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CANLLAWIAU  
 
 
 
MATIAU CYMORTH THEMATIG 
 
Ceir matiau cymorth ar gyfer 14 o themâu: 
 

  Anifeiliaid 
 Bwyd 
 Dathliadau – ar gyfer dydd Gŵyl Dewi, dydd Santes Dwynwen, Guto Ffowc,   

  cyfnod y Pasg, Nadolig a Chalan – ar un Cam yn unig 
 Dillad 
 Hamdden – yn cynnwys diddordebau, y penwythnos 
 Siopa 
 Teimladau a synhwyrau 
 Teithio a gwyliau 
 Y cartref 
 Y corff 
 Y dref – yn cynnwys byd gwaith a phobl sy’n ein helpu 
 Y teulu 
 Y tywydd a’r tymhorau 
 Yr ysgol 

 
 
Lluniwyd y matiau ar y themâu uchod ar 3 cham: 
 
Cam 1:      -     sy’n cyfateb yn fras i Lefelau 1–3 y Cwricwlwm Cenedlaethol 
        (llinell las olau ar waelod y mat)  

- lefel gair 
- gosodiadau syml 
- cwestiwn ac ateb syml yn defnyddio amser presennol y ferf a’r person 

cyntaf a’r trydydd person yn bennaf. 
 
         

Cam 2:      -  sy’n cyfateb yn fras i Lefelau 3–5 
     (llinell las ychydig yn dywyllach ar waelod y mat) 
- erbyn diwedd y cam hwn disgwylir bod hyfforddeion yn medru amrywio  
     amser a pherson y ferf ‘bod’ a’r gorffennol cryno yn gymharol rwydd. 

 
 
Cam 3:      -  sy’n cyfateb yn fras i Lefelau 5–7 
                       (llinell las dywyll ar waelod y mat) 

-  ar y cam hwn y cyflwynir ffurfiau cryno eraill y ferf ac ehengir ar y 
defnydd o iaith idiomatig. 

 
 
Er bod y camau yn cyfateb yn fras i’r lefelau maent ychydig yn uwch na’r hyn a ddisgrifir 
yn y Cwricwlwm Cenedlaethol gan y bydd disgwyl i athrawon fod ar y blaen i’r 
disgyblion a ddysgant.  Mae matiau Cam 1 a 2 yn canolbwyntio’n bennaf ar iaith y 
dosbarth ond bwriad Cam 3 yw gloywi iaith yr hyfforddai. 
 
 



 
Ar un ochr ceir: 
 

 geirfa – nodir (g) gwrywaidd / (b) benywaidd a’r ffurf luosog os yw’n berthnasol – 
Cymraeg/Saesneg; 

 patrymau – yn gwestiynau ac atebion.  Tanlinellir y cyfleoedd i ddisodli.  Yn yr 
adran ganol mae’r lliw cefndirol yn dyfnhau wrth gyflwyno patrwm newydd; 

 ambell eglurhad ar agweddau arwyddocaol o ramadeg. 
 
Dim ond ar fat Cam 1 y ceir cyfieithiad Saesneg o’r patrymau.  Mae cynnwys y mat hwn 
ar gael ar fersiwn sain hefyd i sicrhau ynganu cywir. 
 
Mae peth gorgyffwrdd rhwng pob cam.  Dylai hyfforddeion fod yn gyfarwydd â chynnwys 
Cam 1 ac yn hyderus i ddefnyddio’r patrymau ar lafar ac yn ysgrifenedig cyn symud 
ymlaen at Gam 2, ac yna Gam 3.  Mae Cam 3 yn fan cychwyn priodol ar gyfer 
hyfforddeion sydd wedi derbyn rhywfaint o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.  Er 
hynny, bydd angen iddynt fod yn gadarn eu hymwybyddiaeth o’r lefelau iaith a’r 
patrymau ar y ddau gam cyntaf. 
 
Ar yr ochr arall ceir: 
 

 enghraifft o ddeialog/au i’w hymarfer ac i’w disodli; 

 enghreifftiau o ffurfiau ysgrifennu megis e-bost, cerdyn, rhestr, nodyn, llythyr a.y.b. 
i alluogi hyfforddeion i ymarfer darllen a disodli ac i’w galluogi i fodelu gwaith 
ysgrifennu; 

 gweithgareddau posibl.  Ysgrifennwyd y rhain yn y Gymraeg i’w hegluro gan y 
tiwtor/darlithydd.  Maent yn fodd i fodelu’r cyfarwyddiadau i’w rhoi i ddisgyblion ar 
lawr dosbarth.  Byddant yn weithgareddau defnyddiol i ymarfer y patrymau a’r 
eirfa mewn darlith ac yn awgrymiadau i’w haddasu ar gyfer y dosbarth.  Mae 
cyfieithiad o weithgareddau Cam 1 ar gael ar wahân pe bai hyfforddeion yn 
dymuno eu hastudio a’u defnyddio’n annibynnol.  Mae’r cyfieithiad Saesneg yn 
weddol lythrennol i hwyluso’r trosi i’r darllenydd.  Mae gweithgareddau Cam 3 yn 
rhai i ymarfer y patrymau yn y darlithoedd ac nid yn weithgareddau i’w defnyddio 
yn y dosbarth cynradd Cymraeg ail iaith. 

 
Mae’r matiau cymorth ar y thema Dathliadau yn wahanol.  Mae’r rhain wedi’u llunio ar 
brif achlysuron y flwyddyn – Y Nadolig a Chalan, Santes Dwynwen, Gŵyl Dewi, Y Pasg 
a Guto Ffowc – ac mae’r rhain wedi’u hanelu at Lefelau 2 - 4, sef ar gyfer CA2.  Nid yw’r 
rhain ar gael felly ar 3 cham. 
 
Ar gyfer pob thema, felly, ceir: 

 
 
 

  

 Mat Cam 1 
-   Gweithgareddau Saesneg 
-   Fersiwn Sain 

 Mat Cam 2 
 Mat Cam 3 

 

    

 Pwerbwynt Cam 1 
 Pwerbwynt Cam 2 
 Pwerbwynt Cam 3 

 
 Adnodd  -  Lluniau 
 Adnodd  -  Llun a gair 
 Adnodd  -  Gair 
 Adnodd  -  Lluniau A4

 
 Rhestr adnoddau  

 
 



  
Y fersiwn Saesneg 
 
Wrth ddechrau treialu defnydd o’r matiau nododd hyfforddeion a oedd yn ddechreuwyr 
pur, y byddent yn gwerthfawrogi cael y gweithgareddau yn Saesneg hefyd.  Fe’u 
cyfieithwyd yn llythrennol er mwyn iddynt fedru cymharu’r Gymraeg a’r Saesneg.  Dim 
ond ar gyfer Cam 1 y gwnaethpwyd hyn. 
 
 
Y fersiwn sain 
 
Ceir fersiwn sain o fatiau thematig Cam 1. 
 
Darllenir yr eirfa, y patrymau a’r deialogau a chenir ambell gân.   Eu pwrpas yw: 
 

 Galluogi hyfforddeion sy’n cael anhawster gydag ynganiad i weithio’n annibynnol. 

 Darparu cyfle iddynt ymarfer ynganu’r geiriau a’r patrymau wrth edrych ar y 
matiau.  Darllenir y rhestr eirfa yn gyntaf gyda bwlch yn dilyn pob gair i ganiatáu 
amser i efelychu’r dweud ac ailglywed y gair eto.  Yna darllenir y patrymau, sef yr 
adran ganol.  Os oes ffurfiau’r gogledd a’r de, clywir y ddwy ffurf yn olynol. Ceir 
bwlch eto rhwng y brawddegau iddynt fedru efelychu’r dweud. 

 Darparu cyfle iddynt wrando ar y deialogau wrth eu darllen i ymgyfarwyddo â’r 
ynganu a’r goslefu.  Ni wneir hynny ar gyfer y matiau Dathliadau ond mae fersiwn 
sain o eirfa a phatrymau’r rhain.  

 Galluogi hyfforddeion i gydganu gyda’r caneuon enghreifftiol sydd yn ddull 
effeithiol i hyfforddeion - fel gyda phlant - gadarnhau ynganu cywir.  Byddant 
wedyn yn hyderus i ddefnyddio’r caneuon ar lawr y dosbarth, yn enwedig yn y 
Cyfnod Sylfaen. 

 Rhoi hyder i hyfforddeion sy’n ddechreuwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn helaethach  
ar brofiad ysgol.  Ni fyddant wedi ymarfer llawer o’r themâu a’r agweddau mewn 
darlithoedd cyn mynd ar ymarfer dysgu a gallent gadarnhau cywirdeb eu hynganu 
wrth baratoi i gyflwyno agwedd benodol. 

 
 
Pwerbwyntiau 
 
Mae pwerbwynt ar bob un o’r 14 thema ar y tri cham yn cynnwys yr hyn sydd ar y 
matiau, sef: 
 

 Lluniau i’w defnyddio fel cardiau fflach i gyflwyno a chadarnhau geirfa 
 Y patrymau 
 Y deialogau i’w hymarfer 
 Cyfeiriad at agwedd o ramadeg os yw’n berthnasol 
 Y gweithgareddau 

 
Felly, gyda dechreuwyr, dylid defnyddio’r sleidiau ar gyfer y cam cyntaf yn unig.  Ar 
gyfer y rhai mwy hyderus, sydd o bosibl wedi llwyddo’n dda yn yr arholiad TGAU 
Cymraeg ail iaith, gellir symud trwy Gam 1 yn gyflym er mwyn adolygu a sicrhau 
dealltwriaeth. 
 
Pe bai sefydliad neu unigolion yn dymuno addasu’r pwerbwyntiau gan olygu ac 
ychwanegu sleidiau byddai modd cysylltu â Choleg Prifysgol y Drindod i dderbyn copi 
trwy e-bost. 



Adnoddau 
 
Mae lluniau’r prif eitemau o ran geirfa’r 13 o themâu a’r Nadolig ar gael i’w lawr lwytho - 
ar ffurf cardiau fflach a chardiau bach er mwyn creu amrywiaeth o gemau iaith.  
Rhoddwyd cardiau gwag hefyd ar gyfer pob thema er mwyn cynnwys lluniau 
ychwanegol.  Oherwydd cyfyngiadau hawlfraint nid oedd modd defnyddio dewis 
ehangach o luniau i’w cyhoeddi.  Enghreifftir y defnydd o’r rhain yn y gweithgareddau ac 
yn yr adran ar fethodoleg. 
 
 
Rhestr adnoddau 
 
I gyd-fynd â’r prif themâu, ceir rhestr o’r adnoddau sydd ar gael.  Defnyddiwyd  
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/2008-09/maths/welsh-data/ ar GCaD / NGfLCymru fel 
sail i’r rhestr.  Awgrymir hefyd y gwefannau isod fel ffynonellau pellach: 
 

www.acen.co.uk 
www.awenmedia.com 
www.Gomer.co.uk 
www.Gwales.com 
http://www.fflicafflac.com 
http://www.caa-aber.org.uk/ 
www.urdd.org   (Taflenni Bore Da) 
http://www.ngfl-cymru.org.uk/cym/index-new.htm 

 
Mae’r llyfrau wedi’u lefelu yn fras.  Nodir lefel y llyfr neu’r Cyfnod Allweddol – CS -  
Cyfnod Sylfaen - neu CA2.  Weithiau nodir y Cyfnod Allweddol a’r lefel e.e. CA2 / L1. 
 
 
MATIAU’R CYFNOD SYLFAEN 
 
Lluniwyd 20 mat ar gyfer y drefn ddyddiol a gwahanol ardaloedd yr ystafell ddosbarth, 
sef: 
 
Y drefn ddyddiol: 
 

 Amser cinio -  yn cynnwys golchi dwylo / gwisgo  
 Amser cofrestru - yn cynnwys cinio / brechdanau a phen-blwydd 
 Amser snac 
 

Yr ardaloedd dysgu: 
 
 Byd bach  Pobl sy’n ein helpu 
 Celf  Rhif  
 Cerdd  Siâp 
 Crefft  Symud 
 Cyn-ysgrifennu  TGCh 
 Chwarae gemau  Tywod 
 Chwarae rôl  Yn yr ardd 
 Dŵr  Yn yr awyr agored 
 Iaith trafod llyfr  

http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/2008-09/maths/welsh-data/
http://www.acen.co.uk/
http://www.awenmedia.com/
http://www.gomer.co.uk/
http://www.gwales.com/
http://www.fflicafflac.com/
http://www.caa-aber.org.uk/
http://www.urdd.org/
http://www.ngfl-cymru.org.uk/cym/index-new.htm


  
Hyderwn fod y matiau hyn yn efelychu arfer da yn y Cyfnod Sylfaen. Wrth gwrs, nid 
oedd yn bosibl cynnwys pob agwedd nac ychwaith yr holl eirfa a bu’n rhaid dewis a 
dethol.   Ceir arweiniad cyffredinol ar y defnydd o ti/chi yn y Cyfeirlyfr Iaith. 
 
Mae pob mat, fel arfer yn cynnwys: 
 

 Geirfa (g) gwrywaidd / (b) benywaidd ar yr ochr chwith – Cymraeg / Saesneg 

 Y patrymau – yn frawddegau / cwestiynau / atebion yn y canol – gyda 
chyfieithiad 

 Caneuon enghreifftiol 

 Deialogau i’w hymarfer a’u hefelychu 

 Ambell orchymyn a chyfarwyddyd. 
 
Yn y darlithoedd dylid sicrhau cyfleoedd i’r hyfforddeion lunio matiau cymorth eu hunain 
ar gyfer ardaloedd dysgu’r dosbarth ar themâu penodol.  Er enghraifft, os mai’r thema 
yw Ar lan y Môr – cynllunio cyfres o weithgareddau yn y gwahanol ardaloedd gan 
ystyried yr eirfa a’r patrymau i’w cyflwyno a’u hymarfer gan sicrhau dilyniant.  Byddai’r 
matiau enghreifftiol yn darparu’r patrymau a’r fframwaith i lunio canllawiau ar gyfer yr 
oedolion yn y dosbarth. 
 
Adnoddau’r Cyfnod Sylfaen 
 
Darparwyd lluniau o’r eirfa ar fatiau’r ardaloedd dysgu a chardiau gair a llun i’w 
hatgynhyrchu i greu adnoddau ar gyfer gweithgareddau i hyrwyddo defnydd o’r iaith ar 
lafar ac i ddechrau dysgu darllen. 
 
 
 
MATIAU CYMORTH TRAWSGWRICWLAIDD 
 
Lluniwyd matiau ar gyfer: 
 

 Celf 
 Cerdd 
 Gwyddoniaeth   (2) 
 Addysg gorfforol 

 
Anelir y rhain at y dosbarth CA2 ac maent ar un cam yn unig fel y matiau ar 
Ddathliadau.   Mae matiau’r Cyfnod Sylfaen yn cynnwys yr agweddau hyn ar lefel haws. 
 
Eto, cyflwynir yr eirfa, y patrymau ac enghreifftiau o sgyrsiau a darnau darllen. 
 
Bwriad y rhain yw hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn achlysurol ar draws y cwricwlwm. 
Byddai modd ymgorffori rhai o’r patrymau a’r gweithgareddau i’r gwersi cyfrwng 
Saesneg gan gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ail iaith yn raddol.  Mae’r matiau  hefyd yn 
enghreifftio’r posibilrwydd o addysgu agwedd ar bwnc trwy gyfrwng yr ail iaith. 
 
 
 
  
 



   
FFURFIAU IAITH 
 
Defnyddir: 
 

– Dw i  gan mai hynny sydd yn yr adnoddau a gynhyrchwyd ar gyfer y Cyfnod 
Sylfaen.  Ceir ffurfiau eraill ar Gam 3, e.e. Rwyf... 

– ’da fi / gen i / gen ti... 

– Sut wyt ti? Ble wyt ti?  a.y.b. gan hepgor yr ‘r’ ar fersiynau Cam 1 a 2. 
 
Y gogledd a’r de  
 
Ni chynhyrchwyd fersiynau gwahanol ar gyfer y de a’r gogledd.  Cytunwyd, ar lefel 
genedlaethol, y dylai hyfforddeion ar draws Cymru ddeall ac adnabod y gwahaniaethau 
tafodieithol.  Mae’r eirfa yn cynnwys y prif wahaniaethau, e.e. taid / tad-cu; llaeth / llefrith 
a’r patrymau a’r nodiadau gramadeg yn amrywio’r ‘fe/fo’ a’r ‘gen i’/ ’da fi’.  Mae’r 
deialogau a’r darnau darllen yn amrywio a gellid disodli’r fersiynau. 
 
 
 
DEFNYDD O’R MATIAU 
 
Mae’r matiau yn fan cychwyn ar gyfer cynllunio a strwythuro cynnwys darlithoedd.  Ni 
fwriedir iddynt sefyll ar eu pen eu hunain, ond yn hytrach i ddarparu’r nodiadau i’r 
hyfforddeion wedi iddynt glywed ac ymarfer yr iaith ar lafar. 
 
Byddant ar gael iddynt wedyn i ddysgu’r eirfa a’r patrymau ac i’w defnyddio fel cymorth 
i’r cof ar eu hymarfer dysgu.  Byddant yn sicrhau cywirdeb wrth iddynt lunio tasgau, creu 
adnoddau a pharatoi arddangosfeydd yn yr ysgol.  Gallant eu defnyddio hefyd i lunio 
canllawiau ar gyfer cynorthwywyr yn y dosbarth. 
 
Er bod y matiau yn lliwgar maent yn ddigon eglur i’w llungopïo, er ni ddylai fod angen 
gwneud hynny ar gyfer y prif themâu gan fod eu cynnwys ar y pwerbwyntiau.  Awgrymir 
bod tiwtoriaid yn cynhyrchu setiau lliw wedi’u lamineiddio ar gyfer y darlithoedd i arbed 
llungopïo.  Cyfrifoldeb yr hyfforddeion wedyn byddai sicrhau copïau iddynt eu hunain. 
 
 
 
METHODOLEG 
 
Mae’r adran hon yn cynnwys: 
 

 Y cwestiynau a’r agweddau i’w trafod mewn darlithoedd 
 Canllawiau ar gynllunio gwersi 
 Nodweddion addysgu effeithiol 
 Cyflwyno’r 3 sgil – llafaredd, darllen ac ysgrifennu 
 Gemau iaith 
 Cyfeiriadaeth at raglen HMS CBAC 
 
 
 
 



  ASESU 
 
Mae’r adran hon yn cynnwys: 
 

 Canllawiau asesu Cynllun y Colegau 
 
 Meini prawf asesu 

 
           Mae’r rhain ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ac at ddefnydd: 
 

- yr hyfforddeion i hunanasesu ac i adnabod y camau datblygu gan sicrhau 
asesu ar gyfer dysgu 

- yr ysgolion lle bydd yr hyfforddeion ar Ymarfer Dysgu er mwyn iddynt 
wybod ymlaen llaw ar ba gam y maent yn gweithredu er mwyn sicrhau’r 
amodau iddynt gyflawni’r safonau hynny 

- yr adrannau hyfforddi addysg gychwynnol athrawon i asesu’r hyfforddeion 
ac i ddilyn trywydd datblygiad yr hyfforddeion 

- cymedrolydd y Cynllun a fydd yn ymweld â’r sefydliadau i safoni a 
chymedroli 

- darpar gyflogwyr. 
 

  Ar ddiwedd  y cwrs derbynia’r hyfforddai Dystysgrif Cynllun y Colegau yn nodi’r 
cam y mae’n gweithio arno ac i ba raddau y mae’n cyflawni gofynion y Cam 
hwnnw, sef: 

 
 Cam 1*  -    llwyddo 
 Cam 1**      -    llwyddo â theilyngdod 
 Cam 1***     -    llwyddo â chlod 

 
   a’r un modd ar gyfer y ddau gam arall.  
 

Bydd disgrifiad o’r meini prawf priodol ar y Dystysgrif. 
 

 Tasgau enghreifftiol ar 10 thema ac ar gyfer y 3 cham. 
 

Bydd modd i diwtoriaid ddefnyddio’r rhain yn achlysurol i asesu cyrhaeddiad 
hyfforddeion. 
 
Gellid eu cynnwys fel rhan o’r addysgu ar gyfer y themâu a’u hintegreiddio felly i 
uned o waith. 
 
Maent hefyd yn batrwm i diwtoriaid fedru creu a chynllunio eu hasesiadau eu 
hunain. 
 

 
CYFEIRLYFR IAITH 
 
Mae ambell agwedd ar ramadeg wedi’u cynnwys ar y Matiau Cymorth ond bydd angen 
cyfeirio’n gyson at y Llawlyfr Iaith.  Ynddo ceir crynodeb o’r prif agweddau sydd wedi’u 
cynnwys ar fatiau Cam 1, Cam 2 a’r Cyfnod Sylfaen.  Ar gyfer Cam 3 awgrymir 
defnyddio cyfeirlyfrau a gyhoeddwyd. 
 



 
    
 
 

 
CYDNABYDDIAETH 
 
 
Arweinydd a golygydd y prosiect    :   Marian Thomas 
 
 
Awdur y matiau                                :  Bethan Clement 
 
 
Awdur yr adran ar asesu                  :  Ann Tegwen Hughes 
 
 
Dylunydd                                        :  Catrin Phillips 
          Cwmni Hwb a Her 
 
 
Diolch i’r canlynol am eu cyngor  : Dr Sioned Hughes 
a’u cymorth       Siw Jones 

Anne Loughran 
Carys Richards 
Gwydion Wynne                 
(Ysgol Hyfforddiant Addysg Gychwynnol 
Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin)  
Gwilym Dyfri Jones - Pennaeth y   
Gyfadran Addysg a Hyfforddiant 
 
Brett Aggersberg – Technegydd Sain 

 
Owain Huw 
Gwennan Schivone 
(Canolfan Addysg Uwch Cyfrwng 
Cymraeg) 
 
 

Cydnabyddir hefyd waith awduron  : Lisa Jên Davies 
y Cynllun gwreiddiol sef    Geraint Wyn Jones 

Nia Royles 
 
 
ac aelodau’r pwyllgor llywio  : Phil Evans, Prifysgol Glyndŵr 

Sue George, Prifysgol Casnewydd 
Menna Jones, Prifysgol Aberystwyth 
Judith Lewis, Prifysgol Metropolitan  
  Abertawe 

                                                                            Gwawr Maelor, Prifysgol Bangor 
                                                                            Sue Peters, Prifysgol Casnewydd 

Angharad Williams, UWIC 
 
 
 
Ffynhonnell y lluniau: 
http:// www.animationfactory.com 
 

http://www.animation/
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