defnyddio asesiadau cyn, yn ystod ac ar ôl 

dysgu i sicrhau bod dysgwyr yn gwneud 
cynnydd



Cwestiynau cyn cynllunio

• Pa faes sy’n gy!redin rhwng yr ieithoedd? 

• Ym mhle y gwelwn y Pedwar Diben yn blaguro? 

• Ble y gwelir y Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn echel y cynllunio? 

• A fydd cwestiwn neu gwestiynau mawr yn cael eu gofyn? 

• Pa gamau cynnydd fydd yn cael eu targedu?   

• Sut fydd y dysgwyr yn gwneud cynnydd o un cam cynnydd i’r nesaf? 

• Sut fyddwn ni’n cyfrannu tuag at ddatblygu sgiliau trawsgwricwlaidd? 

• Sut fyddwn ni’n ‘dal y daith’ a phryd fyddwn ni’n clywed ‘Rydw i’n gallu . . .’?

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Camau proses gynllunio

Y Pedwar Diben

Cyd-destun 
ieithyddol yr 

ysgol

Cysyniadau 
allweddol y 

Datganiadau 
o’r hyn sy’n 

Bwysig

Cwestiwn neu 
gwestiynau 

mawr a’r 
Pedwar Diben

Egwyddorion 
cynnydd a’r 
disgrifiadau 

dysgu

Sgiliau 
trawsgwricwlaidd 

a’r sgiliau 
cyfannol

1 2 3 4 5

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Cyd-destun ieithyddol yr ysgol

• mae polisi iaith yr ysgol yn rhoi arweiniad clir ar gyfer cynllunio cyfrwng y dysgu a’r addysgu 
• rydym yn rhoi!sylw!i!gefndir a gallu ieithyddol!pob!dysgwr gan ymgysylltu â’r rhieni 
• bydd dysgwyr o gartre"i di-Gymraeg! yn cael eu trochi pan fyddant yn cyrraedd yr ysgol gyda phwyslais drwy'r ysgol ar 

ddatblygu sgiliau iaith!yn barhaus yn drawsgwricwlwaidd 
• ar gyfer dysgwyr sy'n hwyrddyfodiaid rydym yn gwneud defnydd o'r Ganolfan Iaith er mwyn eu harfogi!gyda sgiliau iaith 

Gymraeg cychwynnol 
• rydym yn!sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei datblygu!drwy ddulliau #ur"iol ac an#ur"iol!gan ymgor#ori egwyddorion y Siarter 

Iaith i'r cwricwlwm cy"lawn 
• mae cy"leoedd cyson i ddatblygu hunaniaeth Gymreig a meithrin balchder o iaith, diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru 
• byddwn yn meithrin hyder mewn plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r iaith, nid yn unig mewn gwersi ond hefyd mewn 

gweithgareddau a sefyllfaoedd y tu allan i’r ystafell ddosbarth a’r ysgol gan gydweithio â phartneriaethau sy’n hybu’r Gymraeg 
• rydym yn sicrhau bod sgiliau!llythrennedd yn cael eu cymhwyso ar draws y cwricwlwm ar!bob cam cynnydd 
• byddwn yn dathlu dyddiau g$yl cenedlaethol a digwyddiadau yn y calendr blynyddol sy’n hyrwyddo’r iaith  
• byddwn yn codi ymwybyddiaeth ein dysgwyr o gyfraniad a gwaith mudiadau megis Yr Urdd a’r Ffermwyr Ifanc sy’n cynnig 

pro"iadau i bobl ifanc  
• bydd ein dysgwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a manteision dwyieithrwydd yn y byd 

gwaith yng Nghymru heddiw  
• wrth!godi ymwybyddiaeth o ddiwylliannau eraill, rydym yn!cy"lwyno ein dysgwyr!i'r defnydd o iaith ryngwladol 
• rydym yn sicrhau bod ein cwricwlwm yn hygyrch!i!bawb gan gynnwys addysgu Iaith Arwyddion Prydain

Ystyriaethau ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog

1

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/


Cyd-destun ieithyddol yr ysgol

• mae polisi iaith yr ysgol yn rhoi arweiniad clir ar gyfer cynllunio cyfrwng y dysgu a’r addysgu 
• rhoi sylw!i!gefndir a gallu ieithyddol!pob!dysgwr 
• bydd rhieni / gwarcheidwaid yn ymwybodol o’u cynnydd ieithyddol yn y Gymraeg ac yn cael eu hannog i gefnogi 

datblygiad iaith ein dysgwyr yn y cartref 
• cai# pob aelod o sta# yr ysgol eu hannog i ddysgu Cymraeg a rhoddir cy"leon iddynt ymarfer yr iaith gyda’r dysgwyr  
• ar gyfer dysgwyr sy'n hwyrddyfodiaid i'r ardal!ac heb unrhyw gefndir!i'r iaith Gymraeg!gwneir defnydd o 

gefnogaeth!partneriaid!megis tîm yr awdurdod lleol 
• cai# y Gymraeg yn cael ei datblygu!trwy ddulliau #ur"iol ac an#ur"iol!gan sicrhau bod y dysgwyr yn cael pro"iadau 

dilys oddi fewn i gymuned yr ysgol 
• byddwn yn dathlu dyddiau g$yl cenedlaethol a digwyddiadau yn y calendr blynyddol sy’n hyrwyddo’r iaith 
• byddwn yn codi ymwybyddiaeth ein dysgwyr o gyfraniad a gwaith mudiadau megis Yr Urdd a’r Ffermwyr Ifanc sy’n 

cynnig pro"iadau i bobl ifanc 
• bydd ein dysgwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a manteision ddwyieithrwydd ym 

myd gwaith yng Nghymru heddiw 
• bydd sgiliau!llythrennedd!yn!cael!eu!cymhwyso!ar!draws y!cwricwlwm!ar!bob cam!cynnydd 
• wrth!godi ymwybyddiaeth o ddiwylliannau eraill, bydd y dysgwyr yn dysgu iaith ryngwladol yn ogystal â’r Gymraeg 

gan werthfawrogi’r cysylltiad rhwng yr ieithoedd hyn 
• rydym!yn!sicrhau!bod!ein!cwricwlwm!yn hygyrch!i!bawb!gan!gynnwys!addysgu!Iaith!Arwyddion!Prydain

Ystyriaethau ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg

1

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/


Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig

yn ddinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus

yn ddysgwyr 
uchelgeisiol, 

galluog

yn unigolion iach a 
hyderus

yn gyfranwyr 
mentrus, creadigol

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

Mae llenyddiaeth yn 
tanio’r dychymyg ac yn 

ysbrydoli 
creadigrwydd

2

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2



Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Disgri!iadau dysgu 
Cymraeg / Saesneg

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Mae disgri!iadau dysgu y 
datganiad hwn yn targedu 
sgiliau gwrando a darllen o 

fewn y Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd yn 

ogystal.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam Cynnydd 3 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu gwrando ar, deall, ac adalw yn ddiweddarach mewn mwy o fanylder, ystyr cyffredinol yr hyn rwyf wedi’i glywed.

Rwy’n gallu gwrando ar a deall gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Rwy’n gallu gwrando ar, adnabod a defnyddio ciwiau i ddeall ystyr cyffredinol a syniadau sydd ymhlyg.

Rwy’n gallu gwrando gydag empathi ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Rwy’n gallu darllen testunau gan ddewis strategaethau sy’n rhoi’r mwyaf o gymorth i mi eu deall. Gallai’r strategaethau hyn gynnwys 
gweithio ar draws fy ieithoedd.

Rwy’n gallu cymharu gwahanol bethau rwy’n eu darllen.

Rwy’n gallu defnyddio sgiliau dehongli a dod i gasgliad er mwyn deall testunau, a gallu ystyried dibynadwyedd yr hyn yr wyf yn ei 
ddarllen.
Rwy’n gallu gwrando a darllen i fagu dealltwriaeth o’r ffordd y mae gramadeg ac atalnodi’n effeithio ar ystyr.

Rwy’n gallu darllen gydag empathi i adnabod safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Rwy’n gallu gwrando a darllen er mwyn datblygu fy ngeirfa, ynganiad a strwythurau brawddegau, gan ddefnyddio’r rhain wrth i mi 
gyfathrebu.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
gwrando a darllen

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam Cynnydd 4 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu deall a dadansoddi ystyr cyffredinol a syniadau sydd ymhlyg

Rwy’n gallu gwrando gydag empathi ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol gan ddefnyddio’r safbwyntiau i gyrraedd fy 
nghasgliadau fy hun.

Rwy’n gallu darllen ystod o destunau gan ddewis strategaethau i’w deall nhw ac i wella fy mynegiant a chyfathrebu.

Rwy’n gallu defnyddio ystod o strategaethau i grynhoi, syntheseiddio a dadansoddi gwybodaeth er mwyn deall testunau’n fanwl

Rwy’n gallu defnyddio sgiliau dehongli a dod i gasgliad i ddeall testunau mwy cymhleth, a gallu ystyried dibynadwyedd ac effaith yr hyn 
yr wyf yn ei ddarllen

Rwy’n gallu gwrando a darllen i ddatblygu fy nealltwriaeth o’r ffordd  mae gramadeg ac atalnodi’n siapio brawddegau a thestunau 
cyflawn.

Rwy’n gallu darllen gydag empathi i adnabod safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol, gan eu defnyddio i ffurfio fy nghasgliadau 
fy hun.

Rwy’n gallu gwrando a darllen er mwyn cadarnhau a datblygu fy ngeirfa a strwythurau brawddegau gan ddefnyddio’n gywir yr hyn rwy’n 
ei ddysgu wrth i mi gyfathrebu.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
gwrando a darllen

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (1)

“Mae ieithoedd yn ein 
cysylltu â’n gilydd”

• pro!adau dysgu ystyrlon mewn cyd-
destun amlieithog 

• dysgu am ein hunaniaeth ddiwylliannol 
ein hunain yn ogystal â hunaniaeth 

ddiwylliannol pobl eraill 

• meithrin balchder yn yr ymdeimlad o 
hunaniaeth a pherthyn i Gymru yn 

ogystal â’r byd

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam Cynnydd 3

Rwy’n gallu deall bod cysylltiadau rhwng iaith, diwylliant a hunaniaeth a bod rhain yn amrywio o fewn Cymru ac o amgylch y 
byd.

Rwy’n gallu cyfathrebu mewn ystod cynyddol o ieithoedd.

Rwy’n gallu adnabod a thrafod cysylltiadau, nodweddion cyffredin a nodweddion gwahanol rhwng yr ieithoedd rwy’n eu siarad 
a’r rhai rwy’n eu dysgu.

Rwy’n gallu deall sut a pham mae ieithoedd wedi esblygu, ac yn parhau i esblygu.

Rwy’n gallu adnabod a deall gwahanol acenion a thafodieithoedd.

Rwy’n gallu derbyn gwybodaeth mewn un iaith a’i haddasu at wahanol ddibenion mewn iaith arall.

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (1)

“Mae ieithoedd yn ein 
cysylltu â’n gilydd”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam Cynnydd 4

Rwy’n gallu deall sut y gall ieithoedd feithrin ymdeimlad o berthyn i’r gymuned leol a byd-eang.

Rwy’n gallu archwilio a dadansoddi sut mae ieithoedd yn effeithio ar hunaniaeth a diwylliant, a deall bod eu dysgu yn cynnig cyfleodd 
ehangach yng Nghymru ac mewn cyd-destunau rhyngwladol.

Rwy’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth o sut mae ieithoedd yn gweithio i gefnogi fy nysgu pellach mewn ieithoedd.

Rwy’n gallu defnyddio’r hyn rwy’n ei wybod am gysylltiadau, nodweddion cyffredin a nodweddion gwahanol rhwng ieithoedd i 
gefnogi fy sgiliau dysgu ieithoedd.

Trwy archwilio proses esblygiad iaith ac etymoleg, rwy’n gallu gwella fy nealltwriaeth o adeiladwaith iaith.

Rwy’n gallu addasu a bod yn sensitif i amrywiaeth o fewn ieithoedd a deall bod amrywiaeth yn digwydd o fewn gwahanol grwpiau 
cymdeithasol, rhanbarthol ac ieithyddol.

Rwy’n gallu cymhwyso fy sgiliau trawsieithu er mwyn cefnogi dysgu ieithoedd cyfarwydd  ac ieithoedd newydd.

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (1)

“Mae ieithoedd yn ein 
cysylltu â’n gilydd”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Disgri"iadau dysgu 
Cymraeg / Saesneg

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Mae disgri"iadau dysgu y 
datganiad hwn yn targedu 
sgiliau gwrando a darllen o 

fewn y Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd yn 

ogystal.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam Cynnydd 3 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu gwrando ar, deall, ac adalw yn ddiweddarach mewn mwy o fanylder, ystyr cyffredinol yr hyn rwyf wedi’i glywed.

Rwy’n gallu gwrando ar a deall gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Rwy’n gallu gwrando ar, adnabod a defnyddio ciwiau i ddeall ystyr cyffredinol a syniadau sydd ymhlyg.

Rwy’n gallu gwrando gydag empathi ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Rwy’n gallu darllen testunau gan ddewis strategaethau sy’n rhoi’r mwyaf o gymorth i mi eu deall. Gallai’r strategaethau hyn gynnwys 
gweithio ar draws fy ieithoedd.

Rwy’n gallu cymharu gwahanol bethau rwy’n eu darllen.

Rwy’n gallu defnyddio sgiliau dehongli a dod i gasgliad er mwyn deall testunau, a gallu ystyried dibynadwyedd yr hyn yr wyf yn ei 
ddarllen.
Rwy’n gallu gwrando a darllen i fagu dealltwriaeth o’r ffordd y mae gramadeg ac atalnodi’n effeithio ar ystyr.

Rwy’n gallu darllen gydag empathi i adnabod safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Rwy’n gallu gwrando a darllen er mwyn datblygu fy ngeirfa, ynganiad a strwythurau brawddegau, gan ddefnyddio’r rhain wrth i mi 
gyfathrebu.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
gwrando a darllen

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam Cynnydd 4 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu deall a dadansoddi ystyr cyffredinol a syniadau sydd ymhlyg

Rwy’n gallu gwrando gydag empathi ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol gan ddefnyddio’r safbwyntiau i gyrraedd fy 
nghasgliadau fy hun.

Rwy’n gallu darllen ystod o destunau gan ddewis strategaethau i’w deall nhw ac i wella fy mynegiant a chyfathrebu.

Rwy’n gallu defnyddio ystod o strategaethau i grynhoi, syntheseiddio a dadansoddi gwybodaeth er mwyn deall testunau’n fanwl

Rwy’n gallu defnyddio sgiliau dehongli a dod i gasgliad i ddeall testunau mwy cymhleth, a gallu ystyried dibynadwyedd ac effaith yr hyn 
yr wyf yn ei ddarllen

Rwy’n gallu gwrando a darllen i ddatblygu fy nealltwriaeth o’r ffordd  mae gramadeg ac atalnodi’n siapio brawddegau a thestunau 
cyflawn.

Rwy’n gallu darllen gydag empathi i adnabod safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol, gan eu defnyddio i ffurfio fy nghasgliadau 
fy hun.

Rwy’n gallu gwrando a darllen er mwyn cadarnhau a datblygu fy ngeirfa a strwythurau brawddegau gan ddefnyddio’n gywir yr hyn rwy’n 
ei ddysgu wrth i mi gyfathrebu.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
gwrando a darllen

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Disgri!iadau dysgu 
Cymraeg mewn lleoliadau / 
ysgolion / "rydiau cyfrwng 

Saesneg

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Mae disgri!iadau dysgu y 
datganiad hwn yn targedu sgiliau 

gwrando a darllen o fewn y 
Fframwaith Llythrennedd a 

Rhifedd yn ogystal.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 3 - Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / !rydiau cyfrwng Saesneg

Rwy’n gallu deall ystyr gyffredinol yr hyn rwy’n ei glywed, ac rwy’n gallu cyfathrebu hyn yn fy newis iaith.

Rwy’n gallu gwrando ar a deall gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau, ei hadalw a chrynhoi’r prif bwyntiau yn fy newis iaith.

Rwy’n gallu defnyddio ciwiau amrywiol i ragfynegi’r ystyr gyffredinol mewn amrywiaeth o gyd-destunau llafar cyfarwydd ac 
anghyfarwydd.

Rwy’n gallu gwrando a darllen gydag empathi, gan gydnabod safbwyntiau amrywiol pobl eraill.

Rwy’n gallu darllen testunau gan ddewis strategaethau sy’n rhoi’r mwyaf o gymorth i mi eu deall.

Rwy’n gallu cymharu gwahanol bethau rwy’n eu ddarllen.

Rwy’n gallu defnyddio sgiliau dehongli a dod i gasgliad er mwyn deall testun.  

Rwy’n gallu gwrando a darllen gan ddangos ymwybyddiaeth o’r ffordd y mae gramadeg ac atalnodi’n effeithio ar ystyr.

Rwy’n gallu datblygu fy ngeirfa ac ynganiad trwy wrando a darllen, a defnyddio’r geiriau newydd hyn mewn amrywiaeth o gyd-
destunau.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
gwrando a darllen

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 4 - Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / !rydiau cyfrwng Saesneg

Rwy’n gallu gwrando a defnyddio ciwiau i ddeall ystyr gyffredinol yr hyn rwyf wedi’i glywed gan grynhoi yn fy newis iaith.

Rwy’n gallu gwrando a darllen gydag empathi, a myfyrio ar bersbectif pobl eraill er mwyn llywio fy ffordd i o feddwl.

Rwy’n gallu darllen ystod o destunau gan ddewis strategaethau i’w deall nhw ac i wella fy mynegiant a chyfathrebu.

Rwy’n gallu defnyddio ystod o strategaethau i adnabod a rhagfynegi’r ystyr cyffredinol ar draws ystod eang o destunau.

Rwy’n gallu defnyddio sgiliau dehongli a dod i gasgliad er mwyn deall testunau mwy cymhleth, a gallu ystyried dibynadwyedd yr hyn yr 
wyf yn ei ddarllen.

Rwy’n gallu gwrando a darllen i ddatblygu fy nealltwriaeth o’r ffordd y mae gramadeg ac atalnodi’n siapio brawddegau a thestunau 
cyflawn.

Rwy’n gallu gwrando a darllen er mwyn datblygu fy ngeirfa, ynganiad a strwythurau brawddegau, gan ddefnyddio’r rhain wrth i mi 
gyfathrebu ar draws ystod o gyd-destunau.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
gwrando a darllen

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Disgri"iadau dysgu 
Cymraeg / Saesneg

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Mae disgri"iadau dysgu y 
datganiad hwn yn targedu 
sgiliau gwrando a darllen o 

fewn y Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd yn 

ogystal.

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (3)

“Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 
yn allweddol i gyfathrebu”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/datganiadau-o-r-hyn-sy-n-bwysig/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 3 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu adnabod yr iaith briodol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a dibenion gan amrywio fy mynegiant, geirfa a naws i ennyn 
diddordeb y gynulleidfa.

Rwy’n gallu addasu a thrin iaith a gwneud dewisiadau priodol ynghylch geirfa, iaith idiomatig a  chystrawen er mwyn mynegi fy hun yn 
rhugl ac eglur.

Rwy’n gallu myfyrio ar ansawdd fy mynegiant a defnyddio ystod o strategaethau i sicrhau mwy o eglurder yn fy nghyfathrebu gweledol, 
llafar ac ysgrifenedig.

Rwy’n gallu ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ymofyn eglurhad, strwythuro dadleuon, crynhoi ac esbonio’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei 
ddarllen neu’i weld.

Rwy’n gallu ysgrifennu’n ddarllenadwy a rhugl.

Rwy’n gallu rhyngweithio gydag eraill, siarad ac ysgrifennu am fy meddyliau, teimladau a barn, gan ddangos empathi a pharch.  

Rwy’n gallu defnyddio iaith idiomatig gyfarwydd a chywair priodol wrth gyfathrebu. 

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
siarad ac ysgrifennu

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (3)

“Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 
yn allweddol i gyfathrebu”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 4 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu dewis ac addasu’r iaith briodol ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd a dibenion, gan gyfleu ystyr yn effeithiol i’r gynulleidfa.

Rwy’n gallu gwneud dewisiadau gwybodus am eirfa, iaith idiomatig a chystrawen er mwyn mynegi fy hun yn rhugl, yn eglur ac yn gywir.

Rwy’n gallu myfyrio ar fy nefnydd o strategaethau i wella ansawdd, cywirdeb ac effaith fy nghyfathrebu gweledol, llafar ac ysgrifenedig.

Rwy’n gallu ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan grynhoi a gwerthuso’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu’i weld, strwythuro 
dadleuon a herio gyda hyder a sensitifrwydd yr hyn y mae eraill yn ei ddweud.

Rwy’n gallu rhannu fy meddyliau, teimladau a barn gydag eraill, gan ddefnyddio ystod o dechnegau at wahanol ddibenion gan ddangos 
empathi a pharch.

Rwy’n gallu dewis iaith idiomatig a chywair priodol wrth gyfathrebu er mwyn cyfoethogi fy mynegiant. 

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
siarad ac ysgrifennu

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (3)

“Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 
yn allweddol i gyfathrebu”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (3)

“Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 
yn allweddol i gyfathrebu”

Disgrifiadau dysgu 
Cymraeg mewn lleoliadau/
ysgolion/!rydiau cyfrwng 

Saesneg

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Mae disgrifiadau dysgu y 
datganiad hwn yn targedu 

sgiliau gwrando a darllen o fewn 
y Fframwaith Llythrennedd a 

Rhifedd yn ogystal.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 3 - Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / !rydiau cyfrwng Saesneg

Rwy’n gallu defnyddio ac addasu iaith gyfarwydd, gan amrywio geirfa a naws yn ôl y gynulleidfa. 

Rwy’n gallu addasu a thrin iaith a gwneud dewisiadau priodol ynghylch geirfa, iaith idiomatig a  chystrawen er mwyn mynegi fy hun.

Rwy’n gallu myfyrio ar safon fy mynegiant a defnyddio ystod o strategaethau i sicrhau mwy o eglurder yn fy nghyfathrebu gweledol, 
llafar ac ysgrifenedig.

Rwy’n gallu egluro yn fy newis iaith ble a pham rwyf wedi gwneud unrhyw newidiadau neu gywiriadau.

Rwy’n gallu ymateb i safbwyntiau pobl eraill.

Rwy’n gallu rhoi ymgais ar sillafu geiriau anoddach mewn ffordd resymol gan ddefnyddio ystod o strategaethau.

Rwy’n gallu cynllunio ac ysgrifennu at wahanol ddibenion ac ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. 

Rwy’n gallu trefnu fy ngwaith ysgrifennu i ddilyn yn rhesymegol.

Rwy’n gallu rhyngweithio gydag eraill, siarad ac ysgrifennu am fy meddyliau, teimladau a barn, gan ddangos empathi a pharch.

Rwy’n gallu defnyddio iaith idiomatig gyfarwydd a chywair priodol wrth gyfathrebu.

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
siarad ac ysgrifennu

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (3)

“Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 
yn allweddol i gyfathrebu”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 4 - Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / !rydiau cyfrwng Saesneg

Rwy’n gallu dewis ac addasu’r iaith briodol ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd a dibenion, gan gyfleu ystyr yn effeithiol i’r gynulleidfa.

Rwy’n gallu gwneud dewisiadau gwybodus am eirfa, iaith idiomatig a chystrawen er mwyn mynegi fy hun.

Rwy’n gallu myfyrio ar fy nefnydd o strategaethau i wella ansawdd, cywirdeb ac effaith fy nghyfathrebu gweledol, llafar ac ysgrifenedig.

Rwy’n gallu ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ymofyn eglurhad, strwythuro dadleuon, crynhoi ac esbonio’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei 
ddarllen neu’i weld.

Rwy’n gallu rhannu fy meddyliau, teimladau a barn gydag eraill, gan ddefnyddio ystod o dechnegau i wahanol ddibenion gan ddangos 
empathi a pharch. 

Rwy’n gallu dewis iaith idiomatig a chywair priodol wrth gyfathrebu er mwyn cyfoethogi fy mynegiant.

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Cynllunio ar gyfer datblygu 
sgiliau allweddol iaith

Datblygu medrau 
siarad ac ysgrifennu

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (3)

“Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 
yn allweddol i gyfathrebu”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


SGILIAU TRAWSGWRICWLAIDD

Llythrennedd

“Bydd sgiliau llythrennedd yn cael eu dysgu’n 
benodol yn y Maes hwn.”

Sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu o 
fewn y ‘Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd’

5

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Llythrennedd:  Gwrando5

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Llythrennedd:  Gwrando5

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Llythrennedd:  Gwrando

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (4)

“Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac ysbrydoli creadigrwydd”

• profiadau llenyddol i ddysgwyr fydd yn ennyn eu 
diddordeb a’u dychymyg 

• dysgu am ein hunaniaeth ddiwylliannol ein 
hunain yn ogystal â hunaniaeth ddiwylliannol 

pobl eraill 

• meithrin balchder yn yr ymdeimlad o hunaniaeth 
a pherthyn i Gymru yn ogystal â’r byd

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Disgri"iadau dysgu 
Cymraeg / Saesneg

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 3 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu cynnig sylwadau ar lenyddiaeth a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn rwy’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld.

Rwy’n gallu defnyddio’r hyn rwy’n ei wybod am arddulliau ysgrifennu a nodweddion gwahanol genres llenyddol er mwyn creu fy 
ngwaith fy hun.

Rwy’n gallu ystyried plot, cymeriad, thema a chyd-destun y llenyddiaeth rwy’n ei phrofi, gan gefnogi fy syniadau a’m barn gyda 
thystiolaeth o’r llenyddiaeth.

Rwy’n gallu gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn rwy’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld.

Rwy’n gallu dangos empathi wrth ymateb i lenyddiaeth ac rwy’n deall y gall fod gan bobl eraill farn wahanol i mi.

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (4)

“Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac ysbrydoli creadigrwydd”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 4 - Cymraeg / Saesneg

Rwy’n gallu archwilio  amrywiaeth eang o genres, gan arbrofi gyda dewisiadau iaith a thechnegau ar gyfer fy nibenion creadigol fy hun.

Rwy’n gallu defnyddio fy nychymyg ac arbrofi gyda gwahanol ffurfiau a thechnegau creadigol er mwyn creu fy llenyddiaeth fy hun.

Rwy’n gallu archwilio, dadansoddi a chymharu syniadau allweddol gan ddefnyddio terminoleg briodol, a chefnogi fy marn gyda 
manylion priodol o’r testun.

Rwy’n gallu gwerthfawrogi llenyddiaeth, gan ddangos empathi ynghyd â dealltwriaeth y gall llenyddiaeth gael ei dehongli mewn 
gwahanol ffyrdd.

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (4)

“Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac ysbrydoli creadigrwydd”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (4)

“Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac ysbrydoli creadigrwydd”

• profiadau llenyddol i ddysgwyr fydd yn ennyn eu 
diddordeb a’u dychymyg 

• dysgu am ein hunaniaeth ddiwylliannol ein 
hunain yn ogystal â hunaniaeth ddiwylliannol 

pobl eraill 

• meithrin balchder yn yr ymdeimlad o hunaniaeth 
a pherthyn i Gymru yn ogystal â’r byd

2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Disgri!iadau dysgu 
Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / 

!rydiau cyfrwng Saesneg

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 3 - Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / !rydiau cyfrwng Saesneg

Rwy’n gallu gwrando ar farddoniaeth, drama a rhyddiaith, gan eu cofio a’u haddasu mewn ffordd greadigol.

Rwy’n gallu ailadrodd straeon mewn ffordd greadigol.

Rwy’n gallu ymateb i’r hyn rwy’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld, gan fynegi barn a dangos fy nealltwriaeth yn fy newis iaith.

Rwy’n gallu defnyddio fy nychymyg ac arbrofi gydag iaith i greu fy llenyddiaeth fy hun.

Rwy’n gallu ymateb i’r hyn rwy’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld, gan ofyn cwestiynau er mwyn dangos fy nealltwriaeth.

Rwy’n gallu adnabod nodweddion gwahanol fathau o lenyddiaeth a defnyddio iaith briodol i siarad amdanyn nhw.

Rwy’n dechrau dangos empathi gyda chymeriadau mewn llenyddiaeth.

Cam 
cynnydd 4

Cam 
cynnydd 2

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (4)

“Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac ysbrydoli creadigrwydd”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


2

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Cam cynnydd 4 - Cymraeg mewn lleoliadau / ysgolion / !rydiau cyfrwng Saesneg

Rwy’n gallu defnyddio’r hyn rwy’n ei wybod am arddulliau ysgrifennu a nodweddion gwahanol lenyddiaeth er mwyn creu fy ngwaith fy 
hun.

Rwy’n gallu defnyddio fy nychymyg ac arbrofi gyda gwahanol ffurfiau a thechnegau creadigol er mwyn creu fy llenyddiaeth fy hun.

Rwy’n gallu ystyried plot, cymeriad, thema a chyd-destun y llenyddiaeth rwy’n ei phrofi, gan gefnogi fy syniadau a’m barn gyda 
thystiolaeth o’r testun.

Rwy’n gallu gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn rwy’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld.

Rwy’n gallu dangos empathi wrth ymateb i lenyddiaeth a chydnabod y gall fod gan bobl eraill farn wahanol i mi.

Cam 
cynnydd 5

Cam 
cynnydd 3

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (4)

“Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac ysbrydoli creadigrwydd”

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/


‘O gam i gam, gyda’n gilydd’

Lisa Eardley - Ysgol Deganwy



Y Pedwar Diben
yn ddysgwyr 
uchelgeisiol, 

galluog

A yw’n diben NI ar gyfer y dysgwr 
yn ddigon uchelgeisiol?

yn ddinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus

Sut fydd y dysgwyr yn dod yn 
wybodus am eu diwylliant, eu 

cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn 
awr ac yn y gor!ennol?

“Bydd llais y 
dysgwr yn 
ganolog”

yn gyfranwyr 
mentrus, creadigol

Sut fydd y dysgwyr yn meddwl yn 
greadigol gan fynegi syniadau ac 

emosiynau drwy wahanol 
gyfryngau?

yn unigolion iach a 
hyderus

Sut fydd y dysgwyr yn meithrin 
hyder yn ieithyddol, yn ogystal â 

hyder i fynegi eu hunain yn 
e!eithiol?

3



Datganiad o’r hyn sy’n bwysig (2)

“Mae deall ieithoedd yn allweddol i 
ddeall y byd o’n hamgylch”

Disgri"iadau dysgu 
Cymraeg / Saesneg

4

“Bydd llais y dysgwr 
yn ganolog”

Mae disgri"iadau dysgu y 
datganiad hwn yn targedu 
sgiliau gwrando a darllen o 

fewn y Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd yn 

ogystal.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ieithoedd-llythrennedd-a-chyfathrebu/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Sgiliau trawsgwricwlaidd

• dylai dysgu yn y Maes hwn gynnig 
cyfleoedd i ddefnyddio gwahanol ddulliau o 
gyfathrebu digidol 

• dylai dysgwyr ddysgu sut i gyfansoddi 
negeseuon clir a phriodol ar gyfer 
cynulleidfaoedd penodol, gan rannu, 
cydweithio, golygu ac addasu yn ôl y gofyn 

• dylai cyfleoedd hefyd gael eu cynnig iddyn 
nhw gydweithio’n lleol a byd-eang drwy 
lwyfannau digidol er mwyn cynyddu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o wahanol 
ieithoedd a diwylliannau 

• gall defnyddio technoleg wrth ddysgu 
am lenyddiaeth fod o gymorth i ddysgwyr 
ddyfnhau eu dealltwriaeth y tu hwnt i’r 
testun o’u blaenau

Cymhwysedd 
Digidol

• byd y dysgwr 
• byd gwaith y dyfodol 
• profiadau rhyngweithiol 
• cydberthnasu 
• cynulleidfa ‘fyw’ 
• meithrin hyder 
• creu 
• arloesoedd

Y Gymraeg ‘yn fyw’ yng Nghymru 
heddiw . . .

. . . ac mae’n FWY na 
hynny hefyd!

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/


Cynllunio o gam i gam - datblygu 
sgiliau siarad a gwrando

CC3 CC4 CC5

? ?

Dewis 
strategaeth 

llafaredd

Gofynion y 
dysgwr

Cynllunio 
ar gyfer 

tasg

Adborth y 
dysgwyr

Dewis 
strategaeth 

llafaredd

Gofynion y 
dysgwr

Cynllunio 
ar gyfer 

tasg

Adborth y 
dysgwyr

Rwy’n dechrau 
cymryd fy nhro mewn 
sgyrsiau, gan ddilyn y 

pwnc dan sylw.

Rwy’n gallu 
ymgymryd ag ystod 

o rolau a rheoli fy 
nghyfraniad yn 

briodol

“Mae mynegi ein hunain drwy 
ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu”

Rwy’n gallu ymateb i 
safbwyntiau pobl 
eraill, gan ymofyn 

eglurhad, strwythuro 
dadleuon, crynhoi ac 

esbonio’r hyn rwyf 
wedi’i glywed

“Bydd llais y dysgwr yn 
ganolog”

Cam cynnydd 2



Y fframwaith llafaredd



Cyfraniad Meysydd Dysgu a Phro"iad eraill

Ieithoedd, 
Llythrennedd a 

Chyfathrebu

Y Celfy
ddydau Mynegiannol

Mathemateg a Rhifedd

Iechyd a Lles

Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Y Dyniaethau
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Disgyblaethol

Modelau cynllunio

Bydd y dysgwr yn mynd o ddosbarth i ddosbarth gan gael 
profiadau addysgol wedi’u cynllunio gan athrawon unigol a’r 
Gymraeg yn byw yn aml o fewn pedair wal un ystafell ddosbarth 
yn unig.

Di!niad:  Yn y model hwn bydd Y Gymraeg yn ‘ddisgyblaeth’ ar ei phen 
ei hun o fewn y MDaPh a’r iaith yn cael ei haddysgu ar wahân i’r 
ieithoedd a disgyblaethau eraill. 
Bydd yr addysgu yn digwydd o fewn pwnc Y Gymraeg yn unig ac 
unrhyw gynllunio wedi’i dargedu ar gyfer datblygu’r Gymraeg heb 
ymgysylltu â MDaPh eraill.

Aml-ddisgyblaethol

Di!niad:  Yn y model hwn bydd yr un ‘thema’ neu ‘gwestiwn mawr’ yn 
cael ei addysgu o safbwynt mwy nag un disgyblaeth.  Bydd y Gymraeg 
(o fewn MDaPh ILlaCh) felly’n ystyried thema fel ‘Llygredd plastig’ ar y 
cyd â MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg a’r dysgwyr yn creu 
cysylltiadau a throsglwyddo sgiliau. Er bod elfen mwy holistaidd i’r 
addysgu a dysgu hwn bydd y cynllunio yn tueddu i ddigwydd o fewn 
adran Y Gymraeg ond wedi’i gysylltu â’r ‘thema’ neu’r ‘cwestiwn mawr’.

Rhyng-ddisgyblaethol

Di!niad:  Yn y model hwn bydd nifer o FDaPh yn cyfuno a’r 
disgyblaethau o fewn y MDaPh yn cyfuno i greu UN prosiect wedi’i 
gynlluno i ddatblygu sgiliau trwy EU CYSYLLTU â’i gilydd.  Byddai’r 
Gymraeg o fewn y model hwn yn cefnogi datblygu sgiliau siarad, 
gwrando a darllen ac ysgrifennu trwy GYDWEITHIO â meysydd eraill a 
manteisio ar gyfleon sy’n cyfoethogi profiad a dealltwriaeth wrth 
ddatblygu’r sgiliau hynny.  O safbwynt y Gymraeg felly mae’r ‘gorau o 
ddau fyd’ yn dod yn fyw o fewn y model hwn a’r dysgwr yn gweld a 
deall sut y mae disgyblaethau yn cefnogi ei gilydd.  Bydd y dysgwr hefyd 
yn gwerthfawrogi cefnogaeth MDaPh i ddatblygu ei sgiliau AR Y CYD gan 
weld y Gymraeg yn iaith ‘fyw’ a pherthnasol mewn cyd-destunau dilys ar 
draws y cwricwlwm.

Gwlewn ddrysau dosbarthiadau’n DECHRAU agor wrth i 
ddisgyblaethau gynllunio i gynnig profiadau o fewn y model hwn.

Integredig

Di!niad:  Bydd cwricwlwm yr ysgol wedi’i ddylunio’n gydlynus ar 
hyd llwybrau rhyng-ddisgyblaethol gan sicrhau bod sgiliau’n cael eu 
datblygu ar draws MDaPh.  O fewn y model hwn mae !niau 
traddodiadol ‘pynciau’ yn niwlog iawn a’r disgyblaethau’n cydweithio 
i gynnig profiadau a chyd-destunau byw a dilys i’r dysgwyr.  Byddai’r 
Gymraeg i’w gweld AR DRAWS y dyluniad hwn a’r iaith yn rhan 
annatod o’r gwead mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 
ac yn cael ei chefnogi a’i datblygu mewn cyfleon trawsgwricwlaidd 
amrywiol mewn cwricwlwm integredig a ddyluniwyd ar gyfer 
dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.



Cyfleon i ddatblygu sgiliau 
siarad a gwrando ar y cyd

DHSB 4 - Mae’r cydberthnasau iach yn 
hanfodol ar gyfer ein lles

Disgrfiad dysgu CC3 - “Rwy’n gallu ffurfio a 
chynnal cydberthnasau sy’n bwysig i mi 
gan adnabod gwrthdaro a chymryd camau i 
ddatrys achosion o wrthdaro.”

DHSB 1 - Mae bod yn chwilfrydig a chwilio 
am atebion yn hanfodol i ddeall a 
rhagfynegi ffenomenau

Disgrfiad dysgu CC3 - “Rwy’n gallu esbonio 
sut mae effaith yr hyn a wnawn ni yn 
cyfrannu at newidiadau yn yr amgylchedd a 
bioamrywiaeth.” 

“Rwy’n gallu disgrifio effeithiau 
gwyddoniaeth a thechnoleg, y gorffennol a’r 
presennol, ar gymdeithas.”

DHSB 3 - Mae creu yn cyfuno sgiliau a 
gwybodaeth, gan dynnu ar y synhwyrau, 
ysbrydoliaeth a dychymyg

Disgrfiad dysgu CC3 - “Rwy’n gallu perfformio, 
cynhyrchu, dylunio, arddangos a rhannu fy 
ngwaith creadigol mewn cyd-destunau ffurfiol ac 
anffurfiol, gan ystyried effaith fy ngwaith creadigol 
ar y gynulleidfa.”

DHSB 1 - Mae ymholi, archwilio ac 
ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y 
byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol

Disgrfiad dysgu CC4 - “Rwy’n gallu dod i 
gasgliadau ystyriol a rhesymegol yn fy 
ymchwiliadau, tra’n deall y gall pobl eraill 
ddod i ganlyniadau gwahanol yn seiliedig ar 
y dystiolaeth sydd ar gael.”

DHSB 2 - Mae algebra yn defnyddio 
systemau symbolau i fynegi strwythur 
perthnasoedd mathemategol

Disgrfiad dysgu CC4 - “Rwy’n gallu 
defnyddio hafaliadau ac anhafaleddau 
unradd i gynrychioli a modelu sefyllfaoedd 
go iawn a datrys problemau gan 
ddefnyddio amrywiaeth o gynrychioliadau.

Testunau 
Fframwaith 

Asesu Darllen 
PISA 2018
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