Bwletin Llythrennedd a Rhifedd
Pwrpas y bwletin hwn yw rhoi gwybod I chi am y datblygiadau diweddaraf ym maes
Llythrennedd a Rhifedd ac am adnoddau ar draws pob cyfnod allweddol

Croeso i Fwletin Llythrennedd a Rhifedd GwE! Rydym yn gwybod pa mor brysur yw athrawon dosbarth, felly,
rydym wedi mynd trwy’r swmp o wybodaeth ac adnoddau sydd ar gael am y blaenoriaethau cenedlaethol hyn â
chrib fân er mwyn gwneud bywyd yn haws!
Hyderwn y bydd yn ddefnyddiol i chi a byddem yn croesawu unrhyw adborth fel y gallwn deilwra bwletinau'r
dyfodol i fodloni eich anghenion.

Llythrennedd

Pumed Rhifyn
Mehefin 2015

Safwe newydd GwE!

Patagonia 150
Meddwl cynnwys hanes Patagonia mewn thema tymor nesaf?
Adnodd gwych ar gael ar wefan www.parotpiws.com/patagonia

GwEGogledd.Cymru

Am Dro
Ydych chi wedi dod ar draws llyfrau ffeithiol am fynd natur yn y gyfres ‘Am Dro’?Mae’r
llyfrau yn rhan o gynllun ‘Darllen mewn Dim’ gan Angharad Tomos. Adnoddau perffaith
ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen sydd yn cynnwys y teitlau Adar, Blodau, Coed a
Chreaduriaid Bach.

Astudiaethau Achos
Defnyddio Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol –

Rhifedd

Yn y gyfres hon o astudiaethau achos gallwch weld sut mae ysgolion
yng Nghymru yn defnyddio canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd
Cenedlaethol:

Math Assesment Project
http://map.mathshell.org/materials/lessons.php?gradeid=21. Mae’r adnoddau yma yn
ddefnyddiol iawn wrth gynllunio gweithgareddau datrys problemau ar gyfer disgyblion
Ysgolion Uwchradd.

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/analysing-testresults/?skip=1&lang=cy

Llythrennedd a Rhifedd

Datblygiad Proffesiynol

Adnodd Mapio Cwricwlwm ADCDF a'r Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Pecyn Bach Cwestiynu Arferion

Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang wedi cael ei mapio
yn erbyn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd mewn tair dogfen ar gyfer blynyddoedd 2,
6 ac 9:

Mae y Pecyn Bach Cwestiynu Arferion y diweddaraf o gyfres o
adnoddau sydd wedi’u llunio i gefnogi ymarferwyr er mwyn datblygu
eu dysgu proffesiynol.
Mae’r pecyn yn cynnwys y canlynol: Deall ymarfer myfyriol, Datblygu
sgiliau ymholi,

Blwyddyn 2 -http://hwb.wales.gov.uk/Resources/resource/298b6c0e-128b-4b44-81fe-711c6f763e46/cy

Datblygu dulliau ymchwil ymarfer myfyriol a Chydweithio
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/reflective-practice/?skip=1&lang=cy

Blwyddyn 6 - http://hwb.wales.gov.uk/Resources/resource/051417fa-a0ba-4e4c-8d2f-6296a5509443/cy
Blwyddyn 9 - http://hwb.wales.gov.uk/Resources/resource/deb60754-609e-49bf-829a-0dea3f258edc/cy

Beth sy’n newydd ar Dysgu Cymru?
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol -Adnodd Cymorth Diagnostig
Cliciwch ar y linc isod ar gyfer yr adnodd cymorth diagnostig ar gyfer y profion darllen a
rhifedd cenedlaethol. Bydd yr adnodd hwn yn helpu athrawon i ddadansoddi
canlyniadau Profion rhifedd eu disgyblion ac yn mapio’u perfformiad ar sail y Fframwaith
Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Sêr Darllen yr Uwch Gynghrair Cymru 2015/16
Bydd Sêr Darllen yr Uwch Gynghrair Cymru yn ail ddechrau ym mis
Medi 2015. Mae'r rhaglen ymyrraeth ddarllen hynod lwyddiannus
hon yn defnyddio grym cymhelliant pêl-droed i ysbrydoli plant sydd â
lefelau llythrennedd isel i ddarllen. I gofrestru cliciwch ar y linc isod:
http://www.literacytrust.org.uk/premier_league_reading_stars_cymr
u/registration_cymraeg

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/national-reading-and-numeracy-tests-diagnostic-support-tools/?skip=1&lang=cy

Cofnodi a dehongli canlyniadau’r Profion Cenedlaethol 2015
Mae’r tabl cyfrifo sgộr dysgwyr a’r templed o daflen canlyniadau disgyblion yn awr ar
gael ar Dysgu Cymru.Mae modd defnyddio yr adnoddau yma wrth weithio gyda
chanlyniadau Profion Cenedlaethol 2015 mewn Darllen a Rhifedd.
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reporting-and-interpreting-nationaltest-results-2015/?skip=1&lang=cy

Nodyn atgoffa i bob athro/athrawes dosbarth
Derbyn
Pori Drwy Stori
Dyma restr llyfrau’r tymor hwn, a rhestrau llyfrau â thema eraill
sy’n cyd-fynd ac adnoddau Pori Drwy Stori.
http://poridrwystori.booktrust.org.uk/cy/books/booklist/259

