
Cwricwlwm i Gymru: dysgu proffesiynol 

meysydd dysgu a phrofiad 

sgiliau trawsgwricwlaidd 

dylunio cwricwlwm y pedwar diben 

ehangder a chydbwysedd 



Ieithoedd Rhyngwladol o fewn 
MDaPh Ieithoedd, 

Llythrennedd a Chyfathrebu 
Sesiwn 1 Dydd Mercher 11/5/22 9:30-10:30 

Sesiwn 2 Dydd Mercher 22/6/22  11:30-12:30



Ieithoedd Rhyngwladol o fewn MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Sesiwn 1 – Dadbacio a deall y MDaPh

NODAU’R SESIWN

• Dadbacio elfennau mandadol y fframwaith CiG mewn perthynas â’r MDaPh

• Rhannu egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar gyfer y MDaPh

• Edrych ar ystyriaethau addysgegol adran ‘Dylunio eich cwricwlwm’ y canllawiau MDaPh



Ydych chi’n edrych ymlaen bellach at y CiG? 



Gweledigaeth newydd ar gyfer dysgu iaith 

Dathlu ieithoedd a diwylliannau 
Croesawu Cymru ddwyieithog mewn cyd-destun rhyngwladol 

Datblygu persbectif ehangach, ac agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu iaith 
Gwneud cysylltiadau rhwng ieithoedd 

“A different language is a different vision of life” Federico Fellini

“ Speak a new language so that the world will be a new world” Rumi



Pam ddylech chi fod yn edrych ymlaen at y CiG? 

Cyfle i ddylunio’r cwricwlwm yr oeddech am ei 
gael o’r dechrau 

Cyfle i ddefnyddio’r addysgeg bresennol orau a 
datblygu dulliau arloesol 

Cyfle i gynnig profiadau fwy pwrpasol, 
perthnasol, effeithiol a chyffrous wrth ddysgu 
iaith 



Opportunity to design the curriculum you have 
always wanted

Opportunity to use the best current pedagogy 
and develop innovative approaches

Opportunity to provide more purposeful, 
relevant, effective and exciting experiences in 
language learning

Pam ddylech chi fod yn edrych ymlaen at y CiG? 



Y cwricwlwm presennol 

• Ffocws ar ddeilliannau 

• Pwysigrwydd ar roi sylw i 
gynnwys y cwricwlwm    

• Addysgu i asesu 

• Gweithio fel disgyblaethau 

• Cwricwlwm cenedlaethol 

Cwricwlwm i Gymru 

• Ffocws ar ddatblygiad yr unigolyn 

• Ffocws ar ddysgu a chynnydd 

• Dysgu, addysgu ac asesu fel un 
broses 

• Cydweithio fel Maes gyda ffocws ar 
y dysgwr 

• Fframwaith ar gyfer cwricwlwm lleol 

Y Cwricwlwm i Gymru: beth sy’n wahanol? 





Y Cwricwlwm i Gymru:  
Sut mae’r holl elfennau 
yn ffitio gyda’i gilydd? 

Y Cwricwlwm i Gymru: Sut 
mae cynllunio ar gyfer yr 
elfennau mandadol? 



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
• ymholgar ac 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 gwahanol gyd-destunau
• deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
• defnyddio technolegau digidol yn 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’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o 
gymdeithas.



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 
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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
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• 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
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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

Y Pedwar Diben 

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’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o 
gymdeithas.



Canllawiau MDaPh CiG



Ieithoedd rhyngwladol a’r pedwar diben 

‘The limits of my language are the limits of my world’ Wittgenstein 
Mae dysgu ieithoedd rhyngwladol yn agor potensial di-ben-draw y 

pedwar diben 



Dinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus 

Dysgwyr 
uchelgeisiol, 

galluog 

Cael eu grymuso i gyfathrebu yn effeithiol a hyderus mewn ieithoedd rhyngwladol ac ieithoedd 
cartref; 
Trosglwyddo gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o’u hieithoedd rhyngwladol cyntaf i ieithoedd eraill, 
yn ogystal â chryfhau eu sgiliau yn eu hieithoedd cartref, a hynny trwy lu o lwybrau niwral; 
Datblygu sgiliau trosglwyddadwy effeithiol, megis dod i gasgliad, dadgodio, datrys problemau yn 
greadigol, arbrofi a chymryd risgiau yn hyderus, sy’n eu helpu i wneud gwell synnwyr o gysyniadau ar 
draws y cwricwlwm.

Yn agored i farn eraill ac yn gallu trafod, dadlau a chyfathrebu yn effeithiol yn unrhyw le, yn rhyngwladol 
a gartref;  
Gweld iaith yn allweddol i gydlyniant cymdeithasol a gwell dealltwriaeth yn lleol, yn genedlaethol ac yn 
fyd-eang;  
Yn frwdfrydig a chwilfrydig am ein byd ac am ddysgu ieithoedd eraill, trwy ddod yn amlieithwyr;  
Datblygu dealltwriaeth o’r berthynas rhwng eu diwylliant eu hunain a diwylliannau a chymunedau ar 
draws y byd.

Unigolion 
iach, hyderus 

Yn greadigol ac yn dyfalbarhau wrth wynebu heriau newydd yn eu dysgu, gan atgyfnerthu  
ymddygiadau defnyddiol ar draws pob dysgu.

Ymwneud yn ystyrlon ag iaith a llenyddiaeth ar draws y byd wrth ddatblygu eu hymdeimlad o 
hunaniaeth ac empathi;
Datblygu agweddau cadarnhaol tuag at wahanol ddiwylliannau a chymdeithasau. 

Cyfranwyr 
mentrus, 
creadigol 

Y pedwar diben ac ieithoedd Rhyngwladol 



Elfennau mandadol y cwricwlwm ac  
Ieithoedd Rhyngwladol 

Beth yw 

elfennau 

mandadol y 

cwricwlwm? Y Gymraeg 

Saesneg 

Addysg Perthnasoedd a 

Rhywioldeb 

Crefydd Gwerthoedd a 

Moeseg 



Elfennau mandadol y cwricwlwm ac  
Ieithoedd Rhyngwladol 

Beth yw 

elfennau 

mandadol y 

cwricwlwm? Y Gymraeg 

Saesneg 

Addysg Perthnasoedd a 

Rhywioldeb 

Crefydd Gwerthoedd a 

Moeseg 

Gwelir yr elfennau 
Mandadol o fewn y 
Dyniaethau, themâu 

trawsgwricwlaidd neu 
feysydd eraill, ond dylai 

pob MDaPh eu 
hystyried wrth 

gynllunio, a rhoi sylw 
iddynt pan fo’n bosib ac 

yn ymarferol. 



Y sgiliau trawsgwricwlaidd mandadol 
ac Ieithoedd Rhyngwladol 

3 Sgil Drawsgwricwlaidd 

Llythrennedd

Rhifedd

Cymhwysedd Digidol 



Y sgiliau trawsgwricwlaidd mandadol 
ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Mae llythrennedd wrth wraidd y Maes hwn, ar draws pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig. Dylai 
sgiliau llythrennedd gael eu dysgu’n benodol yn y Maes hwn. Gall y rhain alluogi dysgwyr i fynegi’u 
hunain, deall a dehongli iaith lafar ac ysgrifenedig ynghyd â mynegi ystyr. Dylai lleoliadau ac 
ysgolion gynllunio ar gyfer cymhwyso a datblygu sgiliau llythrennedd dysgwyr ar draws y 
cwricwlwm ar bob cam cynnydd.

Yn y Maes hwn mae cyfleoedd i ddefnyddio sgiliau llythrennedd a rhifedd gyda’i gilydd, er 
enghraifft wrth ddatrys problemau ar ffurf geiriau. Dylai fod cyfleoedd hefyd i archwilio rhifedd 
mewn gwahanol ieithoedd, a gallai hyn atgyfnerthu dealltwriaeth gysyniadol.

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.

Llythrennedd

Rhifedd 

Cymhwysedd 

Digidol 



LLYTHRENNEDD ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Ein maes 
arbenigedd! 

Mae llythrennedd wrth wraidd y Maes hwn, ar draws pob datganiad o’r hyn sy’n 
bwysig. Dylai sgiliau llythrennedd gael eu dysgu’n benodol yn y Maes hwn. Gall y 
rhain alluogi dysgwyr i fynegi’u hunain, deall a dehongli iaith lafar ac ysgrifenedig 
ynghyd â mynegi ystyr. Dylai lleoliadau ac ysgolion gynllunio ar gyfer cymhwyso a 
datblygu sgiliau llythrennedd dysgwyr ar draws y cwricwlwm ar bob cam cynnydd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Llythrennedd

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


LLYTHRENNEDD ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Ein maes 
arbenigedd! 

Mae llythrennedd wrth wraidd y Maes hwn, ar draws pob datganiad o’r hyn sy’n 
bwysig. Dylai sgiliau llythrennedd gael eu dysgu’n benodol yn y Maes hwn. Gall y 
rhain alluogi dysgwyr i fynegi’u hunain, deall a dehongli iaith lafar ac ysgrifenedig 
ynghyd â mynegi ystyr. Dylai lleoliadau ac ysgolion gynllunio ar gyfer cymhwyso a 
datblygu sgiliau llythrennedd dysgwyr ar draws y cwricwlwm ar bob cam cynnydd.

’Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd’ 

Llythrennedd

Arbenigedd  y dylid ei 
rannu a’i ddefnyddio 
o fewn ILlCh ac mewn 

meysydd eraill. 

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


Phonics 
Grammar

Vocabulary- depth 
and breadth

Llythrennedd

LLYTHRENNEDD ac Ieithoedd Rhyngwladol 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Llafaredd: 
Deall testunau clywedol a mynegi eu hunain yn glir yn yr IR 
Datblygu rhuglder a siarad digymell 
Deall y mecanweithiau a chymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau 
Llunio eu proses ddysgu eu hunain…
Darllen: 
Deall a chyfleu gwybodaeth, barn ac awyrgylch  
Gwerthuso ac ymateb yn feirniadol i destunau 
Datblygu strategaethau darllen i ddelio efo testunau 
yn yr IR 
Datblygu sgiliau darllen trosglwyddadwy…
Ysgrifennu: 
Ysgrifennu'n glir ac at ystod o ddibenion yn yr IR 
Datblygu sgiliau i ddatblygu cynllunio effeithiol ac ymatebion o safon uchel 
Datblygu strategaethau a sgiliau i olygu a gwella ansawdd eu gwaith….

Ffoneg
Gramadeg

Geirfa – dyfnder ac 
ehangder 

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


RHIFEDD ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Yn y Maes hwn mae cyfleoedd i ddefnyddio sgiliau llythrennedd a 
rhifedd gyda’i gilydd, er enghraifft wrth ddatrys problemau ar ffurf 
geiriau. Dylai fod cyfleoedd hefyd i archwilio rhifedd mewn gwahanol 
ieithoedd, a gallai hyn atgyfnerthu dealltwriaeth gysyniadol.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd 

Rhifedd 

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


RHIFEDD ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Fel bob amser, datblygu sgiliau rhifedd lle mae cysylltiadau naturiol: enghreifftiau isod
Datblygu dealltwriaeth gysyniadol a chysylltu hyn ag agweddau diwylliannol:  
Deall amser a rhanbarthau amser: ffrindiau o wahanol rannau o’r byd: negeseuon o ranbarthau 
amser gwahanol (Haiti-Ffrainc: Quebec-New Caledonia; Yr Ariannin-Sbaen) 
Deall ac ymarfer cymhareb: gweithio allan sut i addasu rysáit i fwy neu lai o bobl (unrhyw rysáit 
ranbarthol) 
Deall a gweithio gyda siapiau trwy gelf: archwilio gwaith arlunwyr y gwledydd IRh, neu archwilio 
celf drwy siapiau (Three Musicians Picasso/ Paul Klee…) neu lenyddiaeth (llyfrau yn yr iaith darged 
ar gyfer brodorion dosbarthiadau Meithrin ac ati) 
Deall ac atgyfnerthu’r system rif ac amrywiadau o wahanol wledydd (Ffrainc/Y Swistir/Gwlad Belg). 
Ymarfer tablau lluosi fel y’u haddysgir yn y wlad trwy fideo ac ati…
Llythrennedd a rhifedd: datrys problemau 
Datblygu gwybodaeth am arian cyfred: cadw at gyllideb, basged siopa, catalog ffasiwn, taflen 
hyrwyddo o archfarchnad, trefnu trip 
Creu neu ddefnyddio adnoddau ysgol gynradd yng ngwlad yr iaith darged i ddod o hyd i dasgau 
datrys problemau geiriol/gall hyn hefyd gysylltu ag ymwybyddiaeth ddiwylliannol:  
“Margot va au marché et va acheter du jambon de Bayonne qui coûte €13.50 pour 250 grammes. 
Margot a €10. Elle va acheter Combien de grammes de jambon?” Cysylltu â’r diwylliant marchnad a 
bwyd rhanbarthol. 

Rhifedd 

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd 

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


CYMHWYSEDD DIGIDOL ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

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

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


Defnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu digidol ac ar gyfer 
cynulleidfa benodol: 
Ysgrifennu e-bost, neges destun at ffrind post, at wleidyddion lleol, at 
seren o’r ffilmiau.   
Recordio fideo, neges llais, cyflwyniad neu berfformiad 
Cynhyrchu arddangosfa ddigidol ar gyfer yr ysgol, ymgyrch....
Cydweithio yn lleol ac yn fyd-eang trwy lwyfannau digidol 
Dysgu seiliedig ar brosiect 
Cysylltiadau a gweithio efo cyfoedion…
Defnyddio technoleg wrth ddysgu am lenyddiaeth 
Cynhyrchu a defnyddio ffilmiau a chaneuon 
Ymchwil 
Gweithdai barddoniaeth 

CYMHWYSEDD DIGIDOL ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

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


Defnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu digidol ac ar gyfer 
cynulleidfa benodol: 
Ysgrifennu e-bost, neges destun at ffrind post, at wleidyddion lleol, at 
seren o’r ffilmiau.   
Recordio fideo, neges llais, cyflwyniad neu berfformiad 
Cynhyrchu arddangosfa ddigidol ar gyfer yr ysgol, ymgyrch....
Cydweithio yn lleol ac yn fyd-eang trwy lwyfannau digidol 
Dysgu seiliedig ar brosiect 
Cysylltiadau a gweithio efo cyfoedion…
Defnyddio technoleg wrth ddysgu am lenyddiaeth 
Cynhyrchu a defnyddio ffilmiau a chaneuon 
Ymchwil 
Gweithdai barddoniaeth 

CYMHWYSEDD DIGIDOL ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae Ieithoedd 
Rhyngwladol yn eu 

hanfod yn cyfrannu i  
Gymhwysedd Digidol!! 

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


Y sgiliau trawsgwricwlaidd mandadol 
ac Ieithoedd Rhyngwladol 

‘Literacy and Numeracy Framework’ ‘Digital Competence Framework

Llythrennedd

Rhifedd 

Cymhwysedd 

Digidol 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/cross-curricular-skills-frameworks/literacy-and-numeracy-framework/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/cross-curricular-skills-frameworks/digital-competence-framework/


Y Sgiliau Cyfannol 
ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Creadigrwydd ac 
arloesedd 

Meddwl yn feirniadol 
a datrys problemau 

Cynllunio a 
threfnu 

Effeithiolrwydd 
personol 



Y Sgiliau Cyfannol 

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
Dylai dysgwyr gael eu cefnogi i ofyn cwestiynau ystyrlon, ac i 
werthuso gwybodaeth, tystiolaeth a sefyllfaoedd. Dylen nhw allu 
dadansoddi a chyfiawnhau datrysiadau posibl, gan adnabod 
materion a phroblemau posibl. Dylai dysgwyr ddod yn wrthrychol 
wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau, gan adnabod a datblygu 
dadleuon. Dylen nhw allu cynnig datrysiadau sy'n creu gwerth o 
wahanol fathau.

Effeithiolrwydd personol
Dylai dysgwyr feithrin deallusrwydd ac ymwybyddiaeth 
emosiynol, gan ddod yn hyderus ac yn annibynnol. Dylen nhw 
gael cyfleoedd i arwain dadleuon a thrafodaethau, gan ddod yn 
ymwybodol o oblygiadau cymdeithasol, diwylliannol, egwyddorol 
a chyfreithiol eu dadleuon. Dylen nhw allu gwerthuso eu dysgu 
a'u camgymeriadau, gan adnabod meysydd i'w datblygu. Dylen 
nhw ddod yn gyfrifol ac yn ddibynadwy, gan allu adnabod a 
chydnabod gwerth o wahanol fathau ac yna ddefnyddio'r gwerth 
hwnnw.

Cynllunio a threfnu
Lle bo'n ddatblygiadol briodol, dylai dysgwyr allu gosod nodau, 
gwneud penderfyniadau a monitro canlyniadau interim. Dylen 
nhw allu myfyrio ac addasu, yn ogystal â rheoli amser, pobl ac 
adnoddau. Dylen nhw allu gwirio cywirdeb a chreu gwerth o 
wahanol fathau.

Creadigrwydd ac arloesi
Dylid rhoi lle i ddysgwyr fod yn chwilfrydig ac yn ymholgar, 
ac i greu llawer o syniadau. Dylen nhw gael eu cefnogi i 
gysylltu gwahanol brofiadau, gwybodaeth a sgiliau, a 
gweld, archwilio a chyfiawnhau datrysiadau amgen. Dylen 
nhw allu adnabod cyfleoedd a chyfleu eu strategaethau. 
Dylai hyn gefnogi dysgwyr i greu gwerth o wahanol fathau.



Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
Dylai gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu fod yn sail i 
ddatblygu meddwl beirniadol a datrys problemau. Gellir 
mireinio’r sgiliau hyn drwy gyfathrebu gydag eraill er 
mwyn deall sefyllfaoedd a mynegi syniadau ac er mwyn 
datblygu ymatebion i broblemau.

Effeithiolrwydd personol
Dylai dysgwyr ddatblygu eu heffeithiolrwydd a’u 
hunanymwybyddiaeth personol wrth ddysgu a defnyddio 
eu hieithoedd, a bydd hyn yn ei dro yn cefnogi dysgu ar 
draws yr holl gwricwlwm. Dylai cynnig awyrgylch sy’n 
ieithyddol gyfoethog gefnogi’r holl ddysgwyr i fyfyrio ar eu 
cryfderau eu hunain yn eu defnydd o iaith, ac adnabod eu 
meysydd datblygu eu hunain er mwyn datblygu eu sgiliau 
iaith a chyfathrebu yn gyson.

Cynllunio a threfnu
Datblygu’r sgiliau i ddethol a defnyddio ffynonellau a 
gwybodaeth briodol. Dylai hyn eu galluogi i drefnu 
syniadau, creu cynlluniau effeithiol a datblygu gweithiau 
creadigol. Drwy dderbyn y cyfle i ddefnyddio sgiliau 
llythrennedd er mwyn cyflwyno cynlluniau a gweithredu 
datrysiadau’n eglur, gall dysgwyr fyfyrio ar eu gwaith a 
chynllunio a gweithredu gwelliannau pellach.

Creadigrwydd ac arloesedd
Arbrofi gyda, a defnyddio ieithoedd yn greadigol er 
mwyn rhoi’r hyder i ddysgwyr fentro, i fynegi barn ac i 
gynhyrchu syniadau ar draws ieithoedd. Gall hyn arwain 
at ganlyniadau arloesol. Creu a pherfformio 
llenyddiaeth. Datblygu mynegiant creadigol i ddyfnhau 
dealltwriaeth dysgwyr o’r cysyniadau allweddol yn 
ogystal â dull y mynegiant ei hun.



Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Creadigrwydd ac arloesedd
Arbrofi gyda, a defnyddio ieithoedd yn greadigol er 
mwyn rhoi’r hyder i ddysgwyr fentro, i fynegi barn ac i 
gynhyrchu syniadau ar draws ieithoedd. Gall hyn arwain 
at ganlyniadau arloesol. Creu a pherfformio 
llenyddiaeth. Datblygu mynegiant creadigol i ddyfnhau 
dealltwriaeth dysgwyr o’r cysyniadau allweddol yn 
ogystal â dull y mynegiant ei hun.

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
Dylai gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu fod yn sail i 
ddatblygu meddwl beirniadol a datrys problemau. Gellir 
mireinio’r sgiliau hyn drwy gyfathrebu gydag eraill er 
mwyn deall sefyllfaoedd a mynegi syniadau ac er mwyn 
datblygu ymatebion i broblemau.

Effeithiolrwydd personol
Dylai dysgwyr ddatblygu eu heffeithiolrwydd a’u 
hunanymwybyddiaeth personol wrth ddysgu a defnyddio 
eu hieithoedd, a bydd hyn yn ei dro yn cefnogi dysgu ar 
draws yr holl gwricwlwm. Dylai cynnig awyrgylch sy’n 
ieithyddol gyfoethog gefnogi’r holl ddysgwyr i fyfyrio ar 
eu cryfderau eu hunain yn eu defnydd o iaith, ac 
adnabod eu meysydd datblygu eu hunain er mwyn 
datblygu eu sgiliau iaith a chyfathrebu yn gyson.

Cynllunio a threfnu
Datblygu’r sgiliau i ddethol a defnyddio ffynonellau a 
gwybodaeth briodol. Dylai hyn eu galluogi i drefnu 
syniadau, creu cynlluniau effeithiol a datblygu gweithiau 
creadigol. Drwy dderbyn y cyfle i ddefnyddio sgiliau 
llythrennedd er mwyn cyflwyno cynlluniau a gweithredu 
datrysiadau’n eglur, gall dysgwyr fyfyrio ar eu gwaith a 
chynllunio a gweithredu gwelliannau pellach.



Creadigrwydd ac 
arloesedd

Arbrofi gyda, a 
defnyddio ieithoedd yn 
greadigol er mwyn 
rhoi’r hyder i ddysgwyr 
fentro, i fynegi barn ac i 
gynhyrchu syniadau ar 
draws ieithoedd. Gall 
hyn arwain at 
ganlyniadau arloesol. 
Creu a pherfformio 
llenyddiaeth. Datblygu 
mynegiant creadigol i 
ddyfnhau dealltwriaeth 
dysgwyr o’r cysyniadau 
allweddol yn ogystal â 
dull y mynegiant ei hun.

Sut gallai hyn edrych mewn IRh? 

Rhoi cyfleoedd rheolaidd i gymhwyso’r iaith yn fwy digymell a 
rhydd. 
Caniatáu camgymeriadau – creu amgylchedd diogel ac ysgogol. 
Hyrwyddo trin a thrafod iaith o’r cychwyn un ac ar bob cam, o 
hawdd i fwy soffistigedig. 

Gweithgareddau cychwynnol: creu ymatebion o 
lun/pennawd/geiriau procio/fframweithiau procio. 
Creu a pherfformio barddoniaeth, caneuon, ffilmiau, straeon. 
Dychmygu neu ailysgrifennu diwedd llyfr/stori/llinellau 
caneuon… 
Pledu syniadau ar y cyd/straeon 

Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 



Meddwl yn feirniadol a 
datrys problemau

Dylai gwrando, darllen, 
siarad ac ysgrifennu fod 
yn sail i ddatblygu 
meddwl beirniadol a 
datrys problemau. 
Gellir mireinio’r sgiliau 
hyn drwy gyfathrebu 
gydag eraill er mwyn 
deall sefyllfaoedd a 
mynegi syniadau ac er 
mwyn datblygu 
ymatebion i 
broblemau.

Sut gallai hyn edrych? 

Rhoi barn ar erthyglau papur newydd, materion 
cyfoes a chymharu safbwyntiau ag eraill. 
Dadansoddi ‘llenyddiaeth’ i ddeall gogwydd barn, 
bwriad (beth mae’r awdur am i ni ei weld…, pam.., 
sut..) 
Prosiectau yn seiliedig ar ymholi: mynd i’r afael â 
materion byd-eang. Datblygu strategaethau a 
syniadau er mwyn datrys problem (Sut i leihau tlodi) 
Holi barn pobl eraill a dod i gasgliad (pwy sy’n gyfrifol 
am…?) 

Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 



Effeithiolrwydd personol

Dylai dysgwyr ddatblygu eu 
heffeithiolrwydd a’u 
hunanymwybyddiaeth personol 
wrth ddysgu a defnyddio eu 
hieithoedd, a bydd hyn yn ei dro 
yn cefnogi dysgu ar draws yr holl 
gwricwlwm. Dylai cynnig 
awyrgylch sy’n ieithyddol 
gyfoethog gefnogi’r holl 
ddysgwyr i fyfyrio ar eu 
cryfderau eu hunain yn eu 
defnydd o iaith, ac adnabod eu 
meysydd datblygu eu hunain er 
mwyn datblygu eu sgiliau iaith a 
chyfathrebu yn gyson.

Sut gallai hyn edrych? 

Datblygu matiau gwytnwch/hunan ymwybyddiaeth (mewn 
gwahanol sgiliau/yn ystod rhai tasgau…) 
Myfyrio ar y broses ddysgu: beth ydw i’n ei wneud i 
ddatblygu'r dysgu a fy nealltwriaeth, beth arall gallaf i wneud, 
ac ati… 
Cynllunio gwaith/astudio a datblygu ac/neu ddefnyddio 
trefnwyr gwybodaeth personol…
Dadansoddi canlyniadau a dyfeisio cynllun gweithredu i 
bontio’r bwlch 
Rhoi amser i hunan gywiro ac  ymateb i adborth personol gan 
yr athro… 

Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 



Cynllunio a threfnu
Datblygu’r sgiliau i ddethol 
a defnyddio ffynonellau a 
gwybodaeth briodol. Dylai 
hyn eu galluogi i drefnu 
syniadau, creu cynlluniau 
effeithiol a datblygu 
gweithiau creadigol. Drwy 
dderbyn y cyfle i 
ddefnyddio sgiliau 
llythrennedd er mwyn 
cyflwyno cynlluniau a 
gweithredu datrysiadau’n 
eglur, gall dysgwyr fyfyrio 
ar eu gwaith a chynllunio a 
gweithredu gwelliannau 
pellach.

Sut gallai hyn edrych? 

Datblygu a defnyddio eu trefnwyr gwybodaeth neu 
ddogfennau cyfeirio eu hunain.  
Cynllunio paragraff/ymatebion/traethodau: strwythur, 
cynnwys ac iaith 
Datblygu dealltwriaeth o ymateb o safon uchel, a sut i  
ddatblygu ymateb. 
Hunan asesu ac asesu cyfoedion yn erbyn meini prawf 
llwyddiant y cytunwyd arnynt, a’r camau nesaf ar gyfer gwella. 

Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 



Y Sgiliau Cyfannol ac Ieithoedd Rhyngwladol 



Y Themâu Trawsgwricwlaidd ac Ieithoedd Rhyngwladol 

Cyd-destunau 
lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol 

Gyrfaoedd a 
phrofiadau 

sy'n 
gysylltiedig â 

byd gwaith 

Amrywiaeth 

Addysg 
Perthnasoedd 
a Rhywioldeb Addysg 

Hawliau Dynol 

Dylai ysgolion ac 
ymarferwyr gael 

methodoleg ar gyfer 
dylunio cwricwlwm sy’n 

cynnwys cyfleoedd i 
ddysgu ac ystyried 

elfennau 
trawsgwricwlaidd, lle bo’n 

briodol. 



Datblygu amlieithrwydd a meddwl agored a chwilfrydedd tuag at holl ieithoedd a diwylliannau y byd. 
Mwynhau dysgu ieithoedd a datblygu delwedd gadarnhaol o'u hunain fel defnyddwyr yr ieithoedd 
hynny 
Cydnabod a gweld gwerth yn iaith/ieithoedd a diwylliant/diwylliannau eu cartrefi a’u cymunedau a 
defnyddio’r rhain fel sail i ddysgu ieithoedd ymhellach. 
Datblygu’r sail gadarn yn Gymraeg a Saesneg wrth ddysgu ieithoedd eraill.  
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. 
Trochi eu hunain mewn diwylliannau ac ieithoedd 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 chrewyr o Gymru a’r 
byd ehangach. 

Cyd-destun Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol ac IRh



Cyd-destun Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol ac IRh

https://www.wamcam.org/
https://theworldoflanguages.co.uk/
https://hwb.gov.wales/networks/f98a4bf9-5b90-4f3c-8207-e60ca33aabbb/files
https://maryglasgowplus.com/
https://pollyglotlanguages.wordpress.com/author/suzibewell/
REFERENCE DOCS/Planning for the curriculum - AoLE LLC - Creating across Languages ZS.pptx
https://routesintolanguagescymru.co.uk/student-ambassadors-2/
http://mflmentoring.co.uk/resources/


Addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy’n gysylltiedig 
â byd gwaith ac IRh

Yn galluogi dysgwyr i ddod yn fwyfwy ymwybodol o'r ffordd y bydd sgiliau a ddatblygir yn y Maes hwn yn eu helpu i 
addasu i sefyllfaoedd a chynulleidfaoedd amrywiol.
Rhoi cyfleoedd i gymhwyso a meithrin sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu trwy addysg a phrofiadau byd 
gwaith.
Meithrin dealltwriaeth o lythrennedd yn y gweithle, gan gynnwys defnyddio geirfa sy'n gysylltiedig â byd gwaith.  
Lleisio eu barn yn effeithiol ar eu dyheadau gyrfa a mynd ati'n effeithiol i geisio cyngor ac arweiniad wrth wneud 
penderfyniadau. 
Yn gwybod am bwysigrwydd iaith y corff a dulliau cyfathrebu amgen mewn gweithlu amrywiol a chynhwysol. 
Dod yn ymwybodol o'u hawliau a'u cyfrifoldebau yn y byd gwaith a bod yn fwy hyderus i herio ymddygiad 
negyddol.
Mae dysgu ieithoedd yn golygu y gellir cael mynediad at amrywiaeth eang o gyfleoedd sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd a 
byd gwaith mewn cyd-destunau lleol, rhanbarthol a rhyngwladol. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi gwybodaeth am 
ieithoedd gan y gall hyn eu cefnogi i fasnachu'n rhyngwladol, gan sefydlu lle Cymru yn y dirwedd economaidd fyd-
eang. 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.



Cyswllt â’r siaradwr gyrfaoedd 
David Binns

Cyswllt â’r diwydiant ymwelwyr lleol 

Cyswllt â diwydiant lleol 

Defnyddio adnoddau Cyfathrebu 
Busnes Byd-eang 

Addysg gyrfaoedd a phrofiadau 
sy’n gysylltiedig â byd gwaith ac IRh

http://www.blcevents.co.uk/
https://routesintolanguagescymru.co.uk/student-ambassadors-2/
https://www.creativeml.ox.ac.uk/careers/


Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth 
ac IRh 

Dylai ymarferwyr ddefnyddio’r cyfleoedd yn y Maes hwn i feithrin a 
datblygu parch ac empathi dysgwyr tuag at ieithoedd a hunaniaeth pobl 
eraill, tra’n dathlu a pharchu tebygrwydd a gwahaniaethau. Dylid ystyried 
amlieithrwydd o fewn yr ystafell ddosbarth fel cyfle i godi ymwybyddiaeth 
dysgwyr o amrywiaeth, a hybu cyfoeth diwylliannol yr ysgol a’r gymuned.
Dylai ysgolion anelu at feithrin 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.



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Clare Allison –ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh 
Dathlu Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd gyda 

chystadlaethau 



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh

Addasu adnoddau i drafod 
niwtral o ran rhywedd  



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh



Ellis Chettle Cullie- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh

Gadael i fyfyrwyr ddatblygu eu 
dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd yn y 
byd 

❖ defnyddio adnoddau sydd ar gael i gynnig darlun i 
fyfyrwyr o ddiwylliannau eraill 

❖ OND cynnig hyn fel gweithgaredd dewisol bob amser 
i’r rheiny fyddai’n teimlo ansicrwydd wrth astudio’r 
testun



Ellie Chettle Cullie- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh



Ellie Chettle Cullie- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh



Ellie Chettle Cullie- ALL Language World 2022

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh



Chantelle Haughton, Cyfarwyddwr Prosiect DARPL 
Cymrawd Addysgu Cenedlaethol ac Uwch Ddarlithydd, 
Prifysgol Met Caerdydd  
chaughton@cardiffmet.ac.uk

Sicrhau cwricwlwm amrywiol 

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth ac IRh

https://hwb.gov.wales/resources/repository/discovery/resource/66c3a49d-e803-4f22-85d3-f17ae29001ac/en?query=DARPL&sort=relevance&strict=1
mailto:chaughton@cardiffmet.ac.uk
https://www.literaturewales.org/
https://www.bameednetwork.com/regional-network/bameed-wales/
https://fleavecmmed.com/anti-racism-representation/
Free printable stuff | Elise Gravel


Helpu i leihau pob bwlio, gan gynnwys bwlio homophobig, deuffobig a trawsffobig, a gwella diogelwch a llesiant i 
bob dysgwr 
Helpu i hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch rhyw, rhywedd a rhywioldeb
Mae siarad, gwrando, ymateb a magu empathi yn sgiliau sy'n hollbwysig i bob mater sy'n ymwneud ag addysg 
cydberthynas a rhywioldeb, gan gynnwys gwneud ffrindiau, gofyn am gyngor ac, yn y dyfodol, ddatblygu 
cydberthnasau rhywiol iach. Mae'r Maes hwn hefyd yn 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.  Yng nghyd-destun addysg cydberthynas a rhywioldeb, gallai hyn gynnwys ystyried delweddau 
corfforol neu stereoteipiau o gydberthnasau mewn cartwnau, ffilmiau, barddoniaeth, ffuglen, rhaglenni dogfen ac, 
yn gynyddol, lwyfannau cyfathrebu ac adrodd storïau digidol.
Mae hunaniaeth a normau corfforol yn amlygu eu hunain mewn diwylliannau a chymunedau gwahanol, gan gynnwys 
eu diwylliant a'u cymuned eu hunain. Gall ystyried addysg cydberthynas a rhywioldeb drwy lenyddiaeth hefyd helpu 
dysgwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o amrywiaeth a gwahaniaeth. 
Mae'r Maes hwn hefyd yn 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. Fel y cyfryw, 
gall gynnig ffyrdd diogel, cynhwysol a chreadigol o ystyried pynciau addysg cydberthynas a rhywioldeb o 
safbwyntiau diwylliannol ac ieithyddol amrywiol. Gall dysgwyr ystyried sut y caiff themâu allweddol ym maes 
addysg cydberthynas a rhywioldeb eu trin mewn llenyddiaeth a'u llywio gan iaith. Gall hyn helpu dysgwyr i ddechrau 
meddwl yn feirniadol am y modd y mae normau o ran cydberthnasau, rhywedd, rhyw a chyrff yn amlygu eu hunain 
mewn diwylliannau a chymunedau gwahanol, gan gynnwys eu diwylliant a'u cymuned eu hunain. Gall ystyried 
addysg cydberthynas a rhywioldeb drwy lenyddiaeth hefyd helpu dysgwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o amrywiaeth a gwahaniaeth. 

Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ac IRh



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ac IRh

Dathlu newidiadau 
mewn iaith a’u 

rhannu â’ch 
disgyblion 



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ac IRh

Addasu adnoddau i drafod 
niwtral o ran rhywedd  



Mandi Wilson- ALL Language World 2022

Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ac IRh



Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb ac IRh



Y themâu trawsgwricwlaidd ac Ieithoedd Rhyngwladol 



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Yr egwyddorion addysgegol
Mae deuddeg egwyddor addysgegol yn sylfaen i ddylunio cwricwlwm ar gyfer dysgwyr, sy’n datgan bod dysgu ac 
addysgu da yn: 

canolbwyntio’n 
gyson ar 
ddibenion 
cyffredinol y 
cwricwlwm

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

galw am 
ddefnyddio 
cymysgedd o 
ddulliau sy’n 
cynnwys addysgu 
uniongyrchol

golygu defnyddio 
cymysgedd o ddulliau 
gan gynnwys y rheiny 
sy’n hybu sgiliau 
datrys problemau, 
sgiliau creadigol a’r 
gallu i feddwl mewn 
modd beirniadol

gosod tasgau a 
dewis adnoddau 
sy’n adeiladu ar 
wybodaeth a 
phrofiad blaenorol 
ac yn ennyn 
diddordeb

creu cyd-
destunau 
dilys ar gyfer 
dysgu

golygu dilyn 
egwyddorion 
asesu ar 
gyfer dysgu

ymestyn oddi 
mewn ac ar 
draws Meysydd 
Dysgu a 
Phrofiad

cryfhau’r Cyfrifoldebau 
Trawsgwricwlaidd yn 
gyson,  gan gynnwys 
llythrennedd, rhifedd a 
chymhwysedd digidol, a 
chyfleoedd yn cael eu 
darparu i’w harfer

cymell plant a 
phobl ifanc i 
gymryd 
cyfrifoldeb 
cynyddol dros eu 
dysgu eu hunain

hybu datblygiad 
cymdeithasol ac 
emosiynol a 
pherthnasoedd 
cadarnhaol

hybu 
cydweithio



27  Datganiad 
o’r Hyn sy’n 

Bwysig: 
cysyniadau 
allweddol 

Camau 
Cynnydd 1-5 
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3-16 



Canllawiau MDaPh CiG 



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 

Y datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 
Mae ieithoedd yn ein cysylltu â’n gilydd 
Mae ieithoedd yn ein cysylltu â phobl, lleoedd a chymunedau. Mae’r Maes hwn 
wedi’i gynllunio i sicrhau bod dysgwyr, fel dinasyddion Cymru ddwyieithog mewn 
byd amlieithog, yn gallu defnyddio Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill mewn 
cyd-destun lluosieithog. Mae profiadau dysgu iaith ystyrlon yn mynd law yn llaw â 
dysgu am ein hunaniaeth ddiwylliannol ein hunain yn ogystal â hunaniaeth 
ddiwylliannol pobl eraill. Gall ymwneud â’r Maes hwn felly feithrin balchder 
dysgwyr yn eu hymdeimlad o hunaniaeth a pherthyn i Gymru yn ogystal â’r byd.
Drwy godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth ieithoedd o oedran cynnar, y nod yw 
galluogi dysgwyr i adnabod tebygrwydd rhwng ieithoedd a gwerthfawrogi’r 
gwahaniaethau rhyngddyn nhw. Gall dysgu a phrofiad yn y Maes hwn gefnogi 
dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o darddiad, esblygiad a nodweddion amrediad o 
ieithoedd. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw i feithrin eu creadigrwydd, 
ynghyd â chyfres o sgiliau sy’n cynnwys sgiliau cyfryngu, hyblygrwydd ac empathi.

Mae deall ieithoedd yn allweddol i ddeall y byd o’n hamgylch.
Mae ieithoedd a llythrennedd yn hanfodol i alluogi pobl i gyfathrebu â’i 
gilydd. Maen nhw’n ein galluogi i ddehongli’r hyn a glywn, a ddarllenwn ac a 
welwn, a thrwy hyn ddatblygu ein dealltwriaeth, ein hempathi a’n gallu i 
ymateb a chyfryngu’n effeithiol.
Nod y Maes hwn yw cynnig cyfleoedd i ddysgwyr brofi ieithoedd, yn ogystal 
â delweddau, mewn ystod o ffurfiau a genres. Gall natur gyfoethog ac 
amrywiol y profiadau hyn ddatblygu gallu dysgwyr i ddod yn greadigol ac yn 
fentrus wrth ddefnyddio amrediad o ieithoedd mewn cyd-destun 
lluosieithog. Gallan nhw hefyd fod o gymorth i ddysgwyr feithrin y sgiliau 
sydd eu hangen arnyn nhw i ddehongli’n feirniadol a diduedd yr hyn y 
byddan nhw’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld er mwyn rhyngweithio’n 
effeithiol fel dinasyddion galluog, gwybodus yng Nghymru a’r byd.

Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu.
Mae cyfathrebu clir ac effeithiol trwy ieithoedd yn un o sgiliau pwysig 
bywyd. Mae’n gofyn am allu defnyddio ac addasu ieithoedd mewn 
amrywiaeth o rolau, genres, ffurfiau, cyfryngau ac arddulliau, a hynny 
mewn cywair addas. Mewn cyd-destun dwyieithog ac amlieithog, mae hyn 
hefyd yn gofyn am allu dewis iaith briodol, a chyfryngu.
Yn y Maes hwn, dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio ieithoedd er 
mwyn iddyn nhw fod yn effeithiol wrth ryngweithio, archwilio syniadau, 
mynegi safbwyntiau, gwybodaeth a dealltwriaeth a meithrin perthynas ag 
eraill. Bydd y dysgu a phrofiad yn eu cefnogi i ddod yn ymwybodol o sut 
maen nhw’n defnyddio ystod o ieithoedd i fynegi eu hunain at wahanol 
ddibenion ac ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. Ar gyfer Cymraeg neu 
Saesneg, mae hyn yn golygu siarad ac ysgrifennu.

Mae llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd.
Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl ffurfiau, gall ein hysbrydoli 
a’n cymell, gan ein helpu hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.
Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i ddysgwyr fydd yn ennyn eu 
diddordeb a’u dychymyg fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, storïwyr a 
llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu cefnogi i werthfawrogi crefft llenorion a 
chrewyr yn ogystal â meithrin eu sgiliau creadigol eu hunain. Byddan nhw’n 
cael eu hannog i brofi ac ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol sy’n 
cynnig mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes Cymru yn ogystal â’r byd 
ehangach. Trwy hyn, wrth i’w dealltwriaeth o’u credoau, diwylliannau a’u 
profiadau eu hunain a phobl eraill gynyddu, gall dysgwyr ddatblygu eu gallu i 
ddangos empathi. Yn ei dro, gall hyn gyfrannu at eu lles emosiynol a meddyliol. 
Gyda’i gilydd, nod y profiadau llenyddol hyn yw tanio dychymyg a 
chreadigrwydd dysgwyr a bod o gymorth i feithrin cariad gydol oes tuag at 
lenyddiaeth. 

1- Mae ieithoedd yn ein cysylltu â’n gilydd
Mae dysgu am hunaniaeth a diwylliant trwy ieithoedd yn ein paratoi at fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.  
2- Mae deall ieithoedd yn allweddol i ddeall y byd o’n hamgylch
Mae dysgwyr sy’n gwrando ac yn darllen yn effeithiol yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes. 
3- Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu 
Mae dysgwyr sy’n siarad ac yn ysgrifennu yn effeithiol yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith.  
4- Mae llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd 
Mae profi llenyddiaeth yn datblygu gorwelion newydd ac yn ein helpu i ddod yn unigolion iach a hyderus. 



Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig 4:  
Mae llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg 
ac yn ysbrydoli creadigrwydd. 

Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl 
ffurfiau, gall ein hysbrydoli a’n cymell, gan ein 
helpu hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.
Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i 
ddysgwyr fydd yn ennyn eu diddordeb a’u 
dychymyg fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, 
storïwyr a llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu 
cefnogi i werthfawrogi crefft llenorion a chrewyr 
yn ogystal â meithrin eu sgiliau creadigol eu 
hunain. Byddan nhw’n cael eu hannog i brofi ac 
ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol sy’n 
cynnig mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes 
Cymru yn ogystal â’r byd ehangach. Trwy hyn, 
wrth i’w dealltwriaeth o’u credoau, eu 
diwylliannau a’u profiadau eu hunain a phobl 
eraill gynyddu, gall dysgwyr ddatblygu eu gallu i 
ddangos empathi. Yn ei dro, gall hyn gyfrannu at 
eu lles emosiynol a meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y 
profiadau llenyddol hyn yw tanio dychymyg a 
chreadigrwydd dysgwyr a bod o gymorth i feithrin 
cariad gydol oes tuag at lenyddiaeth.

Beth yw’r cysyniadau allweddol 
sydd angen eu datblygu o fewn 

y datganiad hwn? 

Pa brofiadau allai gefnogi’r dysgu yn 
y maes hwn? 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Y datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 



Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig 4:  
Mae llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg 
ac yn ysbrydoli creadigrwydd. 
Mae profi llenyddiaeth yn datblygu gorwelion 
newydd ac yn ein helpu i ddod yn unigolion iach 
a hyderus 
Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl 
ffurfiau, gall ein hysbrydoli a’n cymell, gan ein helpu 
hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.
Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i 
ddysgwyr fydd yn ennyn eu diddordeb a’u dychymyg 
fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, storïwyr a 
llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu cefnogi i 
werthfawrogi crefft llenorion a chrewyr yn ogystal â 
meithrin eu sgiliau creadigol eu hunain. Byddan 
nhw’n cael eu hannog i brofi ac ymateb i 
amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol sy’n cynnig 
mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes Cymru yn 
ogystal â’r byd ehangach. Trwy hyn, wrth i’w 
dealltwriaeth o’u credoau, eu diwylliannau a’u 
profiadau eu hunain a phobl eraill gynyddu, gall 
dysgwyr ddatblygu eu gallu i ddangos empathi. Yn ei 
dro, gall hyn gyfrannu at eu lles emosiynol a 
meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y profiadau llenyddol 
hyn yw tanio dychymyg a chreadigrwydd dysgwyr a 
bod o gymorth i feithrin cariad gydol oes tuag at 
lenyddiaeth.

Why? What? How?

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

• Profiadau llenyddol  
• Cyfleoedd i wrando, gwylio, darllen, adrodd a chreu yn yr iaith ryngwladol 
• Gwerthfawrogi crefft llenorion a chrewyr – datblygu sgiliau creadigol  
• Profi ac ymateb i lenyddiaeth amrywiol (gan gynnwys diwylliant, pobl a hanes Cymru a’r 

byd ehangach) yn y dewis iaith. 
• Dangos empathi trwy ddealltwriaeth o’u profiadau, eu credoau a’u diwylliannau eu hunain 

ac eraill. 
• Cyfrannu at les emosiynol a meddyliol 
• Tanio dychymyg a chreadigrwydd  
• Meithrin cariad gydol oes tuag at lenyddiaeth  

Pa brofiadau allai gefnogi’r dysgu yn y maes hwn? 

• Profi amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol yn yr IR, gan gynnwys caneuon, ffilmiau, dramâu. 
• Cyfleoedd i ddatblygu a gwreiddio caffaeliad iaith er mwyn trafod a chynhyrchu eu 

llenyddiaeth eu hunain 
• Cysylltiadau o fewn ac ar draws MDaPh, megis y  Celfyddydau Mynegiannol, y Dyniaethau a 

Iechyd a Lles 
• Datblygu cyfalaf diwylliannol 
• Dod â thestun yn fyw: theatr/sinema/ymweliadau â sefydliadau iaith a gweithdai yn yr IR. 
• Gweithdai gydag awduron (wyneb yn wyneb/ar-lein) 
• Meithrin y gallu i ystyried testunau o amrywiaeth o safbwyntiau  
• Sesiynau ysgrifennu creadigol sy’n defnyddio ystod o ysgogiadau (delwedd lonydd, delwedd 

symudol, llyfr lluniau, nofelau pennod)  
• Cyfleoedd i berfformio eu testunau creadigol eu hunain 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh 
Y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 



Pa brofiadau allai gefnogi’r dysgu yn 
y maes hwn? 

• Profiadau llenyddol  
• Cyfleoedd i wrando, gwylio, darllen, 

adrodd a chreu yn yr IR 
• Gwerthfawrogi crefft y llenor –

datblygu sgiliau creadigol  
• Profi ac ymateb i lenyddiaeth 

amrywiol (gan gynnwys diwylliant, 
pobl a hanes Cymru a’r byd 
ehangach) yn y dewis iaith. 

• Dangos empathi trwy ddealltwriaeth 
o’u profiadau, eu credoau a’u 
diwylliannau eu hunain a phobl eraill.   

• Cyfrannu i les emosiynol a meddyliol 
• Tanio dychymyg a chreadigrwydd  
• Meithrin cariad gydol oes tuag at 

lenyddiaeth 

Ydych chi wedi ystyried 
cynnwys:  

Barddoniaeth, nofelau, 
caneuon, llyfrau pennod, 

barddoniaeth i’w 
pherfformio, comics, 
llenyddiaeth i blant, 
ffilmiau yn yr IR? 

Llenyddiaeth sy’n 
adlewyrchiad o 

brofiadau, diwylliannau 
a chymunedau 

amrywiol yr IR? 

Ystod o arddulliau 
llenyddol: 

Rhyddiaith? 
Barddoniaeth? 

Drama?  
Ffuglen? 
Ffeithiol? 

Testunau sy’n annog 
myfyrwyr i wneud ystod o 
ddehongliadau yn eu dewis 

iaith? 

Testunau sy’n annog 
ymateb personol? 

Testunau sy’n fodd i 
ddysgwyr werthfawrogi 

crefft y llenor? 
Ystod o ysgogiadau llenyddiaeth y gall 

athrawon eu defnyddio at 
amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys 

mynegi, cyfiawnhau barn, dangos 
empathi ac esbonio safbwyntiau eraill. 

Testunau sy'n cefnogi 
dysgu iaith a gwella 

hyder a sgiliau dysgwyr? 

Testunau yn 
seiliedig ar 

lenyddiaeth sydd 
eisoes yn 

gyfarwydd i’r 
myfyrwyr yn eu 
hiaith gyntaf? 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 



Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig 4:  
Mae llenyddiaeth yn tanio’r 
dychymyg ac yn ysbrydoli 
creadigrwydd. 

Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl 
ffurfiau, gall ein hysbrydoli a’n cymell, gan ein 
helpu hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.
Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i 
ddysgwyr fydd yn ennyn eu diddordeb a’u 
dychymyg fel gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, 
storïwyr a llenorion. Bydd y profiadau hyn yn eu 
cefnogi i werthfawrogi crefft llenorion a chrewyr 
yn ogystal â meithrin eu sgiliau creadigol eu 
hunain. Byddan nhw’n cael eu hannog i brofi ac 
ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol sy’n 
cynnig mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes 
Cymru yn ogystal â’r byd ehangach. Trwy hyn, wrth 
i’w dealltwriaeth o’u credoau, eu diwylliannau a’u 
profiadau eu hunain a phobl eraill gynyddu, gall 
dysgwyr ddatblygu eu gallu i ddangos empathi. Yn 
ei dro, gall hyn gyfrannu at eu lles emosiynol a 
meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y profiadau llenyddol 
hyn yw tanio dychymyg a chreadigrwydd dysgwyr a 
bod o gymorth i feithrin cariad gydol oes tuag at 
lenyddiaeth.

Beth yw’r cysyniadau allweddol 
sydd angen eu datblygu o fewn 

y datganiad hwn? Pa brofiadau allai gefnogi’r dysgu yn 
y maes hwn? 

Sut mae’n cyfrannu i’r pedwar 
diben? 

Cysylltiadau â meysydd dysgu 
a phrofiad eraill? 

Cyfleoedd i fynd i’r afael â’r 
themâu trawsgwricwlaidd? 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Y Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 



4 - Mae llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn 

ysbrydoli creadigrwydd. 
Mae profi llenyddiaeth yn datblygu gorwelion newydd 
ac yn ein helpu i ddod yn unigolion iach a hyderus 
Mae llenyddiaeth yn ehangu gorwelion. Yn ei holl 
ffurfiau, gall ein hysbrydoli a’n cymell, gan ein helpu 
hefyd i ddysgu mwy am iaith a chyfathrebu.
Bydd y Maes hwn yn cynnig profiadau llenyddol i 
ddysgwyr fydd yn ennyn eu diddordeb a’u dychymyg fel 
gwrandawyr, gwylwyr, darllenwyr, storïwyr a llenorion. 
Bydd y profiadau hyn yn eu cefnogi i werthfawrogi crefft 
llenorion a chrewyr yn ogystal â meithrin eu sgiliau 
creadigol eu hunain. Byddan nhw’n cael eu hannog i 
brofi ac ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol
sy’n cynnig mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes 
Cymru yn ogystal â’r byd ehangach. Trwy hyn, wrth i’w 
dealltwriaeth o’u credoau, eu diwylliannau a’u profiadau
eu hunain a phobl eraill gynyddu, gall dysgwyr ddatblygu 
eu gallu i ddangos empathi. Yn ei dro, gall hyn gyfrannu 
at eu lles emosiynol a meddyliol. Gyda’i gilydd, nod y 
profiadau llenyddol hyn yw tanio dychymyg a 
chreadigrwydd dysgwyr a bod o gymorth i feithrin cariad 
gydol oes tuag at lenyddiaeth.

Llinyn Is-linyn 

Defnyddio llenyddiaeth Profi llenyddiaeth  

Creu llenyddiaeth  

Ymateb i lenyddiaeth  

Empathi trwy lenyddiaeth 

DHB 4
Nodau’r maes Ehangu gorwelion trwy gyfrwng 

amrywiaeth o lenyddiaeth wahanol 

Profiadau i’w cynnig Mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a 

hanes trwy amrywiaeth o lenyddiaeth 

wahanol 

Cysyniadau 

allweddol i’w 

datblygu 

Gwerthfawrogi crefft llenorion a chrewyr 

Tanio’r dychymyg 

Datblygu eu sgiliau creadigol eu hunain 



1- Mae ieithoedd yn ein cysylltu â’n gilydd.

Mae dysgu am hunaniaeth a diwylliant trwy ieithoedd 
yn ein paratoi at fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.  
Mae ieithoedd yn ein cysylltu â phobl, lleoedd a 
chymunedau. Mae’r Maes hwn wedi’i gynllunio i sicrhau 
bod dysgwyr, fel dinasyddion Cymru ddwyieithog mewn 
byd amlieithog, yn gallu defnyddio Cymraeg, Saesneg ac 
ieithoedd eraill mewn cyd-destun lluosieithog. Mae 
profiadau dysgu iaith ystyrlon yn mynd law yn llaw â 
dysgu am ein hunaniaeth ddiwylliannol ein hunain yn 
ogystal â hunaniaeth ddiwylliannol pobl eraill. Gall 
ymwneud â’r Maes hwn felly feithrin balchder dysgwyr 
yn eu hymdeimlad o hunaniaeth a pherthyn i Gymru yn 
ogystal â’r byd. 
Drwy godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth ieithoedd o 
oedran cynnar, y nod yw galluogi dysgwyr i adnabod 
tebygrwydd rhwng ieithoedd a gwerthfawrogi’r 
gwahaniaethau rhyngddyn nhw. Gall dysgu a phrofiad yn 
y Maes hwn gefnogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o 
darddiad, esblygiad a nodweddion amrediad o ieithoedd. 
Mae hyn yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw i feithrin eu 
creadigrwydd, ynghyd â chyfres o sgiliau sy’n cynnwys 
sgiliau cyfryngu, hyblygrwydd ac empathi.

Llinyn Is-linyn 

Datblygu 

lluosieithrwydd 

Iaith a hunaniaeth 

Defnyddio ieithoedd 

Y berthynas rhwng ieithoedd 

Amrywiaeth ieithoedd a diwylliannau 

Trawsieithu 

DHB 1
Nodau’r maes Cysylltu â’r byd ac ymdeimlad o 

berthyn 
Profiadau i’w 

cynnig 

Cysylltu â phobl, lleoedd a 

chymunedau. Dysgu am ein 

hunaniaeth ddiwylliannol ein hunain 

yn ogystal â hunaniaeth ddiwylliannol 

pobl eraill.  

Cysyniadau 

allweddol i’w 

datblygu 

Ymwybyddiaeth o amrywiaeth 

ieithoedd.

Adnabod tebygrwydd rhwng ieithoedd 

a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau 

rhyngddyn nhw. 

Datblygu creadigrwydd,  cyfryngu, 

hyblygrwydd ac empathi



2- Mae deall ieithoedd yn allweddol i ddeall y 

byd o’n hamgylch.
Mae dysgwyr sy’n gwrando ac yn darllen yn 
effeithiol yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes. 
Mae ieithoedd a llythrennedd yn hanfodol i alluogi pobl i 
gyfathrebu â’i gilydd. Maen nhw’n ein galluogi i 
ddehongli’r hyn a glywn, a ddarllenwn ac a welwn, a 
thrwy hyn ddatblygu ein dealltwriaeth, ein hempathi a’n 
gallu i ymateb a chyfryngu’n effeithiol.
Nod y Maes hwn yw cynnig cyfleoedd i ddysgwyr brofi 
ieithoedd, yn ogystal â delweddau, mewn ystod o 
ffurfiau a genres. Gall natur gyfoethog ac amrywiol y 
profiadau hyn ddatblygu gallu dysgwyr i ddod yn 
greadigol ac yn fentrus wrth ddefnyddio amrediad o 
ieithoedd mewn cyd-destun lluosieithog. Gallan nhw 
hefyd fod o gymorth i ddysgwyr feithrin y sgiliau sydd eu 
hangen arnyn nhw i ddehongli’n feirniadol a diduedd yr 
hyn y byddan nhw’n ei glywed, ei ddarllen a’i weld er 
mwyn rhyngweithio’n effeithiol fel dinasyddion galluog, 
gwybodus yng Nghymru a’r byd.

Llinyn Is-linyn 

Gwrando 

Darllen  

Datblygu geirfa  

Gwrando gyda dealltwriaeth  

Gwrando ar safbwyntiau eraill  

Strategaethau darllen  

Darllen a deall  

Darllen yn uchel 

Geirfa  

DHB 2
Nodau’r maes Deall cyfathrebu  

Profiadau i’w 

cynnig 

Ystod o ffurfiau iaith a genres 

Cysyniadau 

allweddol i’w 

datblygu 

Dehongli’n feirniadol wrth wrando a 

darllen testunau 

Datblygu eu creadigrwydd eu hunain 



3- Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd 

yn allweddol i gyfathrebu.

Mae dysgwyr sy’n siarad ac yn ysgrifennu yn 
effeithiol yn barod i chwarae rhan lawn mewn 
bywyd a gwaith.  
Mae cyfathrebu clir ac effeithiol trwy ieithoedd yn un 
o sgiliau pwysig bywyd. Mae’n gofyn am allu 
defnyddio ac addasu ieithoedd mewn amrywiaeth o 
rolau, genres, ffurfiau, cyfryngau ac arddulliau, a 
hynny mewn cywair addas. Mewn cyd-destun 
dwyieithog ac amlieithog, mae hyn hefyd yn gofyn am 
allu dewis iaith briodol, a chyfryngu.
Yn y Maes hwn, dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr 
ddefnyddio ieithoedd er mwyn iddyn nhw fod yn 
effeithiol wrth ryngweithio, archwilio syniadau, 
mynegi safbwyntiau, gwybodaeth a dealltwriaeth a 
meithrin perthynas ag eraill. Bydd y dysgu a phrofiad 
yn eu cefnogi i ddod yn ymwybodol o sut maen nhw’n 
defnyddio ystod o ieithoedd i fynegi eu hunain at 
wahanol ddibenion ac ar gyfer gwahanol 
gynulleidfaoedd. Ar gyfer Cymraeg neu Saesneg, mae 
hyn yn golygu siarad ac ysgrifennu.

Llinyn Is-linyn 

Siarad  

Cydweithio 

Ysgrifennu  

Rhoi llais i ddysgwyr drwy siarad   

Cyfleu ystyr cynnil   

Myfyrio ar fireinio’r dewis o iaith  

Dyfnhau sgwrs ystyrlon   

Ysgrifennu dealladwy a rhwydd  

Sillafu ar gyfer cyfathrebu  

Atalnodi ar gyfer ystyr  

Cyfleu syniadau, emosiynau a barn  

gyda pharch  

Addasu mynegiant i’r gynulleidfa a’r 

pwrpas 

DHB 3
Nodau’r maes Cyfathrebu yn effeithiol  

Profiadau i’w cynnig Dangos ymwybyddiaeth o sut i  

ddefnyddio ieithoedd i fod yn effeithiol 

mewn unrhyw gyd-destun
Cysyniadau 

allweddol i’w 

datblygu 

Defnyddio ieithoedd a’u haddasu 

Deall a defnyddio'r cywair iawn 



Canllawiau MDaPh CiG



• Darparu canllawiau ar gynnydd dysgwyr o fewn pob datganiad o’r hyn sy’n 
bwysig. 

• Mae’r daith ddysgu yn bwysicach na’r deilliant 

• Ni ddylid defnyddio’r camau cynnydd fel disgrifwyr lefel

• Nid ydynt yn dasgau ar wahân, yn weithgareddau neu’n feini prawf asesu 

• Mewn ILlCh, mae’r CC yn wahanol ar gyfer IRh yn DHS 2, 3, 4.  

• Mae pob CC yn cyfateb yn fras i ddisgwyliadau 

yn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed. 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol mewn ILlCh
Camau Cynnydd a 
Disgrifiadau Dysgu  



Egwyddorion Cynnydd 

Mae 5 cam cynnydd rhwng 3 ac 16 oed 

3 oed 5 oed 8 oed 11 oed 14 oed 16 oed3 oed 

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol 
• Dyfnhau dealltwriaeth o’r syniadau a’r 

disgyblaethau yn y meysydd 
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd 

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

gyd-destunau newydd 
• Effeithiolrwydd cynyddol 

Ategir cynnydd gan ddisgrifiadau dysgu, sy’n rhoi 
arweiniad ar sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd 
o fewn pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig 

✓ Wedi’u trefnu’n 5 cam cynnydd, i awgrymu’r amseru 
✓ Wedi’u llunio o bersbectif y dysgwr 
✓ Wedi’u llunio’n fras i gynnal y dysgu dros gyfres o 

flynyddoedd 
✓ Wedi’u gosod  yn erbyn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed yn fras
X  Tasgau neu weithgareddau ar wahân 
X Meini prawf asesu

Egwyddorion Cynnydd 
• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol 
• Dyfnhau dealltwriaeth o’r syniadau a’r 

disgyblaethau yn y meysydd 
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd 

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

gyd-destunau newydd 
• Effeithiolrwydd cynyddol 

Ategir cynnydd gan ddisgrifiadau dysgu, sy’n rhoi 
arweiniad ar sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd 
o fewn pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig 

✓ Wedi’u trefnu’n 5 cam cynnydd, i awgrymu’r 
amseru 

✓ Wedi’u llunio o bersbectif y dysgwr 
✓ Wedi’u llunio’n fras i gynnal y dysgu dros gyfres 

o flynyddoedd 
✓ Wedi’u gosod  yn erbyn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed, 

yn fras
X  Tasgau neu weithgareddau ar wahân 
X Meini prawf asesu



Egwyddorion Cynnydd 

Mae 5 cam cynnydd rhwng 3 ac 16 oed 

3 oed 5 oed 8 oed 11 oed 14 oed 16 oed3 oed 

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol 
• Dyfnhau dealltwriaeth o’r syniadau a’r 

disgyblaethau yn y meysydd 
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd 

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

gyd-destunau newydd 
• Effeithiolrwydd cynyddol 

Ategir cynnydd gan ddisgrifiadau dysgu, sy’n rhoi 
arweiniad ar sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd 
o fewn pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig 

✓ Wedi’u trefnu’n 5 cam cynnydd, i awgrymu’r amseru 
✓ Wedi’u llunio o bersbectif y dysgwr 
✓ Wedi’u llunio’n fras i gynnal y dysgu dros gyfres o 

flynyddoedd 
✓ Wedi’u gosod  yn erbyn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed yn fras
X  Tasgau neu weithgareddau ar wahân 
X Meini prawf asesu

Egwyddorion cynnydd a 
disgrifiadau dysgu “Gyda’i gilydd, 

gall ymarferwyr ddefnyddio’r ddwy 
elfen hyn i ddeall beth mae’n ei 

olygu i ddysgwyr wneud cynnydd, 
a defnyddio hyn i lywio dysgu, 

addysgu ac asesu” .





Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh 
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu 

Lucy Crehan- rhaglen dylunio-Cwricwlwm Cenedlaethol 

Llinyn is-linynnau Diffinio’r nod terfynol

Defnyddio llenyddiaeth

Profi llenyddiaeth Gallu teimlo’n hyderus ac yn gallu mwynhau ac 

ymwneud gydag ystod o lenyddiaeth ar wahanol

ffurfiau mewn ieithoedd rhyngwladol. Gofalu bod y 

llenyddiaeth yn help iddyn nhw ddatblygu fel

unigolion a gwneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas. 

Gofalu bod y llenyddiaeth yn cynnig cipolwg ar

fywydau a phrofiadau sydd y tu hwnt i’n rhai ni, i 

ennyn chwilfrydedd am  Gymru a’r byd a’r cysylltiad

ag o.

Mae hyn yn sgil:Datblygu empathi.

Datblygu dealltwriaeth.

Perthynas rhwng gramadeg ac ystyr.

Dehongli a gwerthuso testunau gydag empathi a 

dealltwriaeth. 

Casgliad.

Ymateb i destunau.

Geirfa.

Strategaethau Darllen.

Perfformiad cyhoeddus.

Mae profiadau drwy

lenyddiaeth yn sicrhau cyfleoedd o fewn a ledled

Meysydd Dysgu a Phrofiad megis y CM, y Dyniaethau

a I&Ll. 

Llunio llenyddiaeth 

Ymateb i lenyddiaeth 

Empathi drwy lenyddiaeth



Llinyn: Llenyddiaeth Cam Cynnydd 2 Cam Cynnydd 3
Profi llenyddiaeth

Llunio llenyddiaeth

Ymateb i lenyddiaeth

Empathi drwy lenyddiaeth

GWYBODAETH A SGILIAU

Gwrando ar ac ymuno gyda chaneuon a cherddi / 

hwiangerddi syml ynghyd ag ail-adrodd, adnabod, cofio a 

pharu geiriau neu ymadroddion syml i weithrediadau

neu luniau. 

GEIRFA:

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i lenyddiaeth ei

gyfeirio ati a bydd yn ategu’r wybodaeth sydd wedi’i dysgu

yn yr iaith 1af.

Byddai’r eirfa ymhob Iaith ryngwladol yn berthnasol i 

brofiadau ystafell ddosbarth (fel yn flaenorol), a’r themâu

sydd wedi’u hymdrin â nhw ledled y cwricwlwm, er

enghraifft, datblygu ymarferion chwarae rôl syml, 

mabwysiadu gwahanol persona, dynwared profiadau

bywyd go iawn a chynnig barnau sylfaenol. 

PROFIAD A NODWEDDION

Profi llenyddiaeth o ddiwylliannau eraill ac mewn

ieithoedd rhyngwladol.  * 

e.e. drwy ganeuon, cerddi / hwiangerddi syml, cartwnau

(e.e. Dora la Exploradora), gemau ac ymarferion syml i 

ddatblygu sgiliau derbyn (gwrando a darllen) a siarad

sgaffaldio i osod y sylfaen ar gyfer cynhyrchu digymell e.e.

y gêm amlieithog y Dewin Iaith; caneuon Alait Le Lait, 

cerddi mewn Mandarin

GWYBODAETH A SGILIAU

Ymuno gyda chaneuon, rhigymau, straeon a cherddi cyfarwydd.  

Ymateb yn greadigol yn fy iaith ddewisol i lenyddiaeth yn yr iaith ryngwladol.  *   

Defnyddio geiriau ac ymadroddion cyfarwydd yn ogystal ag arbrofi gyda geirfa newydd

i lunio gwaith yn yr iaith ryngwladol.  *  

Mynegi barnau yn yr iaith ddewisol gan ategu safbwyntiau gydag enghreifftiau o’r

llenyddiaeth sydd wedi’i glywed, ei darllen neu ei gweld yn yr iaith ryngwladol.  *   

GEIRFA

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i’r llenyddiaeth ei gyfeirio ati er mwyn ategu’r

wybodaeth sydd wedi’i ddysgu yn yr iaith 1af.

Perthnasol i’r profiadau ystafell ddosbarth a themâu sydd wedi’u hymdrin â nhw ledled

y cwricwlwm. Er enghraifft, llunio ac archebu bwydlenni o’r bwydydd rhyngwladol

mewn ymarferion chwarae rôl. Cynnig a chyfiawnhau barnau sylfaenol am lenyddiaeth

rydych wedi ymdrin â hi (yn yr iaith o’u dewis nhw). 

PROFIAD A NODWEDDION

Gwrando ar, ymuno gydag ac addasu caneuon, cerddi / hwiangerddi a straeon/dramâu

(cyfarwydd ac anghyfarwydd, wedi’u hadrodd a’u hysgrifennu / gydag isdeitlau) a 

chartwnau. 

Profi ystod o’r iaith drwy ganeuon, cerddi / hwiangerddi syml, gemau ac ymarferion i 

ddatblygu sgiliau derbyn (gwrando a darllen) a gosod y sylfaen ar gyfer cynhyrchu

digymell (siarad) ac ysgrifennu creadigol.

e.e. llythrennedd Der Gruffalo gan ddiweddu gyda pherfformiad, Le Petit Prince -

Antoine de Saint-Exupéry; chwedl tylwyth teg Yr Hugan Fach Goch / Rotkappen gan

ddiweddu gyda drama amlieithog wedi’i greu gan y disgyblion; Le Petit Nicolas i 

gyflwyno teulu. Me gustas tu gan Manu Chao, cân Sbaeneg i fynegi barnau syml. 

Gallaf ddangos empathi pan fyddaf yn ymateb i lenyddiaeth a deall y gallai eraill feddu

ar farnau gwahanol imi.

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh -
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu – Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 

eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn 

Lucy Crehan- rhaglen dylunio -Cwricwlwm Cenedlaethol 



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh -
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu – Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 

eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn 

Lucy Crehan- rhaglen dylunio -Cwricwlwm Cenedlaethol 

Cam Cynnydd 4 Cam Cynnydd 5
GWYBODAETH A SGILIAU

Gwrando ar a chofio dyfyniadau byr o lenyddiaeth yn yr iaith ryngwladol ac yn gallu ailadrodd yr

hynny rydw i wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld yn fy iaith ddewisol gan ddefnyddio fy

nychymyg. 

Defnyddio dychymyg ac arbrofi gydag iaith i lunio fy llenyddiaeth fy hun yn yr iaith ryngwladol. 

Adnabod nodweddion gwahanol ffurfiau gan ymateb yn fy iaith ddewisol i beth gaiff ei glywed, 

ei ddarllen neu ei weld yn yr iaith ryngwladol a gofyn ac ateb cwestiynau i ennill dealltwriaeth.

Mynegi fy marnau yn fy iaith ddewisol am yr hynny rydw i’n ei glywed, ei ddarllen neu ei weld yn

yr iaith ryngwladol gan ddangos empathi a dwyn i ystyriaeth safbwyntiau pobl eraill. 

GEIRFA:

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i lenyddiaeth ei gyfeirio ati a bydd yn ategu’r wybodaeth

sydd wedi’i dysgu yn yr iaith 1af.

Bydd yr eirfa’n berthnasol i brofiadau yn yr ystafell ddosbarth a phrofiadau personol / cyfarwydd

a chyd-destunau ehangach wedi’u hymchwilio ledled y cwricwlwm, fel enghraifft adroddiad o 

lygaid y ffynnon / gwaith creadigol sy’n gysylltiedig â digwyddiadau cenedlaethol / y byd. Cynnig

a chyfiawnhau barnau am lenyddiaeth rydych chi wedi ymdrin â hi. 

PROFIAD A NODWEDDION

Cofio a pherfformio caneuon, cerddi a dramâu byr. 

Deall ystod o gyd-destunau a’r ymadroddion a’r eirfa berthnasol, ac addasu’n greadigol er eich

diben / ystyr eich hun.    Profi ystod o’r iaith drwy ganeuon, cerddi, ymarferion mwy cymhleth er

mwyn datblygu sgiliau derbyn (gwrando a darllen) a chyfleoedd ar gyfer siarad yn ddigymell a 

llunio gwaith ysgrifenedig, gan gynnwys gwaith digidol.    

e.e. Déjeuner du matin gan Jacques Prévert fel ysgogiad ar gyfer perfformio ac addasu (trefn

ddyddiol a passé composé). Le Petit Nicolas i gyflwyno teulu a ffrindiau, cyhoeddiadau Mary 

Glasgow, BBC Bitesize; e.e Gêm ar-lein Spanish in flow, gêm PollyLingual.

GWYBODAETH A SGILIAU

Ymateb yn greadigol ac yn feirniadol yn yr iaith ddewisol i brif nodweddion yr hynny sydd wedi’i

glywed, ei ddarllen neu ei weld yn yr iaith ryngwladol.*   

Defnyddio dychymyg ac arbrofi gyda gwahanol ffurfiau a thechnegau creadigol i lunio’u

llenyddiaeth eu hun yn yr iaith ryngwladol.* 

Ymchwilio a dadansoddi beth sydd wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld yn yr iaith ryngwladol

a’i gymharu gyda’u diwylliant a’u profiadau eu hunain gan gyfathrebu hyn yn eu hiaith ddewisol. 

Mynegi a chyfiawnhau barnau yn yr iaith ddewisol ynghylch yr hynny gaiff ei glywed, ei ddarllen

neu ei weld yn yr iaith ryngwladol gan ddangos empathi ac egluro safbwyntiau pobl eraill. 

GEIRFA

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i lenyddiaeth ei gyfeirio ati a bydd yn ategu’r wybodaeth

sydd wedi’i dysgu yn yr iaith 1af.

PROFIAD A NODWEDDION

Profi ystod o ysgogiadau llenyddiaeth y mae’n bosibl y byddai’r athrawon yn manteisio arnyn

nhw er ystod o ddibenion gan gynnwys mynegi a chyfiawnhau barnau, dangos empathi ac 

egluro safbwyntiau pobl eraill e.e o destunau’n cynnwys rhifedd ac ystadegau i lenyddiaeth / 

ffilmiau sy’n cyfleu agweddau diwylliannol e.e. Le Mighty Team (Pêl-droed Ffrengig); fideos BBC 

Bitesize; Les Miserables



Lucy Crehan- rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 

Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh -
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu – Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 

eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn 
Llinyn: Llenyddiaeth Cam Cynnydd 2 Cam Cynnydd 3 Cam Cynnydd 4 Cam Cynnydd 5

Profi llenyddiaeth

Llunio llenyddiaeth

Ymateb i lenyddiaeth

Empathi drwy lenyddiaeth

GWYBODAETH A SGILIAU

Gwrando ar ac ymuno gyda chaneuon

a cherddi / hwiangerddi syml ynghyd

ag ail-adrodd, adnabod, cofio a pharu

geiriau neu ymadroddion syml i 

weithrediadau neu luniau. 

GEIRFA:

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n

benodol i lenyddiaeth ei gyfeirio ati a 

bydd yn ategu’r wybodaeth sydd

wedi’i dysgu yn yr iaith 1af.

Byddai’r eirfa ymhob Iaith ryngwladol

yn berthnasol i brofiadau ystafell

ddosbarth (fel yn flaenorol), a’r

themâu sydd wedi’u hymdrin â nhw

ledled y cwricwlwm, er enghraifft, 

datblygu ymarferion chwarae rôl syml, 

mabwysiadu gwahanol persona, 

dynwared profiadau bywyd go iawn a 

chynnig barnau sylfaenol. 

PROFIAD A NODWEDDION  

Profi llenyddiaeth o ddiwylliannau

eraill ac mewn ieithoedd rhyngwladol.  

* 

e.e. drwy ganeuon, cerddi / 

hwiangerddi syml, cartwnau (e.e. Dora 

la Exploradora), gemau ac ymarferion

syml i ddatblygu sgiliau derbyn

(gwrando a darllen) a siarad sgaffaldio

i osod y sylfaen ar gyfer cynhyrchu

digymell e.e. y gêm amlieithog y 

Dewin Iaith; caneuon Alait Le Lait, 

cerddi mewn Mandarin

GWYBODAETH A SGILIAU

Ymuno gyda chaneuon, rhigymau, straeon a cherddi

cyfarwydd.  

Ymateb yn greadigol yn fy iaith ddewisol i lenyddiaeth yn

yr iaith ryngwladol.  *   

Defnyddio geiriau ac ymadroddion cyfarwydd yn ogystal

ag arbrofi gyda geirfa newydd i lunio gwaith yn yr iaith

ryngwladol.  *  

Mynegi barnau yn yr iaith ddewisol gan ategu

safbwyntiau gydag enghreifftiau o’r llenyddiaeth sydd

wedi’i glywed, ei darllen neu ei gweld yn yr iaith

ryngwladol.  *   

GEIRFA 

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i’r llenyddiaeth ei

gyfeirio ati er mwyn ategu’r wybodaeth sydd wedi’i

ddysgu yn yr iaith 1af.

Perthnasol i’r profiadau ystafell ddosbarth a themâu sydd

wedi’u hymdrin â nhw ledled y cwricwlwm. Er enghraifft, 

llunio ac archebu bwydlenni o’r bwydydd rhyngwladol

mewn ymarferion chwarae rôl. Cynnig a chyfiawnhau

barnau sylfaenol am lenyddiaeth rydych wedi ymdrin â hi 

(yn yr iaith o’u dewis nhw). 

PROFIAD A NODWEDDION  

Gwrando ar, ymuno gydag ac addasu caneuon, cerddi / 

hwiangerddi a straeon/dramâu (cyfarwydd ac 

anghyfarwydd, wedi’u hadrodd a’u hysgrifennu / gydag

isdeitlau) a chartwnau. 

Profi ystod o’r iaith drwy ganeuon, cerddi / hwiangerddi

syml, gemau ac ymarferion i ddatblygu sgiliau derbyn

(gwrando a darllen) a gosod y sylfaen ar gyfer cynhyrchu

digymell (siarad) ac ysgrifennu creadigol.

e.e. llythrennedd Der Gruffalo gan ddiweddu gyda

pherfformiad, Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry; 

chwedl tylwyth teg Yr Hugan Fach Goch / Rotkappen gan

ddiweddu gyda drama amlieithog wedi’i greu gan y 

disgyblion; Le Petit Nicolas i gyflwyno teulu. Me gustas tu

gan Manu Chao, cân Sbaeneg i fynegi barnau syml. 

Gallaf ddangos empathi pan fyddaf yn ymateb i 

lenyddiaeth a deall y gallai eraill feddu ar farnau

gwahanol imi.

GWYBODAETH A SGILIAU

Gwrando ar a chofio dyfyniadau byr o lenyddiaeth yn yr

iaith ryngwladol ac yn gallu ailadrodd yr hynny rydw i 

wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld yn fy iaith ddewisol

gan ddefnyddio fy nychymyg. 

Defnyddio dychymyg ac arbrofi gydag iaith i lunio fy

llenyddiaeth fy hun yn yr iaith ryngwladol. 

Adnabod nodweddion gwahanol ffurfiau gan ymateb yn fy

iaith ddewisol i beth gaiff ei glywed, ei ddarllen neu ei

weld yn yr iaith ryngwladol a gofyn ac ateb cwestiynau i 

ennill dealltwriaeth.

Mynegi fy marnau yn fy iaith ddewisol am yr hynny rydw

i’n ei glywed, ei ddarllen neu ei weld yn yr iaith

ryngwladol gan ddangos empathi a dwyn i ystyriaeth

safbwyntiau pobl eraill. 

GEIRFA:

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i lenyddiaeth ei

gyfeirio ati a bydd yn ategu’r wybodaeth sydd wedi’i

dysgu yn yr iaith 1af.

Bydd yr eirfa’n berthnasol i brofiadau yn yr ystafell

ddosbarth a phrofiadau personol / cyfarwydd a chyd-

destunau ehangach wedi’u hymchwilio ledled y 

cwricwlwm, fel enghraifft adroddiad o lygaid y ffynnon / 

gwaith creadigol sy’n gysylltiedig â digwyddiadau

cenedlaethol / y byd. Cynnig a chyfiawnhau barnau am 

lenyddiaeth rydych chi wedi ymdrin â hi. 

PROFIAD A NODWEDDION  

Cofio a pherfformio caneuon, cerddi a dramâu byr. 

Deall ystod o gyd-destunau a’r ymadroddion a’r eirfa

berthnasol, ac addasu’n greadigol er eich diben / ystyr

eich hun.    Profi ystod o’r iaith drwy ganeuon, cerddi, 

ymarferion mwy cymhleth er mwyn datblygu sgiliau

derbyn (gwrando a darllen) a chyfleoedd ar gyfer siarad

yn ddigymell a llunio gwaith ysgrifenedig, gan gynnwys

gwaith digidol.    

e.e. Déjeuner du matin gan Jacques Prévert fel ysgogiad

ar gyfer perfformio ac addasu (trefn ddyddiol a passé 

composé). Le Petit Nicolas i gyflwyno teulu a ffrindiau, 

cyhoeddiadau Mary Glasgow, BBC Bitesize; e.e Gêm ar-

lein Spanish in flow, gêm PollyLingual.

GWYBODAETH A SGILIAU

Ymateb yn greadigol ac yn feirniadol yn yr iaith ddewisol i 

brif nodweddion yr hynny sydd wedi’i glywed, ei ddarllen

neu ei weld yn yr iaith ryngwladol.*   

Defnyddio dychymyg ac arbrofi gyda gwahanol ffurfiau a 

thechnegau creadigol i lunio’u llenyddiaeth eu hun yn yr

iaith ryngwladol.* 

Ymchwilio a dadansoddi beth sydd wedi’i glywed, ei

ddarllen neu ei weld yn yr iaith ryngwladol a’i gymharu

gyda’u diwylliant a’u profiadau eu hunain gan gyfathrebu

hyn yn eu hiaith ddewisol. 

Mynegi a chyfiawnhau barnau yn yr iaith ddewisol

ynghylch yr hynny gaiff ei glywed, ei ddarllen neu ei weld 

yn yr iaith ryngwladol gan ddangos empathi ac egluro

safbwyntiau pobl eraill. 

GEIRFA 

Caiff gwybodaeth am eirfa sy’n benodol i lenyddiaeth ei

gyfeirio ati a bydd yn ategu’r wybodaeth sydd wedi’i

dysgu yn yr iaith 1af.

PROFIAD A NODWEDDION  

Profi ystod o ysgogiadau llenyddiaeth y mae’n bosibl y 

byddai’r athrawon yn manteisio arnyn nhw er ystod o 

ddibenion gan gynnwys mynegi a chyfiawnhau barnau, 

dangos empathi ac egluro safbwyntiau pobl eraill e.e o 

destunau’n cynnwys rhifedd ac ystadegau i lenyddiaeth / 

ffilmiau sy’n cyfleu agweddau diwylliannol e.e. Le Mighty 

Team (Pêl-droed Ffrengig); fideos BBC Bitesize; Les 

Miserables





Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh -
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu – Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 

eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn 

Lucy Crehan- rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 

Llinyn Is-linynnau Diffinio’r nod terfynol

Sgwrsio

Ennyn diddordeb dysgwyr drwy sgwrs Bydd siaradwyr ieithoedd rhyngwladol yn

gyfathrebwyr grymus a brwdfrydig fyddai’n

gallu mynegi eu syniadau a meddyliau’n

hyderus i ystod o gynulleidfaoedd mewn ystod

o gyd-destunau gan ynganu’n effeithiol. 

Bydd siaradwyr ieithoedd rhyngwladol yn

mwynhau bod yn ddatryswyr problemau sy’n

cymryd risgiau i gyfathrebu y tu hwnt i’w

priodiaith eu hunain yn ddigymell er mwyn

cysylltu gydag eraill. 

Sgwrs fanwl gywir i gyfleu ystyr ymatebol

Cywreinwaith myfyriol o’r iaith ddewisol

Dialog ystyrlon cynyddol

Cyfathrebu meddyliau, emosiynau a 

barnau’n barchus
Addasu mynegiant ar gyfer gwahanol

gynulleidfaoedd a dibenion



Cynllunio ar gyfer Ieithoedd Rhyngwladol ym MDaPh ILlCh -
Camau Cynnydd a Disgrifiadau Dysgu – Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 

eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn 

Llinyn: Sgwrsio

Is-linynnau

Cam Cynnydd 2

Rydw i wedi manteisio ar brofiadau i ddefnyddio
ieithoedd rhyngwladol.

Cam Cynnydd 3

Gallaf wneud y canlynol:
▪ cyfathrebu gan ddefnyddio ymadroddion a brawddegau cyfarwydd.
▪ llunio fy mrawddegau fy hun gan ddefnyddio’r eirfa a’r patrymau rydw i wedi’u

dysgu.
Rydw i’n mynd ati i wneud y canlynol:
▪ myfyrio ar fy nefnydd o iaith er mwyn gwella ansawdd fy nghyfathrebu.
▪ rhyngweithio gydag eraill gan rannu gwybodaeth, teimladau a barnau. 

Ennyn diddordeb y dysgwyr drwy 
sgwrsio 

GWYBODAETH
Rydw i’n cydnabod fod synau newydd yn yr Iaith
ryngwladol.
Rydw i’n ymwybodol o’r canlynol:
▪ synau cyfarwydd yn yr Iaith ryngwladol
▪ geirfa ac ymadroddion syml yn yr Iaith

ryngwladol

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
▪ teimlo synau newydd yn gorfforol wrth imi eu

dynwared yn yr Iaith ryngwladol
▪ ymuno â chaneuon yn yr Iaith ryngwladol
▪ ymuno â hwiangerddi yn yr Iaith ryngwladol
▪ ymwneud gyda straeon byr yn yr Iaith

ryngwladol

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar brofiadau cyfoethog a 
symbylol i wneud y canlynol:
dynwared synau cyfarwydd yn yr Iaith ryngwladol.
defnyddio patrymau brawddegau syml.

GWYBODAETH
Rydw i’n gwybod y canlynol:
▪ y synau mwyaf cyffredin yn yr Iaith ryngwladol.
▪ geirfa, ymadroddion a brawddegau cyfarwydd o fy nghyd-destunau astudio yn yr Iaith

ryngwladol. 
▪ bod goslef, tôn a mynegiant yn bwysig er mwyn ennyn diddordeb gwrandäwr.
▪ sut i ofyn cwestiynau cyfarwydd yn yr Iaith ryngwladol, gan gynnwys gofyn i bobl

eraill am eu teimladau a’u barnau nhw.

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau cyfarwydd yn hyderus gan ddefnyddio

gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau.
mynegi fy safbwyntiau, teimladau a barnau gan ddefnyddio geirfa gyfarwydd.
defnyddio ymadroddion a brawddegau cyfarwydd er dibenion dilys gan gynnwys mewn

sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 

Rydw i’n cychwyn defnyddio goslef, tôn a mynegiant pan rydw i’n siarad er mwyn ennyn
diddordeb y gwrandäwr. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gymryd rhan yn y canlynol:  
▪ sgyrsiau syml.
▪ gwaith grŵp. 
▪ cyfweliadau ac arolygiadau syml i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg. 

Sgwrs manwl gywir 

Cyfathrebu meddyliau, syniadau a 
barnau

Defnydd o iaith a geirfa



Cam Cynnydd 4

Gallaf wneud y canlynol:
▪ cyfleu ystyr gan ddefnyddio geirfa a phatrymau iaith rydw i wedi’u dysgu a gallaf eu

rhoi ar waith mewn sefyllfaoedd newydd.
▪ myfyrio ar fy nefnydd o iaith a rhoi strategaethau cyfarwydd ar waith er mwyn

gwella fy nghyfathrebu ar lafar, yn ysgrifenedig ac yn weledol.
▪ mynegi a chyfiawnhau fy meddyliau a fy syniadau. 
▪ rhyngweithio gydag eraill, rhannu fy safbwyntiau gydag empathi a pharch.
▪ addasu a llywio iaith i lunio brawddegau, gan ddefnyddio geirfa gynyddol amrywiol. 

Cam Cynnydd 5

Gallaf wneud y canlynol:
▪ dewis yr ystod a’r cywair priodol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a dibenion, gan amrywio’r iaith er mwyn ennyn

diddordeb y gynulleidfa.  
▪ myfyrio’n feirniadol ar fy nefnydd o iaith a gwneud dewisiadau gwybodus am eirfa, iaith idiomatig a chystrawen er

mwyn mynegi fy hun yn eglur.
▪ ymateb i a herio safbwyntiau pobl eraill, gan geisio eglurder a strwythuro dadleuon. 
▪ cyfathrebu fy meddyliau, teimladau a barnau mewn cyd-destunau dadleuol gan ddangos empathi a pharch.
▪ defnyddio fy ngwybodaeth o ramadeg, gan gynnwys cystrawen, ac ystod eang o eirfa, i wella fy nghyfathrebu

annibynnol. 

GWYBODAETH
Rydw i’n meddu ar wybodaeth sicr o’r synau cyffredin yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n cydnabod bod gwahanol ffyrdd o gyfarch gwahanol grwpiau o bobl yn yr Iaith ryngwladol. 
Rydw i’n gwybod y canlynol
▪ sut i ofyn ystod o wahanol gwestiynau yn yr Iaith ryngwladol. 
▪ ystod o eirfa, ymadroddion a brawddegau o fy nghyd-destunau astudio yn yr Iaith

ryngwladol. 
▪ beth ydy idiom yn yr Iaith ryngwladol

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
defnyddio ystod o eirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau rydw i wedi’u dysgu eisoes mewn

sefyllfaoedd cyfarwydd a newydd.
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth ledled ystod o gyd-

destunau gyda hyder, rhuglder a natur ddigymell gynyddol.
mynegi a chyfiawnhau fy safbwyntiau gan ddefnyddio ystod o eirfa, ymadroddion a brawddegau. 
defnyddio ymadroddion a brawddegau mwy cymhleth er mwyn gwella effaith fy nghyfathrebu
defnyddio goslef, tôn a mynegiant i ennyn diddordeb gwrandäwr pan fyddaf yn siarad yn yr Iaith

ryngwladol. 
Rydw i’n cychwyn defnyddio ymadroddion idiomatig i wella effaith fy nghyfathrebu.  
Rydw i’n parhau i ddefnyddio ymadroddion a brawddegau er dibenion dilys gan gynnwys mewn
sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gymryd rhan yn y canlynol:
▪ sgwrs gyda dysgwyr / unigolion o’r Iaith ryngwladol dan sylw
▪ cymryd rhan mewn gwaith grŵp
▪ cyflwyno gwybodaeth yn yr Iaith ryngwladol
▪ cymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau syml
▪ cymryd rhan mewn dysgu’n seiliedig ar brosiectau (gwneud cysylltiadau ledled gwahanol

Feysydd) 
▪ cymryd rhan mewn cyfweliadau ac arolygiadau i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg.

GWYBODAETH
Rydw i’n meddu ar wybodaeth sicr o’r synau yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n gwybod y canlynol:
ystod eang o eirfa, ymadroddion a brawddegau i fynegi fy meddyliau, teimladau a barnau fy hun yn ymwneud â chyd-destun fy astudio a 

thu hwnt sy’n caniatáu imi strwythuro dadl yn yr Iaith ryngwladol. 
sut i ofyn ystod o wahanol gwestiynau yn yr Iaith ryngwladol er mwyn canfod a herio safbwyntiau pobl eraill. 
sut mae gwahanol gyweiriau i gyfarch gwahanol grwpiau o bobl yn yr Iaith ryngwladol. 
sut caiff dadleuon eu strwythuro.
ystod o ymadroddion idiomatig.     
yr ymadroddion a’r arweiniad aneiriol sy’n caniatáu imi ymateb i’r hynny sy’n cael ei ddweud.  

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
mynegi a chyfiawnhau fy safbwyntiau’n argyhoeddiadol mewn mwy o fanylder, gan ddefnyddio ystod eang o eirfa, ymadroddion a 

brawddegau.
ehangu fy ystod o eirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau drwy astudio ar fy liwt fy hun ac ymchwilio’r Iaith ryngwladol.
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau gyda hyder, rhuglder a natur

ddigymell a chan ddefnyddio’r cywair priodol ar gyfer y grŵp o bobl rydw i’n siarad gyda nhw. 
defnyddio ystod eang o ymadroddion a brawddegau er dibenion dilys gan gynnwys mewn sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 
defnyddio ystod o ymadroddion idiomatig yn briodol er mwyn gwella effaith fy nghyfathrebu
dangos sgiliau gwrando gweithredol yn yr Iaith ryngwladol drwy ymateb gydag ymadroddion ac arweiniad aneiriol.
gwrando’n empathetig ar ddadleuon pobl eraill er mwyn ennill dealltwriaeth. 
defnyddio fy nealltwriaeth o syniadau pobl eraill er mwyn ymateb yn barchus i a/neu herio gydag ymatebion manwl. 
defnyddio fy ngwybodaeth o sut caiff dadleuon eu strwythuro i lunio fy ymateb yn yr Iaith ryngwladol. 
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau gyda hyder, rhuglder a natur

ddigymell a chan ddefnyddio’r cywair priodol ar gyfer y grŵp o bobl rydw i’n siarad gyda nhw. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gyflawni’r canlynol: 
cymryd rhan mewn sgyrsiau gyda dysgwyr / unigolion o’r Iaith ryngwladol dan sylw
cymryd rhan mewn gwaith grŵp yn yr Iaith ryngwladol.
cymryd rhan mewn dysgu sy’n seiliedig ar brosiectau ac ymchwilio’r Iaith ryngwladol yn annibynnol. 
cyflwyno gwybodaeth yn yr Iaith ryngwladol (yn unigol neu fel rhan o grŵp) i gynulleidfa ac ymateb i gwestiynau.
cymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau.
cymryd rhan mewn cyfweliadau ac arolygon yn yr Iaith ryngwladol i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg.
cydweithio’n lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda mudiadau partner iaith.



Cam 3: Diffinio’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y byddai ar ddysgwr 
eu hangen i gyrraedd y nod terfynol hwn

Lucy Crehan- rhaglen dylunio Cwricwlwm Cenedlaethol 

Llinyn: Sgwrsio

Is-linynnau

Cam Cynnydd 2

Rydw i wedi manteisio ar
brofiadau i ddefnyddio
ieithoedd rhyngwladol.

Cam Cynnydd 3

Gallaf wneud y canlynol:
▪ cyfathrebu gan ddefnyddio ymadroddion 

a brawddegau cyfarwydd.
▪ llunio fy mrawddegau fy hun gan 

ddefnyddio’r eirfa a’r patrymau rydw i 
wedi’u dysgu.

Rydw i’n mynd ati i wneud y canlynol:
▪ myfyrio ar fy nefnydd o iaith er mwyn 

gwella ansawdd fy nghyfathrebu.
▪ rhyngweithio gydag eraill gan rannu 

gwybodaeth, teimladau a barnau. 

Cam Cynnydd 4

Gallaf wneud y canlynol:
▪ cyfleu ystyr gan ddefnyddio geirfa a phatrymau iaith rydw i wedi’u

dysgu a gallaf eu rhoi ar waith mewn sefyllfaoedd newydd.
▪ myfyrio ar fy nefnydd o iaith a rhoi strategaethau cyfarwydd ar waith

er mwyn gwella fy nghyfathrebu ar lafar, yn ysgrifenedig ac yn
weledol.

▪ mynegi a chyfiawnhau fy meddyliau a fy syniadau. 
▪ rhyngweithio gydag eraill, rhannu fy safbwyntiau gydag empathi a 

pharch.
▪ addasu a llywio iaith i lunio brawddegau, gan ddefnyddio geirfa

gynyddol amrywiol. 

Cam Cynnydd 5

Gallaf wneud y canlynol:
▪ dewis yr ystod a’r cywair priodol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a dibenion, gan amrywio’r

iaith er mwyn ennyn diddordeb y gynulleidfa.  
▪ myfyrio’n feirniadol ar fy nefnydd o iaith a gwneud dewisiadau gwybodus am eirfa, iaith idiomatig

a chystrawen er mwyn mynegi fy hun yn eglur.
▪ ymateb i a herio safbwyntiau pobl eraill, gan geisio eglurder a strwythuro dadleuon. 
▪ cyfathrebu fy meddyliau, teimladau a barnau mewn cyd-destunau dadleuol gan ddangos empathi a 

pharch.
▪ defnyddio fy ngwybodaeth o ramadeg, gan gynnwys cystrawen, ac ystod eang o eirfa, i wella fy

nghyfathrebu annibynnol. 

Ennyn diddordeb y 
dysgwyr drwy 
sgwrsio 

GWYBODAETH 
Rydw i’n cydnabod fod synau
newydd yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n ymwybodol o’r canlynol:
▪ synau cyfarwydd yn yr

Iaith ryngwladol
▪ geirfa ac ymadroddion

syml yn yr Iaith
ryngwladol

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
▪ teimlo synau newydd

yn gorfforol wrth imi eu
dynwared yn yr Iaith
ryngwladol

▪ ymuno â chaneuon yn
yr Iaith ryngwladol

▪ ymuno â hwiangerddi
yn yr Iaith ryngwladol

▪ ymwneud gyda straeon
byr yn yr Iaith
ryngwladol

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar
brofiadau cyfoethog a symbylol i 
wneud y canlynol:
dynwared synau cyfarwydd yn yr

Iaith ryngwladol.
defnyddio patrymau brawddegau

syml.

GWYBODAETH 
Rydw i’n gwybod y canlynol:
▪ y synau mwyaf cyffredin yn yr Iaith ryngwladol.
▪ geirfa, ymadroddion a brawddegau cyfarwydd

o fy nghyd-destunau astudio yn yr Iaith
ryngwladol. 

▪ bod goslef, tôn a mynegiant yn bwysig er mwyn
ennyn diddordeb gwrandäwr.

▪ sut i ofyn cwestiynau cyfarwydd yn yr Iaith
ryngwladol, gan gynnwys gofyn i bobl eraill am 
eu teimladau a’u barnau nhw.

SGILIAU
Gallaf wneud y canlynol:
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau cyfarwydd yn

hyderus gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod
o gyd-destunau.

mynegi fy safbwyntiau, teimladau a barnau gan
ddefnyddio geirfa gyfarwydd.

defnyddio ymadroddion a brawddegau cyfarwydd er
dibenion dilys gan gynnwys mewn sgyrsiau dydd i 
ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 

Rydw i’n cychwyn defnyddio goslef, tôn a mynegiant pan 
rydw i’n siarad er mwyn ennyn diddordeb y gwrandäwr. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i 
gymryd rhan yn y canlynol:  
▪ sgyrsiau syml.
▪ gwaith grŵp. 
▪ cyfweliadau ac arolygiadau syml i gasglu

gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg. 

GWYBODAETH 
Rydw i’n meddu ar wybodaeth sicr o’r synau cyffredin yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n cydnabod bod gwahanol ffyrdd o gyfarch gwahanol grwpiau o bobl yn yr Iaith
ryngwladol. 
Rydw i’n gwybod y canlynol
▪ sut i ofyn ystod o wahanol gwestiynau yn yr Iaith ryngwladol. 
▪ ystod o eirfa, ymadroddion a brawddegau o fy nghyd-destunau astudio yn yr Iaith

ryngwladol. 
▪ beth ydy idiom yn yr Iaith ryngwladol

SGILIAU 
Gallaf wneud y canlynol:
defnyddio ystod o eirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau rydw i wedi’u dysgu

eisoes mewn sefyllfaoedd cyfarwydd a newydd.
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth ledled ystod o 

gyd-destunau gyda hyder, rhuglder a natur ddigymell gynyddol.
mynegi a chyfiawnhau fy safbwyntiau gan ddefnyddio ystod o eirfa, ymadroddion a 

brawddegau. 
defnyddio ymadroddion a brawddegau mwy cymhleth er mwyn gwella effaith fy

nghyfathrebu
defnyddio goslef, tôn a mynegiant i ennyn diddordeb gwrandäwr pan fyddaf yn siarad yn yr

Iaith ryngwladol. 
Rydw i’n cychwyn defnyddio ymadroddion idiomatig i wella effaith fy nghyfathrebu.  
Rydw i’n parhau i ddefnyddio ymadroddion a brawddegau er dibenion dilys gan gynnwys
mewn sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gymryd rhan yn y canlynol:
▪ sgwrs gyda dysgwyr / unigolion o’r Iaith ryngwladol dan sylw
▪ cymryd rhan mewn gwaith grŵp
▪ cyflwyno gwybodaeth yn yr Iaith ryngwladol
▪ cymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau syml
▪ cymryd rhan mewn dysgu’n seiliedig ar brosiectau (gwneud cysylltiadau ledled

gwahanol Feysydd) 
▪ cymryd rhan mewn cyfweliadau ac arolygiadau i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml

e.e. arolwg.

GWYBODAETH 
Rydw i’n meddu ar wybodaeth sicr o’r synau yn yr Iaith ryngwladol.
Rydw i’n gwybod y canlynol:
ystod eang o eirfa, ymadroddion a brawddegau i fynegi fy meddyliau, teimladau a barnau fy hun yn ymwneud â chyd-destun

fy astudio a thu hwnt sy’n caniatáu imi strwythuro dadl yn yr Iaith ryngwladol. 
sut i ofyn ystod o wahanol gwestiynau yn yr Iaith ryngwladol er mwyn canfod a herio safbwyntiau pobl eraill. 
sut mae gwahanol gyweiriau i gyfarch gwahanol grwpiau o bobl yn yr Iaith ryngwladol. 
sut caiff dadleuon eu strwythuro.
ystod o ymadroddion idiomatig.     
yr ymadroddion a’r arweiniad aneiriol sy’n caniatáu imi ymateb i’r hynny sy’n cael ei ddweud.  

SGILIAU 
Gallaf wneud y canlynol:
mynegi a chyfiawnhau fy safbwyntiau’n argyhoeddiadol mewn mwy o fanylder, gan ddefnyddio ystod eang o eirfa, 

ymadroddion a brawddegau.
ehangu fy ystod o eirfa, ymadroddion, brawddegau a chwestiynau drwy astudio ar fy liwt fy hun ac ymchwilio’r Iaith

ryngwladol.
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau gyda hyder, 

rhuglder a natur ddigymell a chan ddefnyddio’r cywair priodol ar gyfer y grŵp o bobl rydw i’n siarad gyda nhw. 
defnyddio ystod eang o ymadroddion a brawddegau er dibenion dilys gan gynnwys mewn sgyrsiau dydd i ddydd yn yr ystafell

ddosbarth. 
defnyddio ystod o ymadroddion idiomatig yn briodol er mwyn gwella effaith fy nghyfathrebu
dangos sgiliau gwrando gweithredol yn yr Iaith ryngwladol drwy ymateb gydag ymadroddion ac arweiniad aneiriol.
gwrando’n empathetig ar ddadleuon pobl eraill er mwyn ennill dealltwriaeth. 
defnyddio fy nealltwriaeth o syniadau pobl eraill er mwyn ymateb yn barchus i a/neu herio gydag ymatebion manwl. 
defnyddio fy ngwybodaeth o sut caiff dadleuon eu strwythuro i lunio fy ymateb yn yr Iaith ryngwladol. 
rhyngweithio, gofyn ac ymateb i gwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth o a ledled ystod o gyd-destunau gyda hyder, 

rhuglder a natur ddigymell a chan ddefnyddio’r cywair priodol ar gyfer y grŵp o bobl rydw i’n siarad gyda nhw. 

PROFIAD
Rydw i wedi manteisio ar gyfleoedd cyfoethog a symbylol i gyflawni’r canlynol: 
cymryd rhan mewn sgyrsiau gyda dysgwyr / unigolion o’r Iaith ryngwladol dan sylw
cymryd rhan mewn gwaith grŵp yn yr Iaith ryngwladol.
cymryd rhan mewn dysgu sy’n seiliedig ar brosiectau ac ymchwilio’r Iaith ryngwladol yn annibynnol. 
cyflwyno gwybodaeth yn yr Iaith ryngwladol (yn unigol neu fel rhan o grŵp) i gynulleidfa ac ymateb i gwestiynau.
cymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau.
cymryd rhan mewn cyfweliadau ac arolygon yn yr Iaith ryngwladol i gasglu gwybodaeth ar ffurf syml e.e. arolwg.
cydweithio’n lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda mudiadau partner iaith.

Sgwrs manwl gywir 

Cyfathrebu
meddyliau, syniadau
a barnau

Defnydd o iaith a 
geirfa



Modelau dylunio cwricwlwm 

2

1 3

4

5

Disciplinary
Specialist teaching within 

disciplines or subjects

Interdisciplinary
Brings together various 

aspects of the curriculum 
into meaningful association

Hybrid
Approach that combines 
aspects of different types 

of curricular models

Multidisciplinary
The same topic is studied 

from the viewpoint of more 
than one discipline

Integrated
Approach which 

breaks down 
traditional subject 

boundaries 

Disgyblaethol

Addysgu arbenigol o fewn 
disgyblaethau neu 

bynciau 

Rhyngddisgyblaethol 

Mae’n dod ag amrywiol 
agweddau ar y cwricwlwm 

ynghyd yn ystyrlon  

Hybrid 

Dull sy’n cyfuno agweddau ar 
wahanol fathau o fodelau 

cwricwlaidd 

Amlddisgyblaethol 

Astudir yr un testun o 
safbwynt mwy nag un 

ddisgyblaeth 

Integredig 

Dull sy’n chwalu ffiniau 
pynciau traddodiadol 



Egwyddorion cynllunio 

SUT

addysgeg 
ac asesu 

Pam ydym ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon 
benderfynu ar yr hyn sydd orau i’w dysgwyr  

• Sail resymegol glir 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried? 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau’r 
canllawiau cwricwlwm a sut maen nhw'n ffitio 
gyda'i gilydd i sicrhau dysgu   

Sut ydym ni’n mynd i addysgu hyn? 

• Penderfynu ar y dulliau addysgu gorau er mwyn 
datblygu dysgu i’r eithaf i bawb 

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod ac ar ôl dysgu er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd

PAM

BETH 

blaenoriaeth 

ysgol gyfan 
llais y disgybl 

prosiect 

cymunedol 

ffocws 

ysgol 

gyfan

canfyddiadau 

asesu 

Y PEDWAR 

DIBEN 

anghenion 

disgyblion

materion 

lleol 

yn y 

newyddion

sgiliau 

trawsgwricwlaidd 



Egwyddorion cynllunio: ystyriaethau allweddol 

• Dealltwriaeth a rennir o bwrpas cynllunio
• Dysgu a yrrir gan bwrpas (nid gan weithgaredd). Dechrau efo PAM?
• Cynllunio i’r weledigaeth a yrrir gan y 4 diben a’r datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 
• Sicrhau bod asesu a chynnydd mewn dysgu yn ystyriaethau allweddol
• Cynllunio profiadau dysgu cyfoethog er mwyn sicrhau dyfnder i’r dysgu 
• Ystyried y cyd-destun lleol – a fyddai partneriaid yn y gymuned yn gallu cyfrannu?  
• Corffori’r dimensiwn Cymreig 
• Gofalu bod asesu yn llywio’r hyn rydych chi’n ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl y dysgu
• Taro cydbwysedd rhwng gwybodaeth a sgiliau 
• Sicrhau bod disgyblion yn rhan o’r broses gynllunio   



Egwyddorion cynllunio: ystyriaethau allweddol 

Pethau i’w hosgoi wrth gynllunio 

• Defnyddio’r disgrifiadau dysgu i yrru cynllunio
• Defnyddio testunau sy’n bod yn barod a’u haddasu i gyd-fynd â MDaPh a DHSB. 
• Cynnwys pethau pan nad ydynt yn berthnasol yn naturiol (sicrhau cyd-destun dilys a 

phwrpasol)
• Ailadrodd gweithgareddau tebyg gyda grwpiau blwyddyn gwahanol heb ddilyniant 

clir 
• Ticio pob datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig ar ôl sylw arwynebol heb sicrhau dyfnder i’r 

dysgu (Ni ddylid defnyddio'r disgrifiadau dysgu fel rhestr o bethau i’w cwblhau. 
Cynnydd mewn dysgu, yn hytrach nag ymdriniaeth o gynnwys, sydd wrth wraidd y 
CiG). 

• Rhoi asesu ar ddiwedd y broses gynllunio  



Egwyddorion cynllunio 

Pethau i’w hosgoi wrth gynllunio 

• Defnyddio’r disgrifiadau dysgu i yrru cynllunio
• Defnyddio testunau sy’n bod yn barod a’u 

haddasu yn unig i gyd-fynd â MDaPh a DHSB. 
• Cynnwys pethau pan nad ydynt yn berthnasol yn 

naturiol (sicrhau cyd-destun dilys a phwrpasol)
• Ailadrodd gweithgareddau tebyg gyda grwpiau 

blwyddyn gwahanol heb ddilyniant clir 
• Ticio pob datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig ar ôl 

sylw arwynebol heb sicrhau dyfnder i’r dysgu (Ni 
ddylid defnyddio'r disgrifiadau dysgu fel rhestr o 
bethau i’w cwblhau. Cynnydd mewn dysgu, yn 
hytrach nag ymdriniaeth o gynnwys, sydd wrth 
wraidd y CiG). 

• Rhoi asesu ar ddiwedd y broses gynllunio  

Crynodeb o ystyriaethau allweddol  

• Dealltwriaeth a rennir o bwrpas cynllunio
• Dysgu a yrrir gan bwrpas (nid gan weithgaredd). 

Dechrau efo PAM?
• Cynllunio i’r weledigaeth a yrrir gan y 4 diben a’r 

datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig 
• Sicrhau bod asesu a chynnydd mewn dysgu yn 

ystyriaethau allweddol
• Cynllunio profiadau dysgu cyfoethog er mwyn 

sicrhau dyfnder i’r dysgu 
• Ystyried y cyd-destun lleol – a fyddai partneriaid yn y 

gymuned yn gallu cyfrannu?  
• Corffori’r dimensiwn Cymreig 
• Gofalu bod asesu yn llywio’r hyn rydych chi’n ei 

wneud cyn, yn ystod ac ar ôl y dysgu 
• Taro cydbwysedd rhwng gwybodaeth a sgiliau 
• Sicrhau bod disgyblion yn rhan o’r broses gynllunio   



Y Pedwar Diben 

Y datganiadau o’r ‘Hyn sy’n Bwysig’ 

Sgiliau Cyfannol Sgiliau Trawsgwricwlaidd 

Cynllunio ar gyfer cynnydd 
• Dysgwyr uchelgeisiol, galluog 
• Dinasyddion egwyddorol, gwybodus
• Cyfranwyr mentrus, creadigol 
• Unigolion iach, hyderus 

• 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.

• Creadigrwydd ac Arloesi
• Meddwl yn feirniadol a Datrys 

problemau 
• Cynllunio a Threfnu 
• Effeithiolrwydd Personol 

• Rhifedd 
• Llythrennedd 
• Cymhwysedd Digidol 

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r 

disgyblaethau o fewn y meysydd
• Mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth 

ddefnyddio a chymhwyso sgiliau
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol

Themâu Trawsgwricwlaidd 

IRh o fewn Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu  

Ystyriaethau addysgegol 



Y Pedwar Diben 

Y datganiadau o’r ‘Hyn sy’n Bwysig’ 

Sgiliau Cyfannol Sgiliau Trawsgwricwlaidd 

Cynllunio ar gyfer cynnydd 
• Dysgwyr uchelgeisiol, galluog 
• Dinasyddion egwyddorol, gwybodus
• Cyfranwyr mentrus, creadigol 
• Unigolion iach, hyderus 

• 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.

• Creadigrwydd ac Arloesi
• Meddwl yn feirniadol a Datrys 

problemau 
• Cynllunio a Threfnu 
• Effeithiolrwydd Personol 

• Rhifedd 
• Llythrennedd 
• Cymhwysedd Digidol 

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r 

disgyblaethau o fewn y meysydd
• Mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth 

ddefnyddio a chymhwyso sgiliau
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol

Themâu Trawsgwricwlaidd 

IRh o fewn Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu  

Ystyriaethau addysgegol 

Y nod terfynol 

Profiadau 
cyfoethog 

Cyd-destunau 
gwreiddiol 

Cyfalaf 
diwylliannol 

Datblygu dysgu 
blaenorol a sicrhau 

cynnydd 

Cysylltiadau â’r 
darlun mwy 

Yr addysgeg 
orau 



Ieithoedd Rhyngwladol o fewn MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Sesiwn 2 – Cynnydd mewn dysgu yn y MDaPh
22/6/22

NODAU’R SESIWN

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o’r continwwm dysgu

• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu

• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn a thu hwnt i’r Meysydd Dysgu a Phrofiad


