
Ysgol Bro Tryweryn 

YN RHAN O RWYDWAITH YSGOLION ARLOESI  

 

DYSGU PROFFESIYNOL 



Ysgol cefn gwlad ym mhentref 

Frongoch ger Y Bala. 

 

 

 

 

Nifer o Ddisgyblion: 57 

 
Nifer o athrawon: 3 

 

Mwyafrif o'r disgyblion o gefndir 
amaethyddol. 

 

Tyfu, dysgu,  

serennu  

gyda'n gilydd 

http://ysgolbrotryweryn.co.uk/ 

@Ysg_BroTryweryn 

https://twitter.com/Ysg_BroTryweryn


Ein prosiect ni - paratoi ar gyfer y 

cwricwlwm newydd 

Pam? 
...sesiwn craffu ar 

gynlluniau – pawb yn 

awyddus i addasu a 

symud yr ysgol yn ei blaen 



Penderfynu ar thema hanner tymor i'r 

ysgol gyfan 

China 

Thema sy'n cynnig llawer o waith 

creadigol - trawsgwricwlaidd 



Sesiwn craffu ar gynlluniau 
Ar ôl i athrawon CA2 a'r CS graffu ar 

gynlluniau ei gilydd, penderfynwyd dilyn 

llwyddiant thematig y Cyfnod Sylfaen a'i 

ymestyn i weithgareddau wythnosol o 

flwyddyn 3 i 6, fel ymgais i baratoi ar gyfer y 

cwricwlwm newydd.  



Trefn y cynlluniau- ar draws CA2 

Dyma enghraifft o gynllun un o'r 

ardaloedd o fewn y thema. Mae MPLl 

wedi ei wahaniaethu i bedair lefel er 

mwyn bodloni'r ystod gallu o fewn y 

dosbarth, ble mae pob disgybl wedi ei 

osod mewn lliw grŵp penodol (o 

flwyddyn 3 i 6).  

Gwelir uchod y pedwar grŵp 

blwyddyn wedi ei dorri fyny, y 

sgiliau rhifedd a llythrennedd 

fyddant yn ei ddatblygu yn yr 

ardal, hefyd y sgiliau TGCh sydd 

ynghlwm â'r ardal. 

Mae'r gwaith yn cael ei 

wahaniaethu ar allu y 

plentyn- gall blentyn MAT 

o flwyddyn 3 fod yn yr un 

grŵp a phlentyn ym 

mlwyddyn 5   



Enghraifft o Ardal: Ardal Ysgrifennu  

Y Dasg: Creu ac ysgrifennu Cerdyn Post o China  i’ch ffrind neu aelod o’r teulu 

sy’n byw yng Nghymru 

Ysgrifennu 

• defnyddio geirfa sy’n gysylltiedig â’r pwnc neu â chyd-destun y pwnc 

• defnyddio ffurfiau safonol berfau‘n berthnasol i gyd-destun 

• cychwyn brawddegau mewn amrywiaeth o ffyrdd 

 

Fframwaith llythrennedd blwyddyn 3 

Fframwaith llythrennedd blwyddyn 4 

Fframwaith llythrennedd blwyddyn 5 

Fframwaith llythrennedd blwyddyn 6 

Ysgrifennu 
• amrywio trefn geiriau, ymadroddion a chymalau mewn brawddegau 

• defnyddio ffurf safonol amrywiaeth o ferfau, e.e. ffurfiau presennol,gorffennol, negyddol 

• amrywio trefn geiriau, ymadroddion a chymalau mewn brawddegau 

Ysgrifennu 
• defnyddio ffurf safonol amrywiaeth o ferfau, e.e. ffurfiau presennol, gorffennol, negyddol 
• trefnu’r gwaith ysgrifennu mewn dilyniant neu adrannau 

 
Ysgrifennu 
• defnyddio ffurf safonol amrywiaeth o ferfau, e.e. ffurfiau presennol,gorffennol, negyddol 

• ysgrifennu cyflwyniad sy’n gosod cyd-destun, cyfres o bwyntiau mewn trefn briodol 
 



Enghraifft o weithgareddau'r Cyfnod Sylfaen ... 

Adeiladu 

awyren 

i hedfan i 

China 

Astudio celf 
platiau 

'patrwm 
helyg' 



Paratoi 
cyflwyniad 

ar 

arteffactau 
o China 

Gweini 

bwyd traddodiadol 

China 

Ymarfer trin 

arian a 

chreu rhestr 

yn y bwyty 



Cyfleoedd ysgrifenedig i'r  

Cyfnod Sylfaen 



Pamffledi Ffeithiau 

am China – rhaglen 

Purple Mash  

Cyflwyniad 

llafar i arteffactau 

o China  

 * Fidio * 



Enwau'r ardaloedd yng Nghyfnod Allweddol 2 



Arddangosfeydd Cyfnod Allweddol 2  

China! China! China!  



Ardal Rhif:  

Yma, rhif yw'r brif elfen o fewn 

y dasg, trwy waith cyfeirnodi, 

graffio data a threfnu trip 

i deulu fynd i China.  
Er hyn, mae sgiliau 

daearyddol yn chwarae 

rhan e.e gwaith map, 

gwledydd a chyfandiroedd 

Cyfeirnodi 

 Reis a nwdls 
mewn grams 

Casglu data, mat 

mathemateg 



Plethu rhifedd yn drawsgwriciwlaidd  

Y Dasg: Faint o reis 

allwch chi eu codi i'r 

glorian mewn munud- 

gan ddefnyddio 

chopsticks?! Cofiwch 

gofnodi'r canlyniadau 

a'u trosi i greu graff.  

 

 

Pan fo'r dasg yn galw- rydym yn ymestyn sgiliau rhif y 

disgyblion  

Fframwaith Rhifedd:  

Pwysau/màs: defnyddio 

pwysau 5g, 10g a 100g 
 

Fframwaith Rhifedd: 

Amseru 

digwyddiadau mewn 

munudau ac eiliadau  

Fframwaith 

Rhifedd:  

Cyflwyno data 

drwy ddefnyddio: 

– rhestrau, siartiau 

cyfrif, tablau a 

diagramau 
 



Un tasg yn ticio sgiliau: 

Fframwaith Rhif  

 

Fframwaith Cymhwysedd 

digidol- rhaglen j2 graph ar 

Hwb 



Enghraifftiau eraill o dasgau rhif yn draws 

gwriciwlaidd Y dasg: Canfod pellteroedd ardaloedd yn 

China oddi wrth ei gilydd: mesur mewn cm a 

mm yna trosi i km, trefnu'r atebion i ganfod y 

pellaf/agosaf.  



• Ysgrifennu rysait i greu Cyw Iar Chow Mein 

i 4 oedolyn,  

Beth fydd y gost? Mynd ar "ASDA online" 
i archebu'r cynhwysion- ceisio cael y fargen 

orau yn y dosbarth!  

Ardal Ysgrifennu 

Creu ac ysgrifennu cerdyn post o China 
i'ch ffrind neu aelod o'r teulu sy'n byw 

yng Nghymru 

 1 am £2.50 

neu'r fargen- 2 am 

£4.90? 

£15 o gyllideb- 

peidiwch a gwario 
mwy!  



Ardal greadigol  

Cyfle i greu 

dawns 
Tsieiniaidd -

 Cyfansoddi alaw 

cyn creu dawns 

i gyd-fynd gyda'r 

gerddoriaeth!   

Dilyn chwedl 

Platiau Helyg a'u 

hefelychu 

 * Fidio * 



Ardal greu 

Y dasg: Gweithio mewn grwpiau- 

gan gyd-dynnu a gweithio mewn 

tîm i greu draig ar gyfer dawns 

Tsieiniaidd!  



Y Byd o'n cwmpas 

Gwelir waith disgyblion yma ble mae 

mwy nac un maes wedi ei dargedu. 

Disgwylir bod y disgyblion yn darllen 

map o China/ Asia gan fynd ati er 

mwyn dilyn allwedd i ddarganfod 

pellteroedd dinasoedd China oddi 

wrth ei gilydd 

Bu rhaid i'r disgyblion 

ddefnyddio eu gallu o 

gyfeirnodi er mwyn plotio 

atyniadau China yn gywir ar 

fap 

Defnyddir fap o Asia yma er mwyn 

darganfod gwledydd eraill o 

amgylch China. Yna bu rhaid 

defnyddio elfen o fathemateg i 

ddarganfod arwynebedd gwledydd 

Asia 



Ardal ddigidol 
Y Dasg: Defnyddio iMovie er mwyn cyflwyno hanes China mewn fideo 

Fframwaith  

Cymhwysedd 

Ddigidol:  

Datblygu 

strategaethau ar 

gyfer dod o hyd i 

wybodaeth gan 

ddefnyddio 

gwahanol 

allweddeiriau a 

thechnegau.  

 

Fframwaith 

Cymhwysedd Digidol:  

Dewis a chyfuno ystod 

o destun, delwedd, 

sain, animeiddiad a 

fideo i sicrhau 

canlyniad at ddiben 

penodol; defnyddio 

dulliau meddalwedd i 

wella'r canlyniadau ar 

gyfer cynulleidfaoedd 

penodol 

 * Fidio * 



Cloi y thema mewn bwyty Tsieiniaidd!  

Ambell un yn 
mentro 

bwyta  gyda'r 
chopsticks! 

Pob aelod o'r staff 

yn ymuno yn yr 

hwyl! 

Dathliadau Ysgol gyfan 



Megis dechrau... 

Gwerthuso 

 Wrth edrych yn ôl ar waith y tymor - gwelwyd bod nifer o sgiliau'r cwricwlwm wedi'i 

cyflawni gan ddisgyblion CA2 yn llwyddiannus. 

 Roedd pob disgybl wedi mwynhau'r tasgau yn yr ardaloedd yn arw – ac wedi dangos 

cynnydd da yn eu gwaith 

 Roedd elfen o weithio'n annibynnol ac o fewn grwpiau yn effeithiol iawn 

Camau nesaf? 

 Datblygu'r cynlluniau i thema newydd – gan blethu sgiliau newydd i mewn 

 Mireinio a gwella agweddau wrth barhau gyda'r cynllunio trawsgwricwlaidd  



Erbyn hyn... 

Ardal byd o'n cwmpas 

Ardal greadigol 

Ardal rhif 

Ardal ddigidol 

Ardal ysgrifennu 


