
Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
Sesiwn 2 - Cynnydd mewn 

dysgu ar gyfer y MDaPh



• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm 
dysgu

• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu 

• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y 
MDaPh a thu hwnt

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.



Cynllunio ar sail tystiolaeth



Gwybodaeth yn 
adeiladu ar wybodaeth 

Ymarfer Cyfnodol
(Spaced practice) 

Y darlun mawr
Adeiladu ar 

gysylltiadau dilys

Ymarfer Adalw
(Retrieval Practice)

Gwneud cysylltiadau
gyda phrofiadau

Cyfalaf diwylliannol

(Cultural capital) 

Codio deuol 
(Dual Coding)

Caffael iaith a 
llythrennedd

Cydgysylltu
(Interleaving) 

Rhuglder a galw i gof

Ar sail dystiolaeth: Gwyddoniaeth wybyddol – sut rydym ni’n dysgu

Gorlwytho 
gwybyddol/cof

Linc i MARGE

https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf


Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu’r drefn yr ydych chi’n 
dewis addysgu’r cwricwlwm – pam eich bod chi’n 

addysgu’r hyn rydych chi’n addysgu, a phryd. 

Os yw cwricwlwm am fod yn gydlynol a dilyn trefn resymegol, mae 
angen rhoi sylw i’r drefn y dylid cyflwyno ac ail-ymweld â gwybodaeth, 
ym mha bynnag ffurf allai hynny fod.                                 Kat Howard a Claire Hill 

Dilyniannu o fewn y cwricwlwm



Dilyniannu o fewn y cwricwlwm

• Nodwch y cysyniadau allweddol sy’n bwysig ar gyfer 
pob Maes Dysgu a Phrofiad

• Mapiwch y darlun mawr

• Chwiliwch am gysylltiadau o fewn a rhwng y 
Meysydd Dysgu a Phrofiad 

• Cyfunwch wybodaeth a sgiliau i greu profiadau 
dysgu dwfn



Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Datblygu dealltwriaeth

gyffredin o'r
continwwm dysgu



Egwyddorion cynllunio- y ‘BETH’



Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Beth ydyn nhw?
Mae’r datganiadau o’r ‘Hyn sy’n Bwysig’ yn crynoi’r ‘syniadau 
mawr’ neu’r egwyddorion allweddol ym mhob Maes Dysgu. 
Dyma’r cysyniadau allweddol sydd bwysicaf ym mhob maes a 
phen y daith i’r dysgu. Heb gynllunio’r datganiadau o’r ‘Hyn 
sy’n Bwysig’, ni fyddai’r dysgu wedi’i wreiddio mewn cynnydd.

Y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig



Sut ydym ni’n gwneud synnwyr ohonynt?

• Dylai’r datganiad osod cyfeiriad i’r dysgu

• Defnyddio’r naratif i weld y darlun mwy a gweld cyd-destunau’r dysgu 

• Ystyried sut mae’r naratif yn ymwneud â’ch dysgwyr a’ch cymuned chi 

• Ystyried pa brofiadau allai gefnogi’r dysgu 

• Dehongli pob datganiad ar ei ben ei hun ac yna’n fwy holistaidd i 
edrych am y cysylltiadau a’r cyfleoedd i gorffori ac/neu gefnogi’r 
dysgu o fewn ac ar draws y MDaPh. 

Y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig



Beth sy’n 
bwysig

Sut mae dysgu 
bendigedig yn 
edrych pan 
fyddwn ni’n 

cyrraedd pen y 
daith?

Dyma ben y daith, rŵan sut mae cyrraedd yno?



Beth ydyn nhw?

• Y camau cynnydd yw’r ‘cyfeirbwyntiau’ – sef yr adeg pan fyddwn ni’n 
ystyried y disgrifiadau dysgu ar gyfer pob datganiad o’r hyn sy’n 
bwysig. Ni fwriedir iddynt fod yn sail ar gyfer rhestr wirio neu 
asesiad crynodol ond dylent fwydo i’r gwaith o ddylunio cwricwlwm 
ar lefel ysgol.

• Dylent gefnogi ymarferwyr drwy roi gwybodaeth am sut mae’r dysgu  
yn edrych, i gefnogi’r gwaith cynllunio, yr asesu a’r ymyrraeth. 

Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu



Sut ydym ni’n gwneud synnwyr ohonynt?

• Dadbacio’r Disgrifiadau Dysgu – Adnabod sut all cynnydd edrych o fewn 
y dilyniant tair blynedd rhwng y camau cynnydd

• Ystyried – Pa brofiadau dysgu/cyd-destunau y gellid eu cynllunio i hybu 
cynnydd dysgwyr 

• Sicrhau bod cynnydd yn arwain y dysgu a’r cyd-destun

• Edrych yn ôl ac edrych ymlaen – Ystyried y sgiliau/yr wybodaeth sydd 
gan ddysgwyr yn barod ac i ble mae’r dysgu yn mynd.  

• Ystyried yr Egwyddorion Cynnydd a datblygiad plentyn. 

Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu



Deall
Esblygiad

Defnyddio'r fframwaith i gynllunio ar gyfer cynnydd





Sut mae’r dysgu yn edrych?
Gall dysgwyr adnabod bod yr 

arth yn rhywbeth byw, a 
gallant ei disgrifio ac adnabod 
rhai o’i nodweddion. Byddent 
yn gallu gwneud rhai sylwadau 

am yr amgylchedd y mae’n 
byw ynddo. 

Sut mae’r dysgu yn edrych? 
Gall dysgwyr weld y gall defnyddio cludiant, 
adnoddau, dwr, plastigion ac ati gael effaith ar yr 
amgylchedd (sbwriel, taflu sbwriel, ddim yn 
ailgylchu/ailddefnyddio, gwastraffu dwr, defnyddio 
ceir) ac ar bethau byw (plastig yn niweidio 
anifeiliaid, diffyg dwr i blanhigion ac ati). Gallant
ddisgrifio rhai organebau sy’n byw mewn 
cynefinoedd penodol ac archwilio pam y maent yn 
byw yno (pryfed, adar, bywyd gwyllt lleol). Gallant
adnabod rhai camau mewn cylchoedd bywyd. 

Sut mae’r dysgu yn edrych? 
Gall dysgwyr egluro sut y mae pobl yn cael effaith ar 
eu hamgylchedd. Gallant ddeall sut y mae hela, difa 
cynefinoedd (eira a rhew yn toddi, torri coed, ffyrdd 
ac ati) yn cael effaith ar bethau byw (eirth). 
Gallant ddisgrifio sut y mae’r arth lwyd a’r arth wen yn 
cystadlu am yr un bwyd, yr un adnoddau a’r un 
cymhariaid (atgenhedlu a chael epil—y boblogaeth yn 
cynyddu ac ati). Gallant ddisgrifio prif nodweddion yr 
eirth ac egluro sut maent yn helpu eu hunain i oroesi 
yn eu hamgylchedd (ffwr, cuddliw, yn dew, traed, 
synhwyrau ac ati) 

Sut mae’r dysgu yn edrych? 
Gall dysgwyr egluro sut y mae defnyddio tanwyddau ffosil, 

datgoedwigo, amaethu ac ati yn cael effaith ar yr 
amgylchedd ac yn difa cynefin yr arth wen (cynhesu byd-
eang, effaith ty gwydr, capanau iâ yn dadmer, lefel y mor 

yn codi). Gallant ddisgrifio perthnasau bwydo a 
newidiadau mewn bwyd yn ecosystem yr Arctig ac egluro 
sut y mae un rhywogaeth yn cael effaith ar y llall. Gallant

egluro sut y mae atgenhedlu yn arwain at nodweddion 
etifeddol ac amrywiad mewn eirth, a sut y gall 

mwtaniadau arwain at newidiadau ac addasiadau 
manteisiol/anfanteisiol. 

Sut mae’r dysgu yn edrych? 

Gall dysgwyr ddisgrifio ac egluro sut y mae newid 

hinsawdd yn cael effaith ar 
rywogaethau/poblogaethau penodol (eirth gwynion) a 
rôl y ddynoliaeth yn hyn. Byddant yn deall sut na fydd 

yr addasiadau yn llwyddiannus o bosib er mwyn 
goroesi mewn amgylchedd sydd yn newid, a sut y 

bydd hyn yn arwain at ddethol naturiol. Byddant yn 
gallu cymhwyso eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o 
atgenhedlu a chystadlu rhwng yr eirth llwydion a’r 

eirth gwynion i egluro bodolaeth yr arth lwydwen, a 
gwerthuso a yw hon yn rhywogaeth newydd o arth.   

Defnyddio'r fframwaith i gynllunio ar gyfer cynnydd









Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Edrych ar ddulliau

addysgegol effeithiol o fewn
y MDaPh a thu hwnt



Egwyddorion cynllunio- y ‘SUT’



Egwyddorion cynllunio- y ‘SUT’

Y 12 Egwyddorion addysgegol

1. canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
2. rhoi her i’r holl ddysgwyr drwy eu hannog i gydnabod pwysigrwydd

ymdrechu'n barhaus i gwrdd â disgwyliadau sy'n uchel, ond o fewn eu
cyrraedd

3. defnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys addysgu uniongyrchol
4. defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini sy'n hybu sgiliau

datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl mewn modd
beirniadol

5. golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy'n adeiladu ar wybodaeth a 
phrofiad blaenorol ac yn ennyn diddordeb

6. creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu
7. dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu
8. ymestyn oddi mewn ac ar draws y Meysydd
9. atgyfnerthu yn rheolaidd y sgiliau trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, 

rhifedd a chymhwysedd digidol, ac yn darparu cyfleoedd i'w hymarfer
10. annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu eu hunain
11. hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a chydberthnasau cadarnhaol
12. hybu cydweithio.



Current frameworkCanllawiau MDaPh CiG



Ystyriaethau allweddol

Dylid cyd-destunoli’r datganiad o’r hyn sy’n 
bwysig ynghylch bod yn chwilfrydig a chwilio am 

atebion trwy’r holl Faes.

Mae’r datganiad o’r hyn sy’n bwysig ynghylch dylunio a pheirianneg yn 
cynnig cyfleoedd i gymhwyso dysgu sy’n cael ei fynegi yn y pum 
datganiad arall o’r hyn sy’n bwysig er mwyn dod o hyd i atebion 

gwyddonol a thechnolegol.



Christine Counsell

Ffurf o gynllunio



Ble mae un pwnc yn ddibynnol ar y llall
Y berthynas rhwng mathemateg a gwyddoniaeth

Y berthynas rhwng 
mathemateg a gwyddoniaeth

A yw dilyniant y dysgu mewn 
gwyddoniaeth yn tynnu ar yr 
wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygir 
mewn mathemateg?

1. Edrych ar y Dibyniaethau



Ble mae gwybodaeth o un pwnc yn cyfoethogi ac yn 
cyflymu mynediad a dealltwriaeth mewn un arall

2. Edrych ar y Rhyng-ddibyniaethau

Y berthynas rhwng Gwyddoniaeth a 
Daearyddiaeth

A yw’r cwricwlwm Daearyddiaeth yn CA3 yn 
cefnogi dysgwyr i leoli organebau yn eu 
hamgylchedd?

Ble yn y byd?



Ble mae’r ddau bwnc yn elwa
‘Mae’r cyfan yn fwy na swm yr holl rannau’

Aristotle

3. Cydamserol

Cydamserol– Gwyddoniaeth a Iechyd 
a Lles

e.e. Dysgu am Fwyd – biocemeg bwyd 
a’r system dreulio mewn 

Gwyddoniaeth, bwyta’n iach/diet 
gytbwys, paratoi bwyd mewn Iechyd, 
a gwneud dewisiadau gwybodus am 

fwyd a Lles

Mae dilyniant y dysgu a chysondeb yr iaith yn 
hanfodol er mwyn creu’r darlun mawr a 

dyfnhau’r dysgu



Mae angen archwilio’r gwahaniaethau nodedig rhwng pynciau 
efo’r dysgwyr

• Iaith - dyblygu ar draws 
gwahanol bynciau ond 
gwahanol ystyron a rheolau 

• Mae’n hanfodol tynnu sylw 
dysgwyr at y gwahaniaethau 
rhwng pynciau

Tystiolaeth, Prawf, Dadl, Gwirionedd 

Yr un geiriau, gwahanol ystyr?

Dadansoddi, Gwerthuso, Casglu, 
Egluro, Trin Data 

Yr un sgil, defnyddio’n wahanol?

4. Gwahaniaethau allweddol



Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Ystyried dulliau

cynllunio



Cynllunio fesul cam

Dolen i’r wefan

Dolen i’r ‘ Big ideas of Science’ Dolen i’r ‘Big ideas for D & T’

https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwyddoniaethathechnoleg/cyflwyniad
https://www.ase.org.uk/bigideas
https://dandtfordandt.wordpress.com/working-papers/big-ideas-for-dt/


Ysgol Glan Gele – Our story



Cysyniad gwaelodol 
cyffredin, ar draws 

nifer o bynciau Thema sy’n ymestyn i bob 
pwnc boed yn ffitio neu 

ddim

Beth sy’n gweithio

Beth sydd ddim yn gweithio

Arwynebol a dim dysgu go iawn/dwfn

Dysgu dyfnach

Sut all dysgwyr dynnu ar eu gwybodaeth o wahanol 
bynciau i ateb cwestiynau mawr?

Prosiectau, themâu a dulliau gwahanol



Gwefan ysgol XP

Cwricwlwm Ysgol XP –Teithiau Hir

TROCHI
Maent wastad yn dechrau eu teithiau hir efo 
cyfnod o drochi, sef ble maen nhw’n trochi 
myfyrwyr mewn sesiynau sy’n tanio chwilfrydedd 
a dirgelwch. 
Gall yr wythnos drochi gynnwys gwaith maes ac 
arbenigwyr weithiau.

TESTUN ANGORI
Dyma’r testun llenyddol sy’n sail i’r holl daith. 

https://sites.google.com/xpschool.org/curriculum/our-expeditions


• A leader has been assigned
• A narrative has been created
• Daily schedule
• Done the project first
• The Comms form has been filled in
• The standards-based plan
• At least the first week of detailed planning completed
• An expedition website or a Learning Map has been built
• A contents page for the portfolio has been created
• Fieldwork has been planned into the overview
• Presentations/celebrations of learning have been planned into the overview and added to Staff Calendar
• Curation of the expedition has been planned
• Orders have been placed

These milestones must be seen by two school leaders. The leaders will sign to say they have seen all these 
elements with their own eyes and know how to access them in the future.

Jeff’s Law at XP

The XP School Curriculum – Jeff’s Law

PURPOSE - The purpose of Jeff's Law is to ensure the minimum requirements for starting a learning expedition 

have been completed and shared.

Copy of Jeff’s Law at XP.docx


High Tech High – Project based learning

Project based learning at HTH
Changing the subject 

ebook of projects

https://www.hightechhigh.org/student-work/projects/
https://changingthesubject.org/wp-content/uploads/1624/70/Changing_the_Subject_Full_Book.pdf


PROJECT DESCRIPTIONProject Assessment
All students will be responsible for understanding the science behind rockets. This knowledge will be assessed in several 
ways including:
25 % Rocket Design, Creation and Performance
25 % Two Written Assessments
25 % Final Presentation and Manual
25 % Group Participation and Time Management
Extra Credit – Talking about the project with your family

What is Motion and how to we create and control it?
How is the science of rockets the science of your every day world?
Working in teams, you will design and build rockets powered by water and pressurized air. Using what you learn about 
the fundamentals of force and motion, you will design and build a fully functional rocket including: payload 
compartment, propulsion system, recovery system and guidance system. These words may look foreign to you now, but 
soon you will know them as well as any rocket scientist!

High Tech High – Project based learning

Actually, it is Rocket Science
PROJECT DESCRIPTION
What is Motion and how to we create and control it?
How is the science of rockets the science of your every day world?

LEARNING GOALS
Force and Motion as it Relates to Rocketry and Your World
Motion, Mass, Scalars and Vectors, Units, Displacement and Distance, Speed and 
Velocity, The Relationship between Distance Rate and Time, Newton’s 3 Laws of 
Motion, Force, Inertia, Momentum, Gravity, Friction and Other Forces, Free Body 
Diagrams, Distance Versus Time Graphs, Acceleration, Energy, Work, Power
Rocketry
Space flight, Components of a Rocket, Becoming a rocket scientist
Incorporated Mathematics
Ratios and Proportions, Percents, Fractions, Solving Algebraic Equations, Distance 
Rate and Time Equations, Exponents, Scientific Notation, Unit Conversions, 
Functions, Linear Functions, Slope, Graphing Functions



PROJECT
All students will be responsible for understanding the science behind rockets. This knowledge will be assessed in several 
ways including:
25 % Rocket Design, Creation and Performance
25 % Two Written Assessments
25 % Final Presentation and Manual
25 % Group Participation and Time Management
Extra Credit – Talking about the project with your family

What is Motion and how to we create and control it?
How is the science of rockets the science of your every day world?
Working in teams, you will design and build rockets powered by water and pressurized air. Using what you learn about 
the fundamentals of force and motion, you will design and build a fully functional rocket including: payload 
compartment, propulsion system, recovery system and guidance system. These words may look foreign to you now, but 
soon you will know them as well as any rocket scientist!

High Tech High – Project assessment

All students will be responsible for understanding the science behind rockets. 
This knowledge will be assessed in several ways including:
• 25 % Rocket Design, Creation and Performance
• 25 % Two Written Assessments
• 25 % Final Presentation and Manual
• 25 % Group Participation and Time Management
• Extra Credit – Talking about the project with your family



Profwch ansawdd eich cwricwla Gwyddoniaeth, 
Mathemateg a Daearyddiaeth CA3 trwy gynllunio
prosiect sy'n tynnu ar y wybodaeth a'r sgiliau penodol a 
addysgir yn y pynciau arwahanol.

Defnyddio dysgu sy’n seiliedig ar brosiect i brofi pa mor dda yw'r cwricwlwm



Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Cynllunio ar gyfer asesu



Sut i gynllunio asesu sy’n cefnogi’r dysgu?

• Bwriadau dysgu wedi’u diffinio’n glir – beth ydym ni am i’r dysgwyr ei 
wybod, ei ddeall, ei wneud a’i brofi.

• Adnabod ac asesu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth flaenorol sydd ei 
hangen i allu gwneud yr uned waith.

• Adnabod y strategaethau asesu a fydd yn dangos orau y cynnydd 
mewn dysgu tuag at y dysgu a fwriedir – dylai hyn adlewyrchu’r 
wybodaeth a’r sgiliau penodol a ddatblygir o fewn yr uned waith. 

Cynllunio i asesu



• Mae cynnydd mewn dysgu yn broses o ddatblygu a gwella sgiliau a gwybodaeth 
dros amser.

• Dylai’r pedwar diben fod yn sail ar gyfer cynllunio’r holl brofiadau dysgu o fewn 
Cwricwlwm i Gymru.

• Dylid dewis dulliau addysgegol i gefnogi cynnydd a bydd angen addasu’r rhain i 
anghenion dysgwyr.

• Mae cynnydd o fewn y Maes hwn yn cynnwys meithrin dealltwriaeth ddofn o’r dysgu 
sy’n cael ei fynegi ym mhob datganiad o’r hyn sy’n bwysig yn y Maes a’r 
cydberthnasau a’r cysylltiadau cymhleth sy’n bodoli rhyngddyn nhw. 

• Dylid cyd-destunoli’r datganiad o’r hyn sy’n bwysig ynghylch bod yn chwilfrydig a 
chwilio am atebion trwy’r holl Faes.

Pwyntiau allweddol o’r sesiwn heddiw


