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METHODOLEG 
 
 
Cynllunio Uned o Waith: 

 
Y Cyfnod Sylfaen  

 

Wrth gynllunio uned o waith mae angen ystyried: 
- yr eirfa a’r patrymau i’w cyflwyno 
- y strategaethau i’w drilio a’u hymarfer 
- y modelu iaith gan oedolion 
- y cyfleoedd a’r gweithgareddau i ymarfer a chadarnhau geirfa a phatrymau ar draws 

yr ardaloedd dysgu. 
 
Rhoddir y pwyslais pennaf ar ddatblygu sgiliau gwrando a siarad: 
 
‘Gwrando a deall yw’r blociau adeiladu pwysig cyntaf tuag at gaffael unrhyw iaith.  Fel cam 
cyntaf, dylai’r plant glywed y Gymraeg drwy Gymraeg achlysurol a thrwy rigymau, caneuon, 
gorchmynion, cyfarchion a storïau syml Cymraeg mewn sefyllfaoedd chwarae anffurfiol.’  

(Datblygu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: tud. 6) 
 
I wneud hynny’n effeithiol mae angen i’r plant, ‘brofi sesiynau byr, strwythuredig.’ 
 
Yn y ddogfen, rhestrir y gweithgareddau canlynol i gefnogi datblygiad sgiliau siarad tud.10): 
 
 ymuno â hwiangerddi, caneuon actol a chanu; 

 adrodd stori, rhannu ac adrodd gwybodaeth, dathliadau a digwyddiadau sy’n bwysig i 
blant; 

 amser cylch i roi cyfleodd i blant drafod, siarad a gwrando ar syniadau, teimladau, 
emosiynau a digwyddiadau pobl eraill; 

 cyfleu negeseuon, rhannu cyfarchion fel rhan o drefn ddyddiol a rhoi cyfarwyddiadau i 
eraill; 

 disgrifio gwrthrychau ac arteffactau, trwy batrymau strwythuredig; 

 defnyddio symbyliadau i siarad ac ymateb, megis basgedi trysor a phypedau; 

 gweithgareddau chwarae rôl / chwarae dychmygus a drama sy’n annog plant i siarad / 
cyfathrebu â’i gilydd wrth wneud defnydd ymwybodol o symud, ystum a siarad; 

 gweithio gyda phartner neu mewn grŵp bach; 

 ymateb i ddrama maen nhw wedi’i gwylio, yn ogystal â drama maen nhw wedi bod yn 
rhan ohoni; 

 defnyddio TGCh, er enghraifft recordio lleisiau / sgyrsiau’r plant a’u chwarae yn ôl i’w 
trafod. 

 
Dylid hefyd ddatblygu llythrennedd cynnar disgyblion a dysgu darllen trwy ddefnyddio 
llyfrau a phob math o ddeunydd print: 
 
‘Drwy gyfrwng cyfleoedd a gweithgareddau strwythuredig a digymell, dylai’r plant 
‘ymchwilio’ i lyfrau a gwrando ar amrywiaeth o storïau, rhigymau a cherddi Cymraeg.’    
(tud. 6). 
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Dyma rai o’r gweithgareddau a restrir yn y ddogfen (tud.13): 
 
 rhoi digon o gyfleoedd i blant drin ac edrych ar amrywiaeth o lyfrau mewn cornel 

dawel, gyda neu heb ymarferydd; 

 defnyddio llyfrau’r plant eu hunain (unigolion, grŵp neu ddosbarth) fel llyfrau darllen 
cyntaf; 

 defnyddio canolfan wrando / recordydd tâp i wrando ar stori a’i dilyn, gan ddefnyddio 
tapiau a llyfrau; 

 gwrando ar stori yn cael ei darllen wrth ddilyn print; 

 defnyddio sachau / blychau stori i annog cyfraniad y rhieni / gofalwyr yn y cartref; 

 rhannu storïau a rhigymau mewn ffordd sy’n hwyl ac yn bleser; 

 defnyddio chwarae rôl a gweithgareddau drama i ‘actio’r’ rhannau a’r cymeriadau 
mewn storïau cyfarwydd; 

 adnabod geiriau a’u cysylltu â’r darluniau perthnasol; 

 rhannu geiriau yn llythrennau a’r sŵn y mae pob llythyren yn ei wneud; 

 gwybod mai cornel chwith uchaf y testun yw’r man cychwyn, ac mai o’r chwith i’r dde y 
bydd rhywun yn darllen a chael hwyl gyda llythrennau a geiriau; 

 gosod darluniau, digwyddiadau a dathliadau yn eu trefn, er enghraifft darluniau a 
rhaglenni TGCh. 

 
A chynllunio cyfleoedd i ‘ysgrifennu’: 
 
‘Wrth i’r plant ddefnyddio’r iaith yn fwy hyderus, byddan nhw’n ymarfer eu Cymraeg mewn 
ffyrdd mwy digymell, gan gynnwys gwneud marciau.  Wrth iddyn nhw ddatblygu ymhellach 
ar hyd y continwwm dysgu, byddan nhw, er enghraifft, yn ysgrifennu arwyddion dwyieithog 
i’w hardaloedd chwarae, mynegi gwybodaeth ffeithiol ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd 
gwahanol ac i ddibenion gwahanol.’ (tud. 7) 
 
Rhestrir eto’r cyfleoedd y ‘dylai’r plant eu cael i ysgrifennu yn annibynnol ac ar y cyd  mewn 
ymateb i amrywiaeth o symbyliadau ac at amrywiaeth o ddibenion’ (tud.17) gan gynnwys: 
 

- llythyrau / gwahoddiadau 
- darnau creadigol syml 
- cerddi / rhigymau 
- i gyfleu gwybodaeth ffeithiol 
- darnau byr sy’n mynegi barn e.e. ‘Dw i’n / Rydw i’n hoffi...’ 
- mynegi teimladau personol 
- disgrifiad 
- cyfarwyddiadau 

 
Ar dudalennau 39–40 ceir enghraifft o gynllunio wythnosol. Wrth gynllunio, felly, bydd angen 
hefyd ystyried y patrymau i’w bwydo a’u hymarfer gan sicrhau dilyniant a datblygiad. 
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Cyfnod Allweddol 2 

‘Dylai eich cynllun gwaith sicrhau bod dysgwyr yn cael cyfleoedd priodol i ddatblygu’r tri sgìl 
iaith, sef Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu fel maen nhw wedi’u nodi yn y rhaglenni astudio 
ar gyfer Cymraeg ail iaith.  Dylai cynnydd mewn Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu fod yn 
brofiad perthnasol a realistig, a thrwyddo dylai dysgwyr allu datblygu sgiliau iaith o’r crud i’r 
bedd. 
 
Gallai’r cwestiynau canlynol fod yn ddefnyddiol ar gyfer arwain eich cynllunio ac i ddatblygu 
ffocws ar sgiliau: 
 
 Oes parhad a dilyniant ar gyfer sgiliau wedi’u cynnwys yn y cynllun gwaith? 

 Ydy’r wers hon yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu pob sgil iaith? 

 Ydy’r sgiliau’n cael sylw cytbwys?  Oes cyfleoedd i integreiddio’r holl sgiliau iaith? 

 Beth yw pwrpas y gweithgaredd hwn?  Ydy’r gweithgaredd hwn yn cyflwyno sgil 
newydd, yn atgyfnerthu sgil neu’n cymhwyso ac yn ymestyn sgil? 

 Ydy’r ymagwedd yn caniatáu i’r dysgwyr adeiladu ar yr iaith a’r sgiliau sydd ganddyn 
nhw eisoes? 

 Ydy’r ymagwedd yn hybu datblygu meddwl, yn caniatáu i’r dysgwyr feddwl drostyn nhw 
eu hunain, gan sicrhau eu bod yn deall yr hyn y maen nhw’n ei wneud ac yn ystyried 
sut mae’r iaith yn gweithio?’ 

 
 
Cymraeg ail iaith 
Canllawiau ar gyfer CA2 a CA3  (tud. 13)      www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau 
 
Yn ôl gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol: 
 
‘Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y dysgwyr yn adeiladu ar y sgiliau, yr wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a gaffaelwyd yn ystod y Cyfnod Sylfaen.  Caiff y cynnydd hwn ei gyflawni trwy 
gyfrwng rhaglen integredig mewn llafaredd, darllen ac ysgrifennu.’ (tud. 34) 
 
 
Wrth gynllunio gwersi dylid ystyried y tri cham isod wrth addysgu ail iaith: 
 

1. Cyflwyno / adolygu iaith 
2. Ymarfer iaith 
3. Cyfathrebu 

 
gan lunio gweithgareddau cyfathrebol. 
 
 
Rhestrir isod nodweddion addysgu effeithiol i’w trafod a’u henghreifftio: 
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Addysgu effeithiol  
 

 Galw i gof y dysgu blaenorol ar ddechrau gwers. 
 
 Amrywio’r dulliau o adolygu geirfa a phatrymau. 
 
 Defnyddio geirfa gyfarwydd i gyflwyno ac ymarfer patrwm / defnyddio patrymau 

cyfarwydd i ymarfer geirfa newydd. 
 
 Gosod nod / amcanion y wers yn eglur a rhannu meini prawf llwyddiant wrth gyflwyno 

tasg. 
 
 Ynganu’r eirfa a’r patrymau yn eglur a modelu’r defnydd o’r iaith. 
 
 Paratoi a threfnu adnoddau lliwgar a graenus i gyflwyno iaith megis: 

- cardiau fflach 
- lluniau 
- pwerbwynt 
- gweithgareddau Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol – e.e. adnoddau ar wefan GCaD 

Cymru – www.ngfl-cymru.org.uk 
- fideo 
- llyfr mawr 
- sach stori / blwch o wrthrychau 
- gemau bwrdd / cardiau 
- pypedau / masgiau 

 
  a sicrhau bod yr iaith yn weladwy ar furiau’r dosbarth. 
 
 Annog y disgyblion i ddefnyddio’r iaith a ddysgwyd yn flaenorol mewn sefyllfaoedd a 

themâu gwahanol. 
 
 Sicrhau dealltwriaeth - gan ddefnyddio’r Saesneg os oes angen – ond cynnal yr iaith 

darged gymaint ag sy’n bosibl. 
 
 Sicrhau ailadrodd – fel dosbarth cyfan / grwpiau / unigolion i gadarnhau ynganiad cywir 

a goslefu priodol trwy: 
 
- bartneriaid trafod 
- drilio trwy ddefnyddio  -   caneuon 
      -   stori sy’n ailadrodd patrwm 
     -   holi ac ateb e.e. Ydy e’n dal? Ydy e’n denau? 
                a gwneud hynny’n fywiog               
- disodli, sef newid neu ychwanegu un elfen ar y tro      

  e.e. Mae hi’n siarad / Mae hi’n cerdded. 
- gemau iaith 

 
 Sicrhau amgylchedd dysgu diogel i hyrwyddo hyder y disgyblion i gyfrannu gan annog 

mentro  - ‘Bydd dysgwyr yn dysgu orau mewn awyrgylch sy’n cynnig cefnogaeth ac 
anogaeth.  Fydd dysgwyr ddim yn dysgu os ydyn nhw’n ansicr neu’n ofni mentro...’         
(Canllawiau...tud. 15). 

 
 Cynllunio cyflwyniadau byr cyn symud at weithgareddau pâr / grŵp. 
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 Gofyn i bâr / grŵp enghreifftio’r dasg.  
 
 Datblygu o ddefnyddio cwestiynau caeedig i gwestiynau agored a fyddai’n ymestyn 

ymatebion. 
 
 Paratoi canllawiau neu fframweithiau ar gyfer gwaith llafar ac ysgrifennu. 
 
 Cyfarwyddo’n eglur i sicrhau bod y disgyblion yn gwybod yn union yr hyn y dylent ei 

wneud. 
 
 Creu gweithgaredd ystyrlon / cyfathrebol megis: 
- bwlch gwybodaeth. 
 
 Amseru tasg – defnyddio amserydd / cerddoriaeth / cloc ar y Bwrdd Gwyn 

Rhyngweithiol 
 
 Cylchdroi o amgylch y dosbarth yn cynnig cefnogaeth / awgrymiadau / yn annog i 

ymestyn. 
 
 Rhannu enghreifftiau da.  
 
 Clustnodi grŵp ffocws er mwyn darparu cynhaliaeth ychwanegol neu i herio grwpiau i 

ymestyn. 
 
 Darparu cyfleoedd i recordio gwaith pâr / grŵp. 
 
 Sicrhau digon o amrywiaeth o fewn gwers. 

 
 Gweu’r sgiliau iaith gan gynnwys elfennau o wrando, darllen, gwaith llafar – yn 

cynnwys drilio, perfformio a thrafod – ac ysgrifennu ym mhob sesiwn. 
 
 Defnydd o TGCh e.e. Beebot, Crwydryn, gorsafoedd gwrando, camerâu digiblue. 
 
 Cynnwys cyfleoedd i asesu / hunanasesu / asesu cymheiriaid. 
 
 Cloi’r wers trwy adolygu /crynhoi / cadarnhau dealltwriaeth / dathlu’r dysgu a nodi 

unrhyw wendidau cyffredin. 
 
 Sicrhau llawer o hwyl a digon o hiwmor! 

 
 
Dylid darparu gweithgareddau rhyngweithiol a cheir enghreifftiau o  weithgareddau 
rhyngweithiol i ddatblygu llafaredd, darllen ac ysgrifennu yn: 
 
Roberts,R.gol. (2009), Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol: CA2, Caerdydd: CBAC. 
sydd wedi’i gyhoeddi ar wefannau CBAC (www.cbac.co.uk) a GCaD Cymru (www.ngfl-
cymru.org.uk) 
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Yn yr adran nesaf manylir ar ambell agwedd ar addysgu ail iaith 
 

Defnydd o Gymraeg achlysurol  
 

 
Dylid defnyddio’r Gymraeg fel rhan annatod o weithgarwch y dosbarth gan sicrhau pwrpas a 
chyd-destun i ddysgu’r iaith. 
 
 Defnydd o’r Gymraeg ar gyfer y drefn ddyddiol – cofrestru / trosglwyddo o un 

gweithgaredd i’r llall / amser cinio / amser snac. 
 
 Rhoi cyfarwyddiadau a gorchmynion yn y Gymraeg e.e. Eisteddwch! Gorffennwch 

mewn 5 munud!  Dim siarad!  Sefwch mewn llinell syth!  Cerddwch i’r dosbarth! 
 
 Defnyddio’r Gymraeg i ganmol e.e. Da iawn, ti. Gwaith bendigedig. Rwyt ti’n gweithio’n 

galed. Dyna ateb da. 
 
 Defnyddio’r Gymraeg i annog e.e. Dere mlaen / dewch ymlaen. 
 
 Defnyddio’r Gymraeg wrth gylchdroi o gwmpas y dosbarth a holi: Wyt ti’n iawn?  Wyt ti 

wedi gorffen?  Wyt ti eisiau help?  Ga i helpu?  Beth sy’n bod? 
 
 Arddangos y Gymraeg ar waliau’r dosbarth. 
 
 Annog y disgyblion i siarad Cymraeg â’i gilydd. 

 
 Mae’n bwysig bod y defnydd o iaith achlysurol yn cael ei ymestyn o flwyddyn i 
flwyddyn. 
 
Mae’r defnydd o Gymraeg Pob Dydd yn golygu defnydd o’r iaith yn achlysurol gan 
ddisgyblion hefyd a hynny o’u gwirfodd. Gellir eu hannog i wneud hynny trwy: 
 
 Siart Cymraeg Pob Dydd a gwobrwyo ymdrech. 
 
 Defnydd o’r Gymraeg ar gyfer cwrteisi – diolch / dim diolch / os gweli di’n dda / os 

gwelwch yn dda / Ga i fynd i’r…?  Ga i chwarae efo…  / gyda…? 
 
 Clustnodi amserau penodol i ddefnyddio’r Gymraeg yn achlysurol. 
 
 Defnyddio’r Gymraeg ar gyfer sgwrs e.e. Wyt ti’n iawn? / Wyt ti wedi gorffen?  Ga i 

fenthyg rwber? 
 
 Defnyddio’r Gymraeg ar gyfer chwarae gêm e.e. Pwy sy’n dechrau?  Pwy sy nesa? 

Dw i wedi ennill. 
 
 Ymadrodd y dydd / yr wythnos i’r dosbarth / ysgol gyfan. 
 
 Cwestiwn y dydd / ymadrodd yr wythnos. 
 
 Helpwr Heddiw  / Helpwr y Dydd – a’i dasg yw cynorthwyo gyda threfniadau’r dosbarth. 

Mae pob disgybl yn ei dro yn cael y cyfle i fod yn Helpwr Heddiw a darperir set o 
gwestiynau / cyfarwyddiadau iddo / iddi i’w defnyddio.                 
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(Gweler atodiad 1 -  o Cynllun Colegau Cymru, 2003). Trafodir hyn hefyd yn:  
Roberts,R.(1998), Datblygu Cymraeg Pob Dydd: Rhaglen Genedlaethol HMS, 
Caerdydd: CBAC. 

 
 

 
 
 

Dysgu Trawsgwricwlaidd 

‘Mae ymchwil yn dangos bod dysgwyr yn fwy llwyddiannus wrth godi iaith os ydyn nhw’n 
gwneud mwy na dim ond dysgu’r iaith fel pwnc, gan ei defnyddio fel cyfrwng i ddysgu 
topigau neu bynciau eraill.’  (Canllawiau...tud. 17) 
 
Dylid manteisio ar bob cyfle i ymarfer yr iaith mewn cyd-destunau amrywiol trwy ddefnyddio  
patrymau Cymraeg y maent eisoes yn gyfarwydd â hwy i ofyn cwestiynau mewn cyd-
destunau gwahanol e.e. Ble mae...ar y map?  Sawl…?  Ydy e’n suddo neu’n arnofio? 
 
Megis: 
 

- rhifedd y pen ar ddechrau gwers mathemateg; 

- defnyddio bwydlen / prisiau gwrthrychau yn Gymraeg i gloi gwers rifedd; 

- i roi cyfarwyddiadau e.e. Rhowch y ….. ar y bwrdd.   
  Torrwch siâp fel hyn. 

            Defnyddiwch bren mesur.   
       Cymysgwch y paent.   
       Byddwch yn ofalus! 
            Taflwch y bêl! 

- mynegi hoffter / diffyg hoffter wrth drafod celf / cerddoriaeth / llyfrau;  

- gwerthuso, er enghraifft, symud mewn dawns ac addysg gorfforol; 

- llunio mapiau a chyfarwyddiadau mewn daearyddiaeth; 

- labelu diagramau / rhestru offer / llunio posteri mewn dylunio a thechnoleg; 

- graffiau a thablau canlyniadau mewn gwyddoniaeth; 

- chwarae rôl / ysgrifennu cyfweliad â chymeriad hanesyddol. 
 
Ceir enghreifftiau o hyn ar y matiau trawsgwricwlaidd. 
 
Dylid addysgu ambell agwedd ar bwnc neu uned o waith drwy gyfrwng yr ail iaith wrth i 
sgiliau iaith y disgyblion ddatblygu. 
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Cyflwyno geirfa  
 

Rhai agweddau i’w hystyried: 
 
 Dewis yr eirfa i’w chyflwyno ar gyfer thema yn ofalus, heb gynnwys gormod o eiriau a 

chanolbwyntio ar eiriau sy’n cael eu defnyddio’n aml.  
 

 Dewis geiriau sy’n ddefnyddiol mewn ystod o gyd-destunau e.e. berfau megis – mynd, 
dod, gwneud, edrych, gwrando. 

 
 Defnyddio geiriau sy’n debyg yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn enwedig ar y dechrau 

e.e. jeli, siocled, cot, siwmper. 
 

 Cynnwys geiriau / ymadroddion i ychwanegu ‘lliw’ i’r iaith e.e. Ych a fi! Dyna drueni! 
Am lanast! Bron â llwgu. 

 
 Ynganu clir a modelu cywir gan gywiro camynganu trwy ailadrodd – ond heb danseilio 

hyder disgyblion. 
 

 Defnydd o luniau a chardiau fflach, blwch / basged / sach o wrthrychau. 
 

 Llunio coeden eiriau / map meddwl. 
 

 Defnyddio symudiadau / ystum fel proc i’r cof. 
 
 Cynllunio gemau i gadarnhau’r eirfa e.e. 

 
-  cardiau cyfateb 
-  bingo 
-  loto 
-  ras i gofio geiriau  (Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol: tud 15) 
-  defnydd o fyrddau bach gwyn 

 
 Arddangos yr eirfa o amgylch yr ystafell ddosbarth. 

 
 Ymarfer yr eirfa ar draws y cwricwlwm pan fo’n briodol. 

 
 Mae cael patrwm y frawddeg yn gywir yn bwysicach na’r eirfa. 
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Cwestiynu 

Mae cwestiynu’r athro / athrawes yn allweddol i: 
 

- annog ymateb; 
 
- i ennyn sgwrs - gan ddefnyddio    -   Pryd? Pam?     Ble?      Pwy?     

                Sut?     Beth?     Sawl?    Faint?    
   

e.e.     Disgybl:    Mae cath gen i / ’da fi. 
Athro:       Sawl un? 
Disgybl:    Pump. 
Athro:       Beth ydy’r enwau? Smot? 
Disgybl:    Percy. 
Athro:       A? 
Disgybl:   Bertha. 
Athro:      Bertha! Pam Bertha? 

 
 
- i brofi dealltwriaeth; 
 
- i ymestyn ymatebion disgyblion.  

 
e.e  Athro:        O ble mae John yn dod? 

Disgybl:     Mae John yn dod o Lerpwl. 
Athro:        A Mary? 
Disgybl:     Ac mae Mary yn dod o Lerpwl hefyd.   /    
        Ond mae William yn dod o Gaerdydd. 

 
Mae angen bod yn ymwybodol o effaith y defnydd o gwestiynau caeedig ac agored ar yr 
addysgu e.e. 
 
               Wyt ti’n hoffi nofio?  Ydw / Nac ydw. 

Ond 
               Beth wyt ti’n hoffi wneud?  Dw i’n hoffi... 
               Pam wyt ti’n drist?   Achos... 
 
Hefyd mae angen annog disgyblion i gynnig ymatebion estynedig yn annibynnol.  Mae 
disgwyl i ddisgyblion ar Lefel 3 wneud sylwadau’n wirfoddol: 
 
         ‘Byddant yn mynegi barn yn syml ac yn gwneud rhai gosodiadau’n wirfoddol.’ 
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Drilio  
 

Mae drilio yn fodd i sicrhau ynganiad cywir, i ddysgu ac addysgu eitemau iaith newydd a 
chadarnhau dealltwriaeth ac ymarfer geirfa a phatrymau. 
 
Dylid: 

- cadw’r dril yn syml ac yn fyr; 
 
- sicrhau bod y drilio yn gyflym ac yn hwyliog: 
 

 dosbarth cyfan 
 grwpiau 
 unigolion 

  
- defnyddio ymatebion da i fodelu ar gyfer disgyblion gwannach; 
 
- disodli trwy newid neu ychwanegu un elfen ar y tro e.e. 

 
                        Mae hi’n fach / swil / ddel / bert / hapus. 
                        Mae hi’n fach ac yn swil. 
                        Dydy hi ddim yn fach nac yn swil. 

 
- symud o ddril caeedig i ddril bwlch gwybodaeth trwy sgwrsio a holi’n naturiol e.e. 
 

                        Ydy hi’n swil? 
                        Ydy...yn hapus? 
 
 
Gellid cadarnhau’r dril trwy: 
 
 ganu caneuon sy’n ailadrodd patrwm; 

 cyd-ddarllen stori sy’n ailadrodd eitemau iaith; 

 darllen cerdd sy’n ailadrodd patrwm; 

 dysgu cân / cerdd ar eu cof; 

 gwrando ar dapiau sain; 

 chwarae gemau sy’n gofyn am ailadrodd patrymau; 

 holiaduron yn cynnwys y cwestiynau ; 

 ‘Y Gadair Goch’ – disgyblion i ofyn cwestiynau i’r disgybl yn y Gadair Goch gan 
ddefnyddio’r patrymau a ddysgwyd. 
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Ystyriwch: 
 
 Mae angen cyfleoedd i ddisgyblion weithio’n annibynnol, fel parau ac mewn grwpiau.  

Gellid defnyddio ystum / sain i arwyddo symud o waith unigol i waith grŵp. 
 
 Mae gwaith pâr yn sicrhau mwy o gyfleodd i unigolion ymarfer defnyddio’r iaith. 
 
 Mae modd cylchdroi gweithgareddau e.e. grwpiau yn ymgymryd â thasgau gwahanol 

gan ryddhau’r athro / athrawes i dargedu grwpiau ar gyfer gwaith llafar. 
 
 Cyn dechrau unrhyw weithgaredd mae angen sicrhau bod gafael sicr gan y disgyblion 

ar yr eirfa a’r patrymau i’w defnyddio e.e. a ydynt yn medru gofyn y cwestiwn / 
cwestiynau sy’n angenrheidiol ar gyfer y dasg? 

  
 
 
 

Trefniadaeth dosbarth 

Gwaith pâr 

Defnyddir gwaith pâr yn aml i ymarfer patrymau iaith cyn i ddisgyblion fynd ati i wneud 
gwaith grŵp. 
 
Mae’r cyfleoedd ar gyfer gwaith pâr yn cynnwys: 
 
 Darllen ac ymarfer deialogau; 
 
 Disodli deialogau; 

 
 Gweithgareddau ‘bwlch gwybodaeth’: 

    e.e.    Partner 1 yn holi Partner 2 am wyliau gan ddefnyddio llun / gair i brocio’r cof  
           (prompts) ar gardiau. 

                  
    e.e.    Partner 1 yn darllen disgrifiad a Partner 2 yn tynnu llun. 
 
    Mae nifer o enghreifftiau o weithgareddau tebyg ar y matiau thematig. 
 

 Chwilio am bartner - cardiau llun / gwybodaeth a disgyblion yn holi’i gilydd i ddod o hyd 
i’w partner 

   e.e.     lluniau o chwaraewyr / offer y chwaraeon 
              dod o hyd i aelodau’r ‘teulu’. 
 

 Creu, ymarfer a pherfformio deialog; 
 
 Gemau cardiau; 

 
 Gemau bwrdd 
      e.e.     trac a dis gyda lluniau o rannau’r corff a’r disgyblion i enwi’r rhannau  
                 wrth lanio ar lun neu lunio brawddeg yn cynnwys y gair. Bydd 
                 disgybl yn colli tro os yw’n anghywir. 
 
 Holiaduron; 
 
 Llenwi ffurflenni; 
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 Llunio cyflwyniad pwerbwynt – a chyflwyno testun / gwybodaeth i’r dosbarth. 

 
   Dylid amrywio’r partneriaid e.e. trwy ddewis partneriaid ar hap. 

 
 

Gwaith grŵp  
 

 
Mae’r cyfleoedd ar gyfer gwaith grŵp yn cynnwys: 
 
 Chwarae gemau bwrdd; 

 Holi a mynegi barn e.e. darganfod beth mae pawb yn y grŵp yn hoffi / gasáu; 

 Addasu sgript ar gyfer chwarae rôl; 

 Chwarae rôl; 

 Recordio deialog / sgript; 

 Cadw nodiadau e.e. rhestr wirio; 

 Adrodd yn ôl i weddill y dosbarth e.e. beth ydy hobïau aelodau’r grŵp; 

 Trafod stori / cerdd / llun; 

 Datrys problemau e.e. trefnu trip dosbarth gan ystyried materion megis pellter, pris, 
bwyd, diogelwch ac ati. 

 
Er mwyn sicrhau gwaith grŵp llwyddiannus mae angen sefydlu rheolau gwaith grŵp:  
    

e.e.     -  gwrando ar eraill 
           -  cymryd tro 
           -  dim torri ar draws 
           -  dim gweiddi 
           -  dewis cadeirydd 
            - siarad Cymraeg! 

               
Dylid amrywio’r grwpiau – gallu cymysg / gallu tebyg. 
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Gweithgareddau Gwrando a Gwylio  
 

Mae gwylio rhaglen deledu neu ffilm yn fodd i ennyn diddordeb y disgyblion ac i feithrin 
agweddau cadarnhaol. Mae’n fodd i sicrhau amrywiaeth yn yr addysgu wrth gyflwyno a 
chadarnhau geirfa a phatrymau a gall fod yn sbardun i ystod o weithgareddau llafar, darllen 
ac ysgrifennu. 
  
Bydd angen dewis deunydd yn ofalus, e.e. clipiau fideo byr a chynllunio gweithgareddau 
addas i ennyn ymateb y disgyblion er mwyn iddynt fod yn wrandawyr gweithredol – nid yn 
wrandawyr goddefol, megis: 
 
 Gwrando gan nodi ffeithiau wrth wylio e.e. cwblhau grid 
 Cyfrif sawl gwaith y dywedir ymadrodd 
 Rhoi √ gyferbyn â gair wrth ei glywed  
 Codi llaw wrth glywed gair neu ymadrodd 
 Ateb cyfres o gwestiynau wrth wylio a gwrando 
 Gosod digwyddiadau yn eu trefn 
 Nodi pwy sy’n dweud / holi beth 
 Datganiadau gwir neu gau 
 Cwestiynau amlddewis 
 Diffodd y sain a throsleisio / llunio sylwebaeth 
 Diffodd y sain bob hyn a hyn i ymateb i gwestiwn 
 Chwarae rôl y cymeriadau. 

 
 

 
Gemau iaith  

 
Cyn gosod gêm iaith fel gweithgaredd mae angen paratoi’r disgyblion ymlaen llaw i sicrhau 
bod yr eirfa a’r patrymau sydd eu hangen arnynt wedi’u hymarfer yn drylwyr a’r athro / 
oedolion yn modelu iaith chwarae gêm e.e. 
 

- Tro pwy ydy e? 
- Pwy sy nesa? 
- Fy nhro i ydy e. 
- Tro Gareth ydy e / o. 
- Colli tro. 
- Ga i’r dis os gwelwch yn dda? – gan sicrhau cwrteisi. 
- Pwy sy wedi ennill? 
 

Dyma rai enghreifftiau o gemau iaith: 
 
 Bingo 

 
 Loto 
 
 Gemau dis – cwestiynau / symbolau ar ddis mawr 
 
 Gemau cardiau – cyfateb / ‘snap’ – llun a gair / Cymraeg / Saesneg 
 
 Gemau trac – gyda chardiau i’w codi 
 
 Gemau masnachol e.e. Guess Who / Pwy ydw i? 
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 Dyfalu beth sy ar goll e.e. nifer o wrthrychau perthnasol i thema benodol ar hambwrdd 
a dyfalu beth sy ar goll ac ymestyn yr iaith trwy holi: 

 
- Ydy’r... ar goll? 
-  Beth sy ar goll? 
- Sawl...sy ar goll? 
- Oes...ar goll? 
- Pa liw ydy’r...? 

 
 Gemau cylch e.e. 
 

- athro yn clapio dwylo a chlicio bysedd ac enwi rhywbeth e.e. bwyd 
                 Athro:         -    clap, clap, clic   -   pwdin reis 
                 Plentyn 1:   -    clap, clap, clic   -   siocled brown 
                 Plentyn 2:   -    clap, clap, clic   -   sosej dew 
 

- cysylltu geiriau e.e. glas – awyr – môr a.y.b. 
 
- dau gylch o ddisgyblion yn wynebu ei gilydd – un cylch yn symud, yn gofyn 

cwestiynau a chofnodi atebion / adrodd nôl. 
 

 Gemau mewn neuadd / yn y gampfa / ar y buarth e.e.  
 

- meimio gorchmynion 
- pawb sy’n gwisgo sanau coch i eistedd a.y.b. 
- Faint o’r gloch ydy hi Mr Blaidd? 
- ‘Chwilio am bartner’- defnyddio cardiau gwybodaeth. 

 
 
Ceir enghreifftiau o gemau iaith yn: 
Williams,C.T. (2002), Defnyddio Gemau Iaith i Ddatblygu Llafaredd, Caerdydd:CBAC. 
Roberts,R. gol. (2009), Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol:CA2, Caerdydd:CBAC. 
 
A llawer o syniadau defnyddiol yn: 
Ginnis,P. (2002), The Teacher’s Toolkit, Caerfyrddin:Crown House Publishing Ltd. 
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Sgiliau iaith: 

 
 
 

 

Llafaredd 

Mae’r ystod eang o weithgareddau a nodwyd uchod yn rhai sy’n hyrwyddo llafaredd yn 
bennaf ac yn addas i gynhyrchu tystiolaeth ar gyfer Disgrifiadau Lefel 1–5.  Fodd bynnag, 
os am ddefnyddio gweithgaredd ar gyfer asesu, rhaid dethol yn ofalus er mwyn sicrhau bod 
cyfleoedd digonol gan y disgybl i berfformio ar y lefel uchaf bosibl. Gallai defnyddio 
meicroffon ar gyfer cyfweliad gynhyrchu tystiolaeth o ofyn ac ateb cwestiynau a mynegi 
barn yn syml, sef rhai o nodweddion Lefel 3. Gallai’r un dasg gynhyrchu tystiolaeth o  
ymwybyddiaeth o drefn a dilyniant a mynegi barn gan roi rhesymau i esbonio syniadau, sef 
nodweddion Lefel 5.  Mae’n bwysig bod disgyblion sy’n gweithio ar y lefelau uchaf yn cael 
eu hannog i arddangos y nodweddion hyn yn eu gwaith. 
 
Isod, ceir crynodeb o’r dilyniant yn y Disgrifiadau Lefel 1-5 ar gyfer Llafaredd: 
 
 

Lefel Y gofynion 

1 
 Dangos dealltwriaeth o eiriau ac ymadroddion byr 
 Cynnig ymatebion di-iaith ac atebion un gair 
 Ynganu a goslefu’n ddealladwy wrth ddynwared 

2 

 Dangos dealltwriaeth o eitemau byr 
 Ymateb gan ddefnyddio ymadroddion byr 
 Gofyn ac ateb cwestiynau syml 
 Amrywio peth ar eirfa a phatrymau 
 Ynganu a goslefu yn ddealladwy 

3 

 Deall cyfres o eitemau byr 
 Gofyn ac ateb cwestiynau yn eglur 
 Mynegi barn yn syml 
 Cynnig rhai gosodiadau’n wirfoddol 
 Defnyddio ystod o eirfa a phatrymau sy’n gywir fel arfer 
 Ynganu a goslefu’n ddealladwy 

4 

 Deall prif bwyntiau materion a gyflwynir ar lafar mewn cyd-destunau 
cyfarwydd 

 Cyflwyno gwybodaeth a phrofiadau 
 Gofyn ac ateb cyfres o gwestiynau a chynnig sylwadau gwirfoddol 
 Amrywio ymadroddion a phatrymau brawddegol gyda pheth cywirdeb 

5 

 Cychwyn sgwrs 
 Siarad gan ddangos peth ymwybyddiaeth o drefn a dilyniant 
 Mynegi barn gan roi rhesymau i esbonio 
 Siarad yn weddol rwydd 
 Defnyddio amrywiaeth o ymadroddion, patrymau brawddegol a ffurfiau 

berfol gyda mesur da o gywirdeb 

 
 
Mae’n bwysig cadw mewn cof mai datblygu llafaredd disgyblion yw’r flaenoriaeth. 
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Adnodd Sgìl / gweithgareddau posibl 

Ffôn   
 

 Rhoi a derbyn neges 
 Ymateb i ymholiadau 
 Galwad 999 
 Sgwrsio yn gwrtais 
 Datblygu sgiliau gwrando 
 

Recordydd 
tâp 
 

 Recordio sgwrs a gwrando arni i’w gwerthuso 
 Darllen ar goedd 
 Adrodd y newyddion / y tywydd 
 

Meicroffon ac 
offer megis 
‘Talktime’ 

 Cyfweliad 
 Holi barn 
 Chwarae rôl 
 

Cyfrifiadur 
 

 Siarad â phartner wrth: 
- lunio deialog  
- chwarae gêm 
- chwilio am wybodaeth 

 
Camera fideo 
Gwe gamera 

 Recordio ei gilydd a’r dosbarth yn gwrando i werthuso 
 e.e. rhagolygon y tywydd / deialog 
 Recordio sgyrsiau 
 

Pypedau / 
masgiau 

 I hyrwyddo sgwrsio a chwarae rôl 
 Creu sioe bypedau 
 

Llwyfan / 
gwisgoedd 

 Perfformiad theatrig 

Bag teimlo  Dyfalu gwrthrych  (Atodiad 2 ) 
 

Bwrdd gwyn 
rhyngweithiol 

 Gweithgareddau rhyngweithiol 

Gemau 
bwrdd 

 I ymarfer iaith chwarae 
 I gadarnhau geirfa / patrymau 
 

Ffilmiau / 
rhaglenni/ 
DVDau 

 I gyflwyno thema 
 I ennyn diddordeb ac i fodelu iaith 
 I ysgogi trafod 
 Rhewi sgrin ar ffilm i ddisgrifio / ymateb i sefyllfa 
 

Cardiau 
fflach/ 
Lluniau 

 I ddrilio geirfa 
 I sbarduno ymateb 
 Chwarae rôl cymeriad mewn llun 
 

Cardiau 
chwarae rôl 
Cardiau 
trafod 

 Yn fframwaith ar gyfer llunio sgwrs fyrfyfyr (Atodiad 3) 
 Cardiau trafod ar thema benodol (Atodiad 4) 

Adnoddau i hyrwyddo llafaredd 
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Darllen  

  
 
‘Byddant yn cael profiad o ystod eang o destunau, gan gynnwys deunyddiau dilys, wrth 
iddynt ddatblygu i fod yn ddarllenwyr annibynnol ac effeithiol.’ 

                                                       Cymraeg yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, 2008 
 
Dylid hybu diddordeb mewn darllen trwy: 
 
 Arddangos llyfrau a chylchgronau er mwyn datblygu darllenwyr annibynnol. 
 
 Sicrhau casgliad o dapiau a gorsafoedd gwrando – i wrando ar ddarlleniad a dilyn print 
 
 Defnyddio adnoddau ar gyfer y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. 
 
 Arddangos hwiangerddi, penillion a.y.b. 
 
 Dewis llyfrau sydd: 

- â stori dda a lluniau deniadol; 
- yn cynnwys ailadrodd patrymau; 
      a cherddi a phosteri a chylchgronau’r Urdd. 

 
 Sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion ddarllen gwaith ei gilydd. 
 
 
A meithrin darllenwyr hyderus trwy ddilyn y camau canlynol: 
 
 Cyflwyno’r eirfa cyn dechrau darllen ar y cyd fel dosbarth 
 
 Ymarfer ystod o strategaethau dysgu darllen e.e. ffonics, adnabod geiriau. 
 
 Egluro nad oes rhaid deall pob gair i fwynhau a deall testun gan hyfforddi disgyblion i 

ddefnyddio ‘cliwiau o’r cyd-destun megis: 
 

- lluniau; 
- swigod siarad; 
- geiriau cyfarwydd; 
- geiriau sy’n swnio’n debyg i’r Saesneg e.e. ffrind, garej a.y.b.; 
- yr ailadrodd; 
- penawdau ac is-benawdau; 
- paragraffu / atalnodi  / enwau pobl; 
- rhifau, amseroedd a lleoedd. 
 

      Gall disgyblion aroleuo neu danlinellu geiriau cyfarwydd / mathau o eiriau. 
 
 Gweithgareddau darllen rhyngweithiol (Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol)  

                                                                        ( www.cbac.co.uk ) 
 

Ceir nifer o enghreifftiau defnyddiol yn: 
 
Roberts,R.gol. (2001), Codi safonau Llythrennedd: Datblygu Sgiliau Darllen, Caerdydd:  
CBAC. 
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 Defnyddio strategaethau gwahanol er mwyn canfod ystyr a chanfod gwybodaeth 
megis: 

 
- cip ddarllen;  
- llithr ddarllen; 
- craff ddarllen; 
- rhagfynegi; 
- defnyddio cyd-destun a gwybodaeth iaith i ganfod ystyr. 

 
 Darllen ar y cyd fel dosbarth i ennyn diddordeb y disgyblion e.e. 
 

- darllen llyfrau mawr, gan sicrhau cyfleoedd i ddatblygu darllen ar goedd; 
- disgyblion i ymuno’n raddol yn y darllen e.e. darllen y ddeialog; 
- disgyblion i godi llaw bob tro y clywir gair / ymadrodd e.e. Ga i...? 
- darllen stori nes bod plant yn ei gwybod (Dull Pie Corbett). 

 
 Darllen dan arweiniad 
 

- trafod clawr llyfr a’r lluniau gan ddefnyddio iaith y mae’r plant yn gyfarwydd â hi: 
e.e. 

                Beth ydy hwn? 
                Pa liw ydy e / o? 
                Pa fath o dŷ ydy e? 
                Sawl tegan sy ar y llawr? 
                Ble mae’r...? 
 

-    a holi barn disgyblion: 
e.e. 

                Ydych chi’n hoffi...? 
                 Pwy sy wedi...? 

 
 Darllen grŵp 

 
- darllen llyfr a ddarllenwyd fel dosbarth yn eu grwpiau; 
- recordio unigolion / parau / grwpiau yn darllen yn uchel; 
- cwblhau tasgau ar destun. 

 
 Cynllunio gweithgareddau amrywiol mewn ymateb i ddeunydd darllen: 

 
- cyfateb gair / geiriau / brawddeg â llun; 
- cyfateb cwestiwn ac ateb ar destun; 
- gosod stori yn ei threfn; 
- cwblhau grid gwybodaeth; 
- gwrando ar stori a llenwi bylchau; 
- cyfateb deialog / swigod siarad a chymeriadau; 
- ymarfer deialog mewn parau / disodli wrth ddarllen; 
- meimio’r stori; 
- chwarae rôl cymeriadau; 
- llunio gêm gardiau / gêm fwrdd ar sail llyfr; 
- dileu peth o’r testun er mwyn dyfalu beth sydd ar goll – ar y Bwrdd Gwyn; 
- llunio murlun ar sail stori; 
- gweithgareddau darllen a deall – gofyn cwestiynau e.e. Ble mae...? 
- tanlinellu geiriau arbennig e.e. enwau cymeriadau, teganau,lliwiau, ansoddeiriau 

a.y.b.; 
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- gweithgareddau ysgrifennu mewn ymateb i’r darllen e.e. ffeiloffaith cymeriad, 
cyfweliad â chymeriad; 

- cadw cofnod o lyfrau darllen / llunio adolygiadau (gweler Atodiadau 5-8). 
 
 
             Am enghreifftiau o’r uchod gweler: 
 
             Roberts,R.gol. (1996), Meithrin Sgiliau Darllen, Caerdydd: CBAC. 
 
             Cymraeg ail iaith: Canllawiau ar gyfer CA2 a CA3  
             www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau 
 
 
Dyma grynodeb o ddisgrifiadau Lefelau’r Cwricwlwm 1–5 ar gyfer Darllen: 
 
 

Lefel Y gofynion 

1 
 adnabod geiriau cyfarwydd 
 cysylltu ffurf ysgrifenedig geiriau â’u sain 
 ymateb yn ddi-iaith 

2 
 adnabod geiriau ac ymadroddion syml 
 darllen ambell ddarn syml 
 ymateb ar lafar neu’n ddi-iaith 

3 

 darllen testunau syml yn eithaf clir 
 deall ac ymateb i destunau sy’n cynnwys ystod gynyddol o eiriau ac 

ymadroddion  
 ymateb i destun drwy gyfeirio at yr hyn y maent yn ei hoffi 
 dechrau darllen yn annibynnol 

4 

 darllen yn glir a chyda pheth mynegiant 
 dangos dealltwriaeth o brif rediad paragraffau neu sgyrsiau byr 
 adnabod geiriau, ymadroddion a ffeithiau allweddol 
 cyfeirio at faterion arwyddocaol yn y testun 
 datblygu fel darllenwyr annibynnol 

5 

 darllen yn glir a chyda mynegiant a hyder cynyddol 
 ymateb gan ddangos dealltwriaeth o’r prif syniadau, y digwyddiadau a’r 

cymeriadau 
 dewis gwybodaeth berthnasol o destun 
 mynegi barn yn syml 
 darllen yn annibynnol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 

http://www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau


 
 

‘Byddant yn ysgrifennu mewn ymateb i ystod o symbyliadau gan ddangos dealltwriaeth 
gynyddol o’r angen i siarad ac ysgrifennu yn unol â’r pwrpas a’r gynulleidfa. Byddant yn 
dangos cywirdeb cynyddol wrth weithio, ac yn ystyried a gwerthuso eu cyraeddiadau eu 
hunain a chyraeddiadau eraill.’ 

   Cymraeg yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, 2008 
 

Dylai’r gwaith ysgrifennu gadarnhau’r hyn a wnaethpwyd ar lafar ac wrth ddarllen. 
 
Dylid sicrhau amrywiaeth o sbardunau a gweithgareddau. 
 
Dylid gosod tasgau sy’n rhoi pwrpas a chynulleidfa i’r gwaith    
 
 e.e. 

- ar gyfer llyfryn / murlun dosbarth / cylchgrawn ‘Bore da’; 
 
- llunio stori ar gyfer plant iau; 

 
- deialog i’w hactio o flaen eraill; 

 
- pwerbwynt i gyflwyno testun. 

 
 

Rhestrir isod y ffurfiau ysgrifennu a gweithgareddau enghreifftiol: 
 

Ffurfiau Gweithgareddau enghreifftiol 
Poster  Cyngerdd Nadolig / Ffair haf / Bore coffi / Gêm bêl-droed 
Rhestr  Rhestr o deganau / anrhegion i Siôn Corn 

 Dillad i’w pacio i fynd ar wyliau (yn nhrefn blaenoriaeth) 
 Rhestr o anifeiliaid anwes 
 Bwyd ar gyfer picnic 

Holiadur 
Ffurflen 

 Holiadur am anifeiliaid anwes 
 Chwaraeon / diddordebau 
 Hoff fwydydd 

Graffiau  I gofnodi canlyniadau holiaduron 
Hysbyseb  Gwerthu beic 

 Anifail ar goll 
 Bwyd newydd ar y farchnad 
 Tŷ ar werth 
 Gwyliau arbennig 

Dyddiadur  Dyddiadur penwythnos 
 Dyddiadur gwyliau 

Portread  Disgrifio ffrind / athro 
Adroddiad  Adroddiad ar wibdaith – gan dynnu lluniau â chamera digidol 

ac ysgrifennu brawddeg i gyd-fynd â’r lluniau 
Stori  Ysgrifennu stori ar gyfer plant iau 
Aralleirio stori  Defnyddio stori gyfarwydd a ddarllenwyd fel dosbarth ond 

newid y cymeriadau / lleoliad a.y.b. 
Deialog / sgript  Sgwrs amser brecwast 

 Sgwrs rhwng dau gymeriad mewn stori 
Stribed comic  Rhoi llungopi o stribed comic a’r swigod yn wag – i’w llenwi 

Ysgrifennu 
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Cyfarwyddiadau / 
rheolau 

 Rheolau’r dosbarth / tân gwyllt 
 Gofalu am anifail anwes 
 Map a chyfarwyddiadau – y ffordd i’r ysgol 
 Rheolau glendid 

Ffeiloffaith / 
cofnodi ffeithiol 

 Gwybodaeth am berson enwog 
 

Adolygiad  Cwblhau ffurflen yn adolygu llyfr 
Cerdyn  Cerdyn pen-blwydd / Nadolig / Santes Dwynwen 
Cerdyn post  Cerdyn at ffrind / Nain a Taid / Tad-cu a Mam-gu 
Gwahoddiad  Parti pen-blwydd /Nadolig / priodas / agor siop / agor garej 

newydd 
Rysáit  Cofnodi a rhoi trefn ar gyfres o gyfarwyddiadau e.e. gwneud 

brechdan / ysgytlaeth / pitsa 
Gweddi   Gweddi o ddiolch 

 Disodli gweddi gyfarwydd e.e. diolch am y cynhaeaf 
Mynegi barn  Mynegi barn am raglenni teledu 
Disgrifiad  Disgrifio person / cartref / eu hystafell wely 

 Disgrifio llun 
Llythyr  Diolch am anrheg Nadolig 

 Llythyr at ffrind 
e-bost  Neges / gwahoddiad / holi barn 
Cerdd  Efelychu cerdd 
Taflen wybodaeth  Sut i ofalu am anifail anwes 

 Taflen am y dref / yr ardal 
Gemau bwrdd 
Chwilair 

 Llunio gêm fwrdd eu hunain gyda chyfarwyddiadau 
 Chwilair ar thema benodol 

Llyfryn ffeithiol  Llyfr dosbarth ar e.e. Anifeiliaid Anwes, Bwydydd y Byd 
 
Wrth osod yr uchod fel tasgau ysgrifennu bydd angen ystyried adnoddau iaith y disgyblion 
yn ofalus ac a oes angen: 
 

- gwahaniaethu 
- fframweithiau 
- matiau cymorth. 

 
Wrth ddatblygu sgiliau ysgrifennu mae angen cyfleoedd i ddisgyblion ddrafftio a golygu eu 
gwaith. 
 
Dyma gamau enghreifftiol o Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol: (2009) www.cbac.co.uk: 
 

1) Rhoi nod y dasg i’r disgyblion e.e. ysgrifennu llythyr yn cyflwyno’u hunain ar gyfer y 
cylchgrawn Bore da. 

 
2) Y disgyblion, dan arweiniad yr athro/athrawes, yn llunio meini prawf llwyddiant ar 

gyfer y dasg. 
 

3) Yr athro’n darparu pum llythyr a ysgrifennwyd gan ddisgyblion eraill (di-enw wrth 
gwrs) a’r disgyblion mewn parau neu grwpiau, yn penderfynu p’un ydy’r llythyr gorau 
yng ngoleuni’r meini prawf llwyddiant. 
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4) Yr athro’n defnyddio visualiser neu’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i arddangos llythyr a 
ysgrifennwyd gan ddisgybl arall. Yr athro a’r disgybl yn ‘gwella’r’ llythyr gan 
ddefnyddio’r meini prawf llwyddiant. 

 
5) Y disgyblion yn ysgrifennu drafft cyntaf ac yn derbyn cymorth gan yr athro / athrawes. 

 
6) Y disgyblion yn ailddrafftio’r gwaith ac yn ei brawf ddarllen cyn ei ailgyflwyno i sylw’r 

athro/athrawes. 
 
Gellid darparu taflenni golygu gwaith ar wahanol lefelau (gweler enghraifft yn Atodiad 9). 
 
Dyma grynodeb o ddisgrifiadau Lefelau’r Cwricwlwm 1–5 ar gyfer Ysgrifennu: 
 

Lefel Y gofynion 

1 
 copïo’n gywir 
 ysgrifennu geiriau a rhai ymadroddion syml a chyfarwydd o’u cof 
 dechrau ffurfio llythrennau’n gywir 

2 

 ysgrifennu geiriau, ymadroddion ac ambell frawddeg i gyfleu gwybodaeth 
ffeithiol a phersonol syml sydd o fewn eu profiad 

 defnyddio patrymau cyfarwydd 
 defnyddio priflythyren ac atalnod llawn gyda pheth cysondeb 
 geiriau syml wedi eu sillafu’n gywir fel arfer 
 llythrennau wedi’u ffurfio’n gywir 

3 

 ysgrifennu brawddegau sylfaenol byr  
 defnyddio geirfa a phatrymau addas a chyfarwydd i gyfleu gwybodaeth 

ffeithiol a phersonol syml sydd o fewn eu profiad yn weddol gywir 
 geiriau cyfarwydd wedi eu sillafu’n gywir  
 defnyddio atalnodi yn gywir fel arfer 
 llawysgrifen yn ddarllenadwy 

4 

 ysgrifennu brawddegau cysylltiedig gan ddangos peth gafael ar drefn a 
dilyniant 

 defnyddio geirfa ac ymadroddion addas, yn amrywio patrymau ac yn 
cynhyrchu brawddegau sylfaenol,gan ddangos peth gafael ar ffurf a 
dilyniant 

 sillafu’r mwyafrif o’r geiriau strwythur yn gywir 
 defnyddio priflythyren, gofynnod ac atalnod llawn yn gywir gan 

ddefnyddio collnod a dyfynodau pan fo’u hangen 
 ysgrifennu’n  rhwydd a llawysgrifen glir 

5 

 ysgrifennu brawddegau cysylltiedig, yn datblygu eu syniadau yn 
synhwyrol ac yn dangos gafael ar drefn a dilyniant 

 dethol geiriau ac ymadroddion addas i’r pwrpas, yn amrywio peth ar eu 
brawddegau ac yn cynhyrchu brawddegau sy’n weddol gywir 

 mynegi barn yn syml 
 sillafu’n gywir fel rheol 
 defnyddio priflythyren, gofynnod ac atalnod llawn yn gywir ac yn dechrau 

atalnodi o fewn brawddeg gan ddefnyddio dyfynodau pan fo’u hangen 
 gwaith darllenadwy wedi’i gyflwyno’n effeithiol 

 
Dylai hyfforddeion gasglu enghreifftiau o waith plant er mwyn datblygu portffolio o 
enghreifftiau. Gellid eu defnyddio i fodelu gwaith ysgrifennu. 
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Gweler enghreifftiau o waith wedi’i lefelu yn: 
 
Cymraeg Ail iaith: Canllawiau ar gyfer CA2 a CA3  
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau 
 
Am arweiniad pellach ar ysgrifennu gweler: 
 
Roberts,R.gol.(2000), Codi Safonau Ysgrifennu: Ymateb i Waith Disgyblion, Caerdydd: 
CBAC. 
Roberts,R.gol.(1996), Meithrin Sgiliau Ysgrifennu, Caerdydd: CBAC. 
 

 
 Asesu a Gwerthuso 
 
 

Yn dilyn pob gwers bydd rhaid i’r hyfforddai / athro werthuso’r dysgu a’r addysgu gan 
ystyried i ba raddau mae’r disgyblion: 

-    wedi deall y gwaith 
-    yn gwybod yr eirfa 
-    yn medru defnyddio’r patrymau 
-    yn cyfathrebu’n effeithiol 
-    wedi cwblhau’r dasg / cyflawni nod y wers. 

. 
I wneud hynny bydd angen asesu cyflawniad y disgyblion yn y wers er mwyn: 
 

 dathlu llwyddiant 
 adnabod gwendidau 
 cynllunio’r ffordd ymlaen. 

 
Gelwir hyn yn asesu ffurfiannol.  
 
Yn ystod gwers dylid cynllunio cyfleoedd i asesu e.e. 
 

 gwrando ar unigolion yn darllen; 
 holi cwestiynau i grŵp / dosbarth cyfan; 
 canolbwyntio ar grwpiau penodol i adnabod cryfderau / gwendidau; 
 recordio / ffilmio; 
 wrth gloi’r wers, dewis parau i chwarae rôl o flaen y dosbarth; 
 casglu gwaith ysgrifennu’r disgyblion. 

 
Dylid cynllunio hefyd i sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion hunanasesu ac asesu cymheiriaid. 
(Gweler enghreifftiau yn Atodiad 9) 

 
Ar ddiwedd gwers, felly, mae angen cofnodi’r cryfderau a’r gwendidau gan ddefnyddio 
hynny fel sail i gynllunio’r wers ddilynol. 
 
Ar ddiwedd uned o waith / thema, cyfres o wersi, ar ddiwedd tymor / blwyddyn, asesir 
safonau cyrhaeddiad disgyblion, sef asesu crynodol. Er mwyn dod i benderfyniad ystyrlon 
ar lefelau perfformiad disgyblion bydd angen casglu ystod o asesiadau dros gyfnod o 
amser. 
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ATODIAD 1 
 
 
HELPWR HEDDIW                        

 
 
Mae llawer o ysgolion yn penodi Helpwr Heddiw yn y dosbarth, i helpu gyda rhai o’r 
trefniadau dyddiol. 
 
Mae’r darnau isod yn enghreifftiau o rôl yr Helpwr Heddiw. Mae ei gyfraniad mewn print 
bras i ddangos yr eirfa / patrymau mae’n eu defnyddio.  

  (Cynllun y Colegau: 2003)
 
 
AMSER COFRESTRU   
 
     Athrawes:                Bore da, blant. 
     Plant:                            Bore da, Mrs Jones. 
     Athrawes:                 Pwy ydy Helpwr Heddiw? 
     Simon:                          Fi, Miss. 
     Athrawes:                    Iawn, eisteddwch blant. Simon, tyrd yma… Y gofrestr. 
     H.H.:                           John Blackwell, wyt ti yma? 
     John:                            Yma. 
     H.H.:                             Yma. 
     Athrawes:                       Iawn. 
     H.H.:                            John Crawford, wyt ti yma? 
     John:                             Yma. 
     H.H.:                              Yma.  Stephen Davies, wyt ti yma? … 
                                           Stephen Davies, wyt ti yma? … Ddim yma. 
     Athrawes:                       Ble mae Stephen Davies? 
     Lisa:                                Mae o efo’r Pennaeth. 
     Athrawes:                       Diolch, Lisa. Iawn, Simon … 
     H.H.:                              Mark Edwards, wyt ti yma …? 
 
 
 
 

 
Wyt ti yma?   –   Are you here? 

Yma   –   Here 
Dim yma / Ddim yma   –   Not here 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 24 



 
AMSER CINIO / LUNCH TIME 
 

Athrawes:                   Helpwr Heddiw, tyrd yma – Mae hi’n amser cinio. 
H.H.:                           Tacluswch eich byrddau! …Dim siarad! … Sefwch! … 
                                   Dwylo efo’i gilydd! … Caewch eich llygaid! 
Pawb:                          ‘Diolch i Ti am ein bwyd bob dydd.  Amen’. 
H.H.:                            Bwrdd glas, cerddwch allan yn araf …  Bwrdd coch,   
                                     cerddwch allan yn araf …  Bwrdd melyn, cerddwch allan   
                                    yn araf …  Bwrdd gwyrdd, cerddwch allan yn araf…             
                                   Bwrdd oren, cerddwch allan yn araf. 
Athrawes:                      Diolch, Simon. 

 
 

Tacluswch eich byrddau!  Tidy your tables 
Dwylo efo’i gilydd!  Hands together! 

Caewch eich llygaid!  Close your eyes! 
 

                           
 
 
 
AMSER MYND ADRE / TIME TO GO HOME 
 

Athrawes:                  Amser mynd adre – Helpwr Heddiw, tyrd yma. 
H.H.:                          Tacluswch! …Dim siarad. 
Athrawes:                   Dwedwch ‘Diolch’ wrth Helpwr Heddiw – Simon. 
Plant:                          Diolch. 
Athrawes:                   Rŵan – pwy ydy Helpwr Yfory? – Eleri!  Iawn! 

 
 

 
Dwedwch ‘Diolch’ wrth Helpwr Heddiw 
Thank Helpwr Heddiw (Todays Helper) 

Helpwr Yfory – Tomorrow’s Helper 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gall plant yn y Cyfnod Sylfaen chwarae rôl yr Helpwr Heddiw – a mwynhau gwneud 
hynny.  Mae’r canlynol yn enghreifftiau o rôl yr Helpwr Heddiw yn nosbarth y Babanod.  
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AMSER COFRESTRU / REGISTRATION TIME 
 
    (Mae enwau’r plant wedi’u hysgrifennu’n eglur ar gerdyn ar gyfer Helpwr Heddiw, sy’n 

eu darllen wrth i’r athro / athrawes farcio’r gofrestr). 
 

Mrs Nichol:          Helpwr Heddiw, tyrd i eistedd i lawr. 
H.H.:                         Ydy Gemma yma? 
Gemma:                    Prynhawn da, James a Mrs Nichol. 
H.H.:                          Sut wyt ti heddiw? 
Gemma:                       Da iawn, diolch. 
H.H.:                         Ydy Dafydd yma? 
Pawb:                          Dydy Dafydd ddim yma. 
Mrs Nichol:               Ble mae Dafydd? 
Pawb:                        Sâl.  O, dyna drueni! 
H.H.:                          Ydy Marie yma? 
Marie:                      Prynhawn da, James a Mrs Nichol. 
H.H.:                        Sut wyt ti heddiw? 
Marie:                      Da iawn, diolch. Sut wyt ti James – a Mrs Nichol? 
H.H.:                        Hapus. 
Mrs Nichol:              Hapus, diolch. 
H.H.:                       Ydy Jacinta yma? 
Jacinta:                 Prynhawn da, bawb.  Sut wyt ti (Mrs Nichol)? 
Mrs Nichol:               Hapus iawn, diolch.  Iawn, eistedd i lawr Helpwr Heddiw.   

    Diolch. 
 
 
 

 
Ydy…yma?  Is …here? 

Ydy - Yes 
Nac ydy / Nag ydy - No 

Dydy…ddim yma -  …isn’t here 
O, dyna drueni!  O, bechod! - What a pity! 
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AMSER SNAC  
 

 Athrawes:                Iawn, mae’n amser snac.  Helpwr Heddiw, wyt ti’n barod? 
 H.H.:                           Ydw …Pwy biau’r bisged? 
 Plentyn:                      Fi, diolch, Helpwr Heddiw. 
 H.H.:                           Pwy biau’r afal? 
 Plentyn:                       Fi, diolch yn fawr, Helpwr Heddiw. 
 H.H.:                            Pwy biau’r ddiod? 
 Plentyn:                     Diolch yn fawr, Helpwr Heddiw. 
 H.H.:                          Pwy biau’r banana? 
 Plentyn:                     Fi, diolch, Helpwr Heddiw. 
 Athrawes:                    Da iawn, Helpwr Heddiw.  Diolch yn fawr.  Eistedd i lawr. 

 
 

Pwy biau …?  Whose is …? 
Pwy biau’r …?  Whose is the …? 

 
Pwy biau’r afal?  Whose is the apple? 

Pwy biau’r bisged?  Whose is the biscuit? 
Pwy biau’r pop?  Whose is the pop? 

Pwy biau’r ddiod?  Whose is the drink? 
 

Wyt ti’n barod? – Are you ready? 
  

 
 
AMSER CHWARAE  
 

Athrawes:                Iawn, amser chwarae, bawb. Hanna, iawn? 
H.H.:                           Ydw. 
Plentyn:                        Ga i fynd allan os gwelwch yn dda? 
H.H.:                             Cei. 
Plentyn:                     Ga i fynd allan os gwelwch yn dda? 
H.H.:                         Cei. 
Plentyn:                    Ga i fynd allan os gwelwch yn dda? 
H.H.:                       Cei. 
Plentyn:                     Ga i fynd allan os gwelwch yn dda? 
H.H.:                         Cei. 
Athrawes:                 Helpwr Heddiw, gofyn i fi. 
H.H.:                         Ga i fynd allan os gwelwch yn dda? 
Athrawes:                 Na chei …Cei siŵr.  Cer allan. 
 
     Mae Helpwr Heddiw yn helpu amser cinio hefyd: 

     Grŵp coch  –  Ewch i’r toiled i olchi dwylo. 
     Grŵp glas  –   Ewch i’r toiled i olchi dwylo. 
     Grŵp melyn  –  Ewch i’r toiled i olchi dwylo, a.y.b. 

 

 
Golchi dwylo  –  to wash (your) hands 
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ATODIAD 2 
 
HOLIADUR                   QUESTIONNAIRE
 
 
DYDDIAD:  ____________________________________________________________ 
 

 
                                                       
 

 
 
 

1. Mae 10 peth yn y bag. 
 There are 10 things in the bag. 
 
2. Gofyn i dy ffrind deimlo rhywbeth yn y bag. 
 Ask your friend to feel for an object in the bag. 
 
3. Gofyn i dy ffrind. 
 Ask your friend   

         

4. Os ydy e / o / hi’n ateb ‘Ydy’ – rho yn y bocs. 

       If he / she answers ‘Yes’ place a in the box. 
 

5. Os ydy e / o / hi’n ateb ‘Nac ydy’ – rho χ yn y bocs 

 If he / she answers ‘No’ - place an χ in the box. 
 

Enw galed feddal bigog llyfn arw 
Beth ydy 

o / e? 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Ydy o / e’n galed? 
Ydy o / e’n feddal? 
Ydy o / e’n bigog? 
Ydy o / e’n llyfn? 
Ydy o / e’n arw? 

Bag Teimlo 

Teimlo 
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ATODIAD 3  
 
 
FFRAMWAITH AR GYFER CREU SGWRS YN LLAFAR AC YN YSGRIFENEDIG  / 
FRAMEWORK FOR CREATING ORAL AND WRITTEN DIALOGUE 

 
 

 Greet 
 

 

 Cyfarch 

 

 The weather 
 

 

 Y tywydd 

 

 Offer help 
 

 

 Cynnig help 

 

 Ask for something 
 

 

 Gofyn am rywbeth 

 

 Ask what size / colour 
 

 

 Gofyn pa liw / maint 

 

 Answer giving details 
 

 

 Ateb gyda manylion lliw / maint, a.y.b. 

 

 Anything else? 
 

 

 Rhywbeth arall? 

 

 Choose something 
 

 

 Dewis rhywbeth 

 

 Is that everything? 
 

 

 Y cwbl? 

 

 Ask the price 
 

 

 Faint? 

 

 Give price 
 

 

 Rhoi’r pris 

 

 Say farewell 
 

 

 Ffarwelio 
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ATODIAD 4 
 
 
CARDIAU TRAFOD                   DISCUSSION CARDS 
 
 
 Ask what your partner’s wearing. 
 Ask whether your partner’s wearing a 
 scarf. 
 Ask which colour are your partner’s 
 shoes. 
 Ask whether your partner is wearing 
 black gloves. 
 

 
 Say you are wearing a red coat. 
 Answer yes – a red and white scarf. 
 
 Say you are wearing black shoes. 
 
 Answer no – you don’t wear gloves. 

 
 Ask what Matt is wearing today. 
 Ask whether your partner is wearing 
 white shoes. 
 Say you like white shoes. 
 
 Say you are wearing a jumper and that 
 it’s cold today. 
 

 
 Say he’s wearing white shoes. 
 Answer no – say you don’t like white 
 shoes. 
 Ask your partner whether he / she is 
 wearing a jumper. 
 Say it’s cold and that you are wearing a 
 coat, hat and scarf. 

 
 Ask which colour is this. 
 Ask whether your partner likes the 
 jumper. 
 Ask whether he / she has a green 
 jumper. 
 Say you like the jumper. 
 

 
 Say the jumper is green. 
 Answer yes. 
 
 Answer no – say you have a blue jumper.
 
 Say thank you. 

 
 Ask what your partner likes to wear. 
 Ask whether your partner has a black 
 dress. 
 Ask what your partner is wearing to the 
 party (i’r parti). 
 
 Say you haven’t got a black dress – 
 you’re not going (mynd) to the party. 
 

 
 Say you like wearing a dress. 
 Answer yes. 
 
 Say you’re wearing the black dress            
 and red shoes and ask what your 
 partner’s wearing. 
 That’s a pity!  (Dyna drueni!) 

 
 Say you are wearing a Tshirt and 
 trousers. 
 Say you’re wearing a red Tshirt and 
 black trousers. 
 Ask whether your partner’s wearing a 
 coat. 
 Say yes and that you’re not wearing a 
 coat. 
 

 
 Ask which colour. 
 
 Say you’re wearing a grey top and jeans 
 (jîns). 
 Answer no – it’s fine today. 
 
 Say you are wearing a jacket. 

 
 
 
 30 



ATODIAD 5 
 
 
DARLLEN                    READ   
  
 
Enw’r llyfr:  …………..…………………………………………………………………………… 
 
 
Wyt ti’n hoffi’r llyfr?               Ydw                            Nac ydw      
 
 
Pam?  Dewiswch –  
                                                Achos mae e’n            

 
                                                Achos mae e’n                
                         
Ysgrifennwch: 
Achos…………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
Ysgrifennwch: ……………………………………………………………………………..……….. 

…………...........................................................................................................…………..…. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….…….… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tynnwch lun: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

dda ddoniol 

ddiflas drist 

Beth wyt ti yn hoffi yn y llyfr? 
Beth dwyt ti ddim yn hoffi yn y llyfr? 
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ATODIAD 6  
 
 
DARLLEN                             READ  
 

 

 
Enw:  …..………………………………………………………………………………….………… 
 
Dyddiad:  ..…………………………………………………………………………..…………….. 
 
 
 

 
Enw’r llyfr:  …………………………………………………………………. 
 
 
Enw’r Awdur (Author): …………………………………………………….. 
 
 
 
 
Wyt ti’n hoffi’r llyfr? 
 
 
       Ydw                           Nac ydw                                  
                                                                                             
  
 
       Ydw                     Nac ydw      
 
 
 
 
Tynnwch lun ac ysgrifennwch: 
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ATODIAD 7  
 
 
DARLLEN                   READ  
 
 
 
Enw:  ……………………………………...…………..    Dyddiad:  …………………………..… 
 
Oed:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Enw’r llyfr:  …………………………………………………………………………………….……. 
 
Enw’r Awdur:  ………………………………………………………………………………………. 
 
Beth oeddet ti’n feddwl o’r llyfr? 
 
Roedd e/o’n:  ……………………………………………………………………………………..… 

 
 
 
Ysgrifennwch:  ……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….….. 
 
………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 

Tynnwch lun Geiriau newydd 
Cymraeg Saesneg 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
*(If in doubt about their meanings use the dictionary) 
 
 

dda     ddoniol ofnadwy       gyffrous 
 
wych     drist  ddiflas        ddiddorol*
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ATODIAD 8 
 
 
DARLLEN                               
 
 
Enw:  ……………………………………...…………..    Dyddiad:  …………………………..… 
 
Oed:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Enw’r llyfr:  ……………………………………………………………………………….…………. 
 
Enw’r Awdur:  ………………………………………………………………………………………. 
 
Beth oeddet ti’n feddwl o’r llyfr?  ……………………………………………………….……….... 
 
Roedd e/o’n:  ………………………………………………………….……………………….…… 
 
 
 
 
 
 
 
Cymeriadau / characters: 
  
    Roeddwn i’n hoffi … / Doeddwn i ddim yn hoffi  …………………….…............………...…. 
 
    achos roedd e / o / hi’n  ..................................................................................................... 
 
    achos doedd e / o / hi ddim yn  ......................................................................................… 
 
     ………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Ysgrifennwch am y stori: …………………………………………................……………………. 
 
……………………………………………………………………………………...................…….. 
 
……………………………………………………………………………………….................…… 
 

Tynnwch lun Geiriau newydd 
Cymraeg Saesneg 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

dda  ddoniol    ofnadwy        wych          drist 
 
rhy hawdd gyffrous    ddiflas        ddiddorol 
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ATODIAD 9 
 
 
TAFLEN ASESU GRŴP                    GROUP ASSESSMENT SHEET 
     
                                                                                                    
 

Ydy / Ydw 
Nac ydy / 
Nac ydw 

 
Ydy … wedi siarad yn glir? 
 

  

 
Ydych chi’n deall beth mae … yn ddweud? 
 

  

 
Ydy … wedi sôn am: 
 

 Oed 
 

  

 
 Pen-blwydd 

 

  

 
 Hoffi … a rhoi rheswm pam 

 

  

 
 Ffrindiau a theulu? 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
TAFLEN ASESU ERAILL                                                                   ASSESSING OTHERS 
 
                                
 
Ydy … wedi: 

Ydy Nac ydy 

 
 Dangos dealltwriaeth o’r ddeialog? 

 

  

 
 Darllen ar goedd yn ddealladwy? 
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 36 

TAFLEN ASESU PÂR                                                                           PAIR ASSESSMENT 
 
 
Ydy … wedi: 

Ydy Nac ydy 

 
 Defnyddio / Use:  Mae e / o / hi 

 

  

 
 Dweud o ble mae e / o / hi’n dod   

 Said where he / she comes from 
 

  

 
 Dweud ble mae e / o / hi’n byw  

 Said where he / she lives 
 

  

 
 Disgrifio’r person gan ddefnyddio: 

 Mae ganddo / ganddi / gyda fe / fo / hi …  
 Described the person using: 
 ‘Mae ganddo / ganddi / gyda fe / fo / hi …’ 
 

  

 
 Darllen yn ddealladwy /        
 Read intelligibly 

 

  

 
 
 
HUNANASESU - YSGRIFENNU                                       SELF ASSESSMENT - WRITING 
 

 
 Ydw i wedi … ? 

Ydw Nac ydw 

 
  Defnyddio o leiaf 3 phatrwm iaith 
 

  

 
  Mynegi hoffter / diffyg hoffter 
 

  

 
  Defnyddio ansoddeiriau 
 

  

 
  Atalnodi’n gywir 
 

  

T
as

g
: 

   
   

 P
o

rt
re

ad
 

 
  Defnyddio cysyllteiriau 
 

  
 
 

 
 
( Enghreifftiau o: Addysgu a Dysgu Rhyngweithiol:2009 ) 
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