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Cyflwyniad 
Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad yn amlinellu dull o 
ddatblygu'r cwricwlwm ac yn rhannu'r hyn a nodwyd o ran ‘beth sy'n bwysig’ o fewn y 
chwe Maes Dysgu a Phrofiad.  
 

Mae'r papur hwn yn  

- rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sydd wedi'i wneud dros y 5 mis 

diwethaf 

- amlinellu'r strwythur datblygu arfaethedig ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad 

- cynnwys y drafftiau diweddaraf o'r datganiadau ‘beth sy'n bwysig’, ynghyd â sail 

resymegol ategol. Maent yn adlewyrchu gwaith meddwl y grwpiau Meysydd 

Dysgu a Phrofiad ym mis Mai 2018. 

Fel rhan o broses iterus, bydd y grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad yn parhau i fireinio'r 

datganiadau ‘beth sy'n bwysig’, ochr yn ochr â'r gwaith o ddatblygu'r fframweithiau 

cynnydd. 

 

 

 

  



Cynnydd Ionawr – Mai 2018  

Bydd y cwricwlwm newydd, gan gynnwys y Deilliannau Cyflawniad, yn seiliedig ar 

gynnydd; felly mae'n bwysig sicrhau bod ein dull gweithredu mewn perthynas â 

chynnydd yn gywir. Felly, mae'r maes hwn o'r gwaith datblygu yn cael ei gyflawni ar 

y cyd â mewnbwn arbenigol drwy Camau, sef partneriaeth rhwng Prifysgol Glasgow 

a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. 

Ers mis Ionawr, mae'r rhwydwaith Arloesi wedi bod yn gweithio gyda phrosiect 

Camau i lunio fframweithiau cynnydd ar gyfer pob un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad. 

Mae'r arloeswyr hefyd wedi mireinio'r datganiadau “Beth sy'n Bwysig” yn seiliedig ar 

y fframweithiau cynnydd, mewnbwn gan ystod eang o arbenigwyr a sylwadau gan eu 

cydweithwyr. 

Rydym bellach wedi cyrraedd y trydydd pwynt adolygu lle y bydd y Grŵp Cwricwlwm 

ac Asesu yn adolygu cynnydd y gwaith hyd yma ac yn rhoi arweiniad a chymorth ar 

gyfer cam nesaf y gwaith. Ddechrau mis Mai, gwnaeth y Grŵp Cwricwlwm ac Asesu 

ystyried sut roedd y Meysydd Dysgu a Phrofiad yn gweithio ar y fframweithiau 

cynnydd, y dull gweithredu mewn perthynas â manylder ym mhob un o'r Meysydd 

Dysgu a Phrofiad a'r strwythur cwricwlwm sy'n datblygu. Digwyddodd hyn dros ddau 

ddiwrnod ac roedd yn ymarfer cadarnhaol. 

Mae'r gwaith datblygu ers mis Rhagfyr wedi bod yn adeiladu ar y gwaith a wnaed 

hyd yn hyn i gytuno ar y dull o drefnu'r wybodaeth, profiadau a sgiliau yn y 

cwricwlwm – dull Beth sy'n Bwysig. Roedd yr arloeswyr wedi drafftio datganiadau 

“Beth sy'n Bwysig” ynghyd â seiliau rhesymegol ategol ar gyfer pob un o'r Meysydd 

Dysgu a Phrofiad. 

Mae cam presennol y gwaith, sy'n digwydd yn ystod tymor yr haf, yn cynnwys: 

- Llunio Deilliannau Cyflawniad drafft – mae arloeswyr y cwricwlwm yn defnyddio'r 

fframwaith cynnydd i wneud hyn; 

- Cytuno ar fanylion y Meysydd Dysgu a Phrofiad – mae arloeswyr y cwricwlwm yn 

mireinio'r wybodaeth, sgiliau a phrofiadau hanfodol sydd eu hangen i gyflawni'r 

datganiadau “Beth sy'n Bwysig” (a'r pedwar diben). Maent hefyd yn gweithio i 

sicrhau bod cysylltiadau a dibyniaethau rhwng pob un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad 

yn cael eu nodi a'u bwydo i mewn i'r cam datblygu nesaf;  

- Profi'r fframweithiau cynnydd gyda'r arloeswyr digidol a dysgu proffesiynol. Maent 

bellach yn eu profi yn eu hysgolion a'u clystyrau a byddant yn bwydo'n ôl i gam nesaf 

y broses ddechrau mis Gorffennaf. 

Yn ogystal â'r ystod eang o arbenigwyr sy'n gweithio ar bob un o'r Meysydd Dysgu a 

Phrofiad, bydd allbwn y gwaith hwn yn cael ei brofi ymhellach gyda'r Grŵp 

Cwricwlwm ac Asesu yn ystod yr haf. 



 

Y Model Cynllunio Meysydd Dysgu a Phrofiad Drafft 

Mae'r diagram atodedig yn amlinellu'r strwythur datblygu arfaethedig ar gyfer pob 

Maes Dysgu a Phrofiad yn y cwricwlwm newydd i Gymru. Hoffem bwysleisio mai 

model cynllunio Meysydd Dysgu a Phrofiad yw hwn – ni ragwelir y bydd y fersiwn 

ar-lein derfynol o'r cwricwlwm o reidrwydd yn adlewyrchu'r union hwn. Rhoddir 

manylion pellach ar bob agwedd ar y model isod. 

Datganiad sy'n nodi sut mae'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi'r 

pedwar diben 

Fel y dangosa'r model, bydd pob Maes Dysgu a Phrofiad yn cynnwys datganiad sy'n 

amlinellu'r ffordd y mae'n cefnogi pedwar diben y cwricwlwm newydd. Fel y nodir yn 

Dyfodol Llwyddiannus, dylai pob Maes Dysgu a Phrofiad wneud cyfraniad amlwg a 

chryf tuag at ddatblygu pedwar diben y cwricwlwm. Mae'r datganiad hefyd yn rhoi 

cyflwyniad i'r Maes Dysgu a Phrofiad a'r Datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig 

cysylltiedig.  

Gallwch ddod o hyd i ddatganiadau drafft ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad 

yn eich atodiadau. 

Datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig, a’u sail resymegol  

Bydd gan bob Maes Dysgu a Phrofiad gynifer o (brif) Ddatganiadau o’r Hyn sy'n 
Bwysig ag sydd eu hangen. Fe'u defnyddir fel ffordd o drefnu dysgu er mwyn sicrhau 
bod dysgwyr yn cael y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau priodol. O'u hystyried gyda'i 
gilydd, mae'r datganiadau yn rhychwantu'r Maes Dysgu a Phrofiad cyfan. Maent yn 
defnyddio gwybodaeth a sgiliau disgyblaethol allweddol, yn gwneud cysylltiadau â 
phedwar diben y cwricwlwm newydd ac felly'n amlinellu agweddau hanfodol ar 
ddysgu yn y Maes Dysgu a Phrofiad. 
 
Un o'r meini prawf allweddol y mae grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad wedi'u 
bodloni wrth fynd ati i ddatblygu pob Datganiad o'r Hyn sy'n Bwysig yw bod yn rhaid 
i'r datganiad gefnogi o leiaf un o'r pedwar diben. Maent hefyd wedi mabwysiadu'r 
meini prawf canlynol, a amlinellwyd gan Barbara Wintersgill fel nodweddion 
allweddol ar gyfer ei 'Syniadau Mawr ar gyfer Addysg Grefyddol': 
 

Mae Syniadau Mawr: 

i. yn feini prawf ar gyfer dewis a blaenoriaethu gwybodaeth am bynciau yn y 
cwricwlwm. Os yw Syniadau Mawr yn crynhoi'r hyn y dylai myfyrwyr ei ddeall, 
mae'n rhaid i'r cynnwys a ddewisir alluogi myfyrwyr i feithrin y ddealltwriaeth 
honno. 

 



ii. yn syniadau y gellir eu trosglwyddo i ddigwyddiadau y tu allan i'r ystafell 
ddosbarth. Mae'r gallu i drosglwyddo dysgu i leoliadau newydd yn 
ddangosydd dealltwriaeth hanfodol. Dim ond pan fydd myfyrwyr yn cydnabod 
bod safbwyntiau byd crefyddol ac anghrefyddol yn elfennau pwysig o fywyd 
yn yr 21ain ganrif y gellir eu deall yn iawn. 

 

iii. yn gofiadwy. Er mwyn i Syniadau Mawr gael yr effaith gydol oes hon, 
mae'n rhaid eu crynhoi mewn penawdau sy'n ddigon byr i gael eu cofio ond 
sy'n ddigon penodol i atgoffa myfyrwyr o'u harwyddocâd llawn. 

 

iv. yn syniadau y gellir gwahaniaethu rhyngddynt er mwyn iddynt allu bod yn 
sail i gynnydd. Gellir mynegi Syniadau Mawr ar lefelau cynyddol o 
gymhlethdod a soffistigedigrwydd er mwyn disgrifio'r ddealltwriaeth a 
ddisgwylir gan grwpiau oedran gwahanol. 

 

Dylent hefyd: 

v. fod â pherthnasedd hirdymor. Mae Syniadau Mawr yn adlewyrchu 
sefyllfaoedd yn y dyfodol rhagweladwy fel y gall myfyrwyr gymryd o'u dyddiau 
ysgol ddealltwriaeth o gredoau, arferion a gwerthoedd crefyddol ac 
anghrefyddol a fydd yn eu helpu i ddeall eu cwest personol am ystyr a'r byd y 
maent yn byw ynddo. 

 

vi. gwneud synnwyr o wybodaeth/profiadau a allai fod yn ddryslyd fel arall a 
ffeithiau ynysig. Mae'r gallu i 'gysylltu'r dotiau' yn ffactor pwysig o ran 
dealltwriaeth, er mwyn gwneud cysylltiadau rhwng llawer o wahanol gredoau, 
arferion a gwerthoedd safbwyntiau byd crefyddol ac anghrefyddol. Mae 
Syniadau Mawr yn helpu i wneud y cysylltiadau hyn. 

 

vii. gweithredu fel lensys sy'n helpu i egluro cynnwys, pan gânt eu defnyddio i 
'edrych' arno. Pan gânt eu defnyddio fel 'lens' i edrych ar lawer o gynnwys 
posibl drwyddi, mae Syniadau Mawr yn dangos yr hyn sy'n berthnasol i 
Addysg Grefyddol ac yn cuddio'r hyn nad yw'n berthnasol. 

 

viii. gyda'i gilydd, fynegi pryderon craidd neu ganolog y pwnc. Prawf hanfodol 
gwybodaeth am bwnc yw ei fod yn adlewyrchu'r hyn sy'n ganolog i'r pwnc ac 
nid yr hyn sy'n ymylol, yn ogystal â bodloni'r meini prawf uchod.1 

 

                                            
1
 Wintersgill, Barbara (gol.), Big Ideas for Religious Education (2017), p. 11. (cyfieithiad) 



Mae'n rhaid i bob Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig a ddatblygir gan y grwpiau 
Meysydd Dysgu a Phrofiad fodloni'r meini prawf hyn a chefnogi'r pedwar diben.  
 

Mae gan bob Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig sail resymegol ategol sy'n rhoi 

ystyriaeth bellach i'r hyn a nodir yn y datganiad ac yn cyfiawnhau pam ei fod yn un 

o'r agweddau pwysicaf yn y Maes Dysgu a Phrofiad. Mae'n rhaid i'r seiliau 

rhesymegol gynnig cyfleoedd i 'ysgogi' cysylltiadau rhwng y pedwar diben, y 

Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig a'r seiliau rhesymegol eu hunain a'r wybodaeth, y 

sgiliau a'r profiadau sydd eu hangen i gyflawni’r Hyn sy’n Bwysig.  

Gallwch ddod o hyd i ddatganiadau drafft a seiliau rhesymegol ar gyfer pob 

Maes Dysgu a Phrofiad yn eich atodiadau. 

Y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau sy'n allweddol er mwyn cyflawni pob 

un o'r datganiadau Beth sy'n Bwysig 

Noda argymhelliad 4 o Dyfodol Llwyddiannus y dylai pob Maes Dysgu a Phrofiad roi 

cyd-destunau cyfoethog ar gyfer datblygu pedwar dibeny cwricwlwm, bod yn 

gydlynol yn fewnol, defnyddio ffyrdd gwahanol o feddwl, a chael craidd y gellir 

ei nodi o wybodaeth ddisgyblaethol neu gyfryngol. Er bod y strwythur yn ei 

gyfanrwydd yn cefnogi'r pedwar diben a chydlyniant mewnol, o dan bob Datganiad 

o’r Hyn sy’n Bwysig, nodir y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau allweddol yr 

argymhellir eu bod yn hanfodol i'w gyflawni.  

Mae'r elfen hon o strwythur y Maes Dysgu a Phrofiad yn rhoi rhagor o fanylion er 

mwyn cefnogi'r broses o ddatblygu cwricwlwm lefel ysgol a helpu dysgwyr i wneud 

cynnydd tuag at gyflawni'r datganiad Yr Hyn sy'n Bwysig. Er mwyn cyflawni'r nodau 

hyn, fe'i rhennir yn ddwy adran:  

 Syniad o'r 'cynnwys' y mae'n rhaid ei gwmpasu rywbryd ar y continwwm er 
mwyn cyflawni'r Datganiad o’r Hyn sy'n Bwysig. 

 Amlinelliad o gynnydd sy'n nodi natur gyffredinol y newid sydd ei angen ar 
draws y continwwm dysgu er mwyn cyflawni'r datganiad Yr Hyn sy'n Bwysig. 

Wrth nodi'r elfennau hyn, ar gyfer pob Datganiad o’r Hyn sy'n Bwysig rydym yn 
defnyddio:  

 Gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau allweddol sy'n adlewyrchu disgyblaethau a 
pharthau perthnasol o fewn cwmpas y Maes Dysgu a Phrofiad (gan gynnwys 
gwybodaeth ddisgyblaethol a chyfryngol)  

 Cynnydd lle y bo'n briodol 

 Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd a Sgiliau Ehangach 

 Y dimensiwn Cymreig a phersbectif rhyngwladol lle y bo'n briodol 

Gwneir cysylltiadau â Datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig eraill yn y Maes Dysgu a 
Phrofiad yn ogystal â Meysydd Dysgu a Phrofiad eraill lle y bo'n briodol. 



 

Amlinelliad o 'gynnwys' 

Er mwyn dewis 'cynnwys' priodol (gwybodaeth, sgiliau a/neu brofiadau), mae 
cynrychiolwyr y Maes Dysgu a Phrofiad wedi gweithio yn unol â'r egwyddorion 
canlynol. Rhaid iddynt wneud y canlynol: 
 

 Darparu'r cynnwys sydd ei angen er mwyn rhoi'r amlinelliad o gynnydd a 
ddisgrifir isod a helpu dysgwyr i gyflawni'r datganiad Yr Hyn sy'n Bwysig a'r 
pedwar diben perthnasol.  

 Bod yn elfennau hanfodol o'r datganiad Yr Hyn sy'n Bwysig, gan adlewyrchu 
pynciau, disgyblaethau neu barthau perthnasol o fewn cwmpas y Maes Dysgu 
a Phrofiad, a/neu baratoi dysgwyr ar gyfer eu rolau mewn addysg, gwaith a 
chymdeithas yn y dyfodol. 

 Bod yn ddigon eang i fod yn ystyrlon ar draws y continwwm dysgu (a pheidio 
â bod yn gaeth i Gamau Cynnydd penodol) neu eu trefnu ochr yn ochr â 
Chamau Cynnydd os yw'n briodol. 
 

Rhoddir sylw i'r rhain fel elfennau sy'n cysylltu'r datganiad o’r Hyn sy'n Bwysig a'r 

amlinelliad cysylltiedig o gynnydd (a ddisgrifir isod), fel cymorth i ymarferwyr sy'n 

cynllunio cwricwlwm lefel ysgol. Rhaid i'r 'cynnwys' roi digon o gymorth ac 

ymreolaeth briodol, gan sicrhau bod modd i ysgolion a chlystyrau gynllunio eu 

cwricwlwm rhwng camau cynnydd a chyflawni pob un o'r datganiadau Yr Hyn sy'n 

Bwysig yn y pen draw.  

Amlinelliad o gynnydd 

Mae'r gwaith a gwblhawyd hyd yn hyn gan y grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad 

mewn perthynas â'r fframweithiau cynnydd yn hanfodol wrth ffurfio'r sail ar gyfer yr 

agwedd hon ar y strwythur. Ar gyfer pob Datganiad o’r Hyn sy'n Bwysig, cynigiwn y 

dylid nodi disgrifiad eang o gynnydd, gan ddefnyddio gwybodaeth (ddisgyblaethol a 

chyfyngol), sgiliau a phrofiadau allweddol a natur gyffredinol y newid rhwng 

blynyddoedd ysgol yr ystyrir eu bod yn hanfodol er mwyn cyflawni'r datganiad. Caiff y 

naratifau eu datblygu ar fesul Cam Cynnydd ac yn unol ag ef (a'r disgwyliadau bras 

ar gyfer dysgwyr 5, 8, 11, 14 ac 16 oed), gan gynnig eglurder ynghylch yr hyn y dylai 

dysgwyr unigol fod yn gweithio tuag ato drwy gydol y continwwm dysgu. Bydd hyn yn 

sail i'r gwaith cynllunio a wneir gan ymarferwyr i gefnogi pob dysgwr unigol ar ei daith 

ar hyd y continwwm a'r ddeialog broffesiynol rhwng ymarferwyr o fewn ysgolion a 

rhyngddynt. Bydd hefyd yn adlewyrchu'r nod a amlinellir yn Dyfodol Llwyddiannus, 

sef y dylid rhoi pwyslais ar osod sylfeini cadarn er mwyn sicrhau'r cynnydd gorau 

posibl a helpu dysgwyr i symud ar hyd y continwwm ar eu cyflymder eu hunain. 

Lle y bo'n briodol, cyfeirir at lythrennedd, rhifedd, cymhwysedd digidol, sgiliau 

ehangach a'r dimensiwn Cymreig a phersbectif rhyngwladol gan fod Dyfodol 

Llwyddiannus yn nodi y dylent gael eu hymgorffori yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad 

ac y dylid mynd i'r afael â hwy yn y Deilliannau Cyflawniad.  



 

Camau Cynnydd a Deilliannau Cyflawniad 

Mae'r elfen hon o strwythur y cwricwlwm yn cael ei datblygu gan y grwpiau Meysydd 

Dysgu a Phrofiad, a dyma fydd eu prif ffocws dros y misoedd sydd i ddod. Bydd y 

fframweithiau cynnydd yn sail i'r gwaith hwn. Fel yr amlinellir yn Dyfodol 

Llwyddiannus:  

 Bydd Camau Cynnydd yn cael eu disgrifio ar bum pwynt yn y continwwm 

dysgu a fydd yn cyfateb yn fras i'r disgwyliadau ar gyfer dysgwyr 5, 8, 11, 14 

ac 16 oed.  

 Bydd y Camau Cynnydd hyn ar ffurf amrywiaeth o Ddeilliannau Cyflawniad. 

 Drwy nodi pwyslais ar gyflawniad cyffredinol, mae'r deilliannau hyn yn 

ymestyn cwmpas yr hyn a werthfawrogwn o ran dysgu plant a phobl ifanc.  

 Caiff Deilliannau Cyflawniad eu disgrifio o safbwynt y dysgwr, gan ddefnyddio 

termau fel 'Rydw i wedi...' ar gyfer profiadau a 'Galla' i...' ar gyfer deilliannau. 

 Bydd Deilliannau Cyflawniad yn cynnwys: 

o Gwybodaeth, Sgiliau a Phrofiadau 

o Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd a sgiliau ehangach 

o Y Dimensiwn Cymreig/persbectif rhyngwladol lle y bo'n briodol  

 Bydd Deilliannau Cyflawniad yn cyfrannu at gyflawni'r pedwar diben.  

Bydd y Deilliannau Cyflawniad a nodir ar gyfer pob Cam Cynnydd hefyd yn cyfrannu 

at gyflawni’r Hyn sy'n Bwysig ac yn adlewyrchu'r amlinelliad o gynnydd a ddarperir 

mewn perthynas â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau perthnasol yr argymhellir eu 

bod yn hanfodol er mwyn cyflawni'r datganiad perthnasol. Byddant yn eang eu 

cwmpas. Fodd bynnag, rhaid i ni sicrhau bod y Deilliannau Cyflawniad yn ddigon 

manwl a chlir i sicrhau dealltwriaeth gyson ac i osgoi gwahaniaethau yn y ffordd y 

cânt eu cyflawni ac, o bosibl, yr angen i gyhoeddi canllawiau a manylion pellach yn 

ddiweddarach. 

 

Egwyddorion Arweiniol 

Mae'r model Meysydd Dysgu a Phrofiad drafft hefyd yn cyfeirio at egwyddorion 

arweiniol ar gyfer pob Maes Dysgu a Phrofiad. Bydd yr egwyddorion hyn yn helpu 

ymarferwyr i gyflawni’r Hyn sy'n Bwysig. Nid man cychwyn ar gyfer cynllunio 

cwricwlwm lefel ysgol mohonynt – y pedwar diben a'r Datganiadau o’r Hyn sy'n 

Bwysig yw'r man cychwyn hwnnw; fodd bynnag, caiff yr egwyddorion hyn eu 

defnyddio fel sail i’r gwaith cynllunio. Gallant ymwneud â'r canlynol: 

 addysgeg neilltuol 

 asesu 

 enghreifftio. 



Caiff yr agweddau ar ddysgu y tybir eu bod yn hanfodol er mwyn cyflawni'r 

datganiadau’r Hyn sy'n Bwysig eu cynnwys ym mhrif strwythur y Meysydd Dysgu 

a Phrofiad. Mae hyn yn cynnwys, lle y bo'n briodol, yr elfennau trawsgwricwlaidd 

a amlinellir isod. Caiff awgrymiadau pellach ynghylch yr hyn a 'allai' gael ei 

ddatblygu drwy'r Maes Dysgu a Phrofiad cysylltiedig eu cynnwys yn yr 

egwyddorion arweiniol. Mae’r rhain yn cynnwys:  

 Cyfleoedd posibl i ddatblygu sgiliau Cymraeg dysgwyr. 

 Cyfleoedd pellach i ddatblygu elfennau trawsgwricwlaidd drwy'r Maes Dysgu a 

Phrofiad:  

o Llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol 

o Sgiliau ehangach 

o Y dimensiwn Cymreig a phersbectif rhyngwladol  

o Cyfoethogi a phrofiadau  

o Gyrfaoedd a byd gwaith. 

 

Elfennau Trawsgwricwlaidd  

Mae grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad yn gweithio yn unol â'r egwyddor y caiff 

agweddau ar yr elfennau trawsgwricwlaidd sydd eu hangen i gyflawni datganiad Yr 

hyn sy'n Bwysig eu cynnwys yn yr adran gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau o'r 

strwythur Meysydd Dysgu a Phrofiad. Nodir cyfleoedd ychwanegol i ymgorffori 

agweddau ar yr elfennau trawsgwricwlaidd drwy'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn yr 

egwyddorion arweiniol er mwyn cefnogi'r broses o gynllunio'r cwricwlwm ar lefel 

ysgol. Mae'r dull gweithredu hwn wedi'i fabwysiadu ar gyfer yr holl elfennau 

trawsgwricwlaidd a amlinellir yn y model. 

  



Atodiad 1 Y Celfyddydau Mynegiannol  

Datganiad sy’n manylu ar sut mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi’r 

pedwar diben   

Drwy'r Celfyddydau Mynegiannol, gall ysgolion ac athrawon annog plant a phobl 

ifanc i ddatblygu eu gwerthfawrogiad a'u talent greadigol a'u sgiliau artistig a 

pherfformio. Mae'r Celfyddydau Mynegiannol yn rhoi cyfle i archwilio meddwl, 

mireinio a mynegi syniadau ac i ddefnyddio'r meddwl, y dychymyg a'r synhwyrau'n 

greadigol. Maent hefyd yn hyrwyddo ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â hunaniaeth 

bersonol a diwylliannol. Er mwyn ymgysylltu â'r Celfyddydau Mynegiannol, mae 

angen ymroddiad, dyfalbarhad a manwl gywirdeb, galluoedd sy'n fuddiol i ddysgu yn 

fwy cyffredinol. 

Mae'r Celfyddydau Mynegiannol yn ysbrydoli ac yn cymell gan eu bod yn cysylltu 

plant a phobl ifanc â phrosesau creadigol, perfformiadau a chynhyrchion pobl eraill 

ac yn ysgogi eu dulliau arbrofi a'u creadigrwydd eu hunain. Maent yn cynnig llawer o 

gyfleoedd i gael profiad, megis ymweliadau â theatrau ac orielau, ac i ddod ag 

arbenigedd artistiaid a cherddorion, er enghraifft, i mewn i'r ystafell ddosbarth. Mae 

cyflawni yn y Celfyddydau Mynegiannol hefyd yn rhoi sail ar gyfer cyfranogiad gydol 

oes ac, yn y pen draw, gall gyfrannu at economi lewyrchus a bywyd diwylliannol 

Cymru.  

Mae'r Celfyddydau Mynegiannol yn datblygu dysgwyr uchelgeisiol, galluog ac yn 

eu hannog i ymchwilio i feysydd newydd ac ymestynnol o brofiad ac i ymdrechu i 
wella eu perfformiad. Drwy ddatblygu eu creadigrwydd mewn amrywiaeth o ffurfiau 
ar fynegiad; cynnig cyd-destunau a heriau cyfoethog lle y gallant gydweithio, a 
sicrhau eu bod yn dysgu drwy arfarnu eu gwaith yn feirniadol, mae dysgwyr yn dod 
yn gyfranwyr mentrus, creadigol. Mae dysgwyr yn dod yn ddinasyddion 
egwyddorol, gwybodus drwy ddeall eu hunaniaeth ddiwylliannol eu hunain yn 

ogystal â hunaniaeth ddiwylliannol cymdeithasau mewn lleoedd a chyfnodau eraill, a 
thrwy ymchwilio i faterion cymhleth ac anodd. Mae dysgwyr yn dod yn unigolion 
iach, hyderus gan fod y Celfyddydau Mynegiannol yn eu helpu i ddatblygu 
gwydnwch ac i deimlo'n fwy hyderus wrth iddynt gael mwynhad a boddhad personol 
o fynegiad creadigol; gan gyfrannu'n uniongyrchol at gyfoethogi ansawdd eu bywyd. 

 

  



Yr Hyn sy’n Bwysig 

1 Mae ymgysylltu â'r celfyddydau yn meithrin creadigrwydd 

Yn y celfyddydau mynegiannol, gall dysgwyr archwilio a chreu. Mae dysgwyr yn 

cyfansoddi, yn dyfeisio, yn creu coreograffi ac yn creu gwaith newydd. Gall deall eu 
hymatebion eu hunain a rhai dysgwyr eraill gyfoethogi eu bywydau. Mae datblygu 
ymatebion gwreiddiol drwy archwilio a darganfod yn meithrin sgiliau dysgwyr. Maent 
yn dysgu sut i ddewis a blaenoriaethu syniadau a deunyddiau. Drwy gymryd risgiau 
ystyriol yn y broses greadigol, bydd dysgwyr yn dod yn wneuthurwyr penderfyniadau 
annibynnol a hyderus ac yn dechrau perchenogi eu syniadau a'u gwaith artistig.  

2 Mae cyfathrebu artistig yn cysylltu’r sawl sy’n creu, y greadigaeth a'r 

gynulleidfa.  

Mae'r celfyddydau yn iaith gyffredinol. Maent yn galluogi dysgwyr i gyfathrebu 
diwylliant ac amrywiaeth Cymru a'r byd ehangach, gan fynegi eu syniadau a'u 
teimladau a datblygu empathi a hunanymwybyddiaeth. Mae dysgwyr yn cyfathrebu 
drwy'r celfyddydau ac am y celfyddydau. Drwy ddawns, drama, y cyfryngau digidol, y 
celfyddydau gweledol a cherddoriaeth, mae dysgwyr yn archwilio, profi, creu a 
mynegi. Fel derbynyddion gweithredol, maent yn ymateb ac yn myfyrio. Mae 
gwybodaeth pwnc benodol yn helpu dysgwyr i wneud cysylltiadau rhwng ffurfiau 
gwahanol ar gelfyddyd, yn gwella eu gallu i werthuso'n feirniadol ac yn annog 
ymgysylltu.  Wrth i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau dadansoddi a beirniadu, maent yn 
gallu gwerthfawrogi'r celfyddydau mewn modd mwyfwy soffistigedig. 

3 Mae'r Celfyddydau Mynegiannol yn adlewyrchu amser, lle a diwylliant.  

Mae dysgwyr yn astudio'r celfyddydau mynegiannol drwy ddiwylliant a’r gymdeithas, 
yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Mae ymgysylltu â ffurfiau ar gelfyddyd 
sy'n deillio o ddigwyddiadau allweddol, mudiadau gwleidyddol a newidiadau yn y 
gymdeithas, gan gynnwys digwyddiadau cyfoes, yn galluogi dysgwyr i archwilio a 
phrofi sut mae'r celfyddydau yn adlewyrchu’r ddynoliaeth. Mae myfyrio ar y 
cyfleoedd dysgu hyn, ac ymateb iddynt, yn cyfoethogi eu bywydau drwy ddatblygu 

empathi, goddefgarwch a gwerthfawrogiad o bob diwylliant. Mae datblygu sgiliau 
creadigol a gwybodaeth yn meithrin gwydnwch meddyliol, corfforol ac emosiynol 
dysgwyr, gan ddatblygu eu hyder cymdeithasol.  Mae profi, creu a mynegi yn 
galluogi dysgwyr i ddod yn unigolion myfyriol â'r meddylfryd i groesawu heriau.  Mae 
ymgysylltu â'r celfyddydau mynegiannol yn rhoi cyfle i gysylltu ag eraill, meithrin 
cydberthnasau a datblygu parch at eraill.   Mae gwybodaeth pwnc benodol, 
damcaniaethol ac academaidd yn rhoi'r adnoddau sydd eu hangen ar ddysgwyr i 
ystyried a gwerthuso'r celfyddydau mynegiannol.  

  



4 Mae datblygu a mireinio gwybodaeth, sgiliau a thechnegau artistig yn gwella 
gwaith creadigol  

Yn y celfyddydau mynegiannol, mae dysgwyr yn datblygu sgiliau technegol er mwyn 
iddynt allu cymryd rhan a chyfrannu'n ystyrlon. Y rhain yw craidd pob pwnc: mae rhai 
sgiliau a thechnegau yn croesi disgyblaethau, tra mae eraill yn benodol. Cânt eu 
datblygu a'u mireinio drwy brofiad. Mae sgiliau trosglwyddadwy, megis datrys 
problemau, cyfathrebu, cydweithio a gwerthuso, yn galluogi dysgwyr i gymryd rhan 
yn llwyddiannus y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac yn y gweithle. 

 

  



Atodiad 2 Iechyd a Lles  

Datganiad sy’n manylu ar sut mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi’r 

pedwar diben   

Mae iechyd a lles yn ymwneud ag agweddau corfforol, seicolegol, emosiynol, 

diwylliannol a chymdeithasol ar ein bywydau.  

Bydd dysgwyr yn dod i wybod a deall sut mae eu hamgylchedd, eu meddwl a’u 

cyflwr corfforol yn effeithio ar eu hiechyd, eu lles a’u parodrwydd i ddysgu drwy gydol 

eu hoes. Byddant yn ymgysylltu'n feirniadol ag amrywiaeth o wybodaeth i'w helpu i 

wneud penderfyniadau ac i ddatblygu eu gwerthoedd a'u hunaniaethau. Mae 

datblygu sgiliau cymdeithasol a chydberthnasau cadarnhaol yn eu helpu i ddod yn 

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog ac yn eu paratoi at y gweithle.  

Bydd dysgwyr yn cael cyfle i ymgysylltu'n greadigol â syniadau heriol sy'n ymwneud 

ag emosiynau a chydberthnasau. Byddant yn datblygu'r sgiliau i siarad am y rhain ac 

i ddod yn gyfranwyr mentrus, creadigol. Bydd gweithgarwch corfforol a 

gweithgarwch arall yn galluogi dysgwyr i chwarae amrywiaeth o rolau mewn timau. 

Byddant yn dysgu sut i wneud dewisiadau cadarnhaol a sut mae'r rhain yn effeithio 

ar eu hiechyd a'u lles eu hunain ac iechyd a lles eraill. Byddant yn datblygu eu 

dealltwriaeth o wahanol amgylcheddau, diwylliannau a chymunedau, gan gynnwys y 

byd naturiol. Byddant yn dysgu sut i ymdrin â'r rhain yn gyfrifol, gan werthfawrogi 

pwysigrwydd cyfrannu'n gadarnhaol a pharchu eraill. Byddant yn ystyried y materion 

cymdeithasol a moesegol sy'n effeithio ar iechyd a lles y gymdeithas, gan ddod yn 

ddinasyddion egwyddorol, gwybodus.  

Bydd dysgwyr yn dysgu beth sy'n dylanwadu ar eu hiechyd a'u lles, gan gynnwys 

bwyta'n iach, gweithgarwch corfforol a chamddefnyddio sylweddau, a sut i wneud y 

penderfyniadau cywir. Byddant yn datblygu'r sgiliau a'r rhinweddau sy'n eu galluogi i 

ddod yn unigolion iach, hyderus. Byddant yn dysgu pwysigrwydd gwydnwch, 

hunanddisgyblaeth, ceisio cymorth a datblygu cydberthnasau cadarnhaol. 

  



Yr Hyn sy’n bwysig  

1 Mae manteision gydol oes i ddatblygu corff iach, egnïol 

Mae ffordd o fyw iach ac egnïol yn gorfforol yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd a 

lles corfforol, emosiynol a meddyliol. Mae cysylltiad agos rhwng datblygiad corfforol 

a datblygiad gwybyddol yn ystod y blynyddoedd cynnar, er enghraifft, wrth gefnogi 

datblygiad lleferydd ac iaith. 

Mae datblygu corff iach ac egnïol yn gwella hyder, ysgogiad, gallu corfforol, 

gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr fel eu bod yn byw bywydau iach ac egnïol. Os 

bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn rheolaidd ac yn cael 

profiadau cadarnhaol ac addysgiadol mewn perthynas â'u hiechyd corfforol, byddant 

yn datblygu'r rhinweddau a'r ysgogiad i fyw bywydau iach fel oedolion. 

Mae deall y ffactorau sy'n effeithio ar gorff iach, megis maeth, hydradiad, 

gweithgarwch corfforol, diogelwch rhag haint, cwsg ac amser adfer iechyd yn helpu 

dysgwyr i ddatblygu ymddygiadau cadarnhaol, gwybodus. Mae'r ymddygiadau hyn 

yn helpu dysgwyr i ofalu am eu cyrff ac yn parchu ac yn cefnogi eu hunan-barch, eu 

hwyl gyffredinol a’u lefelau egni. 

Mae gweithgarwch corfforol hefyd yn bwysig i ddatblygiad cymdeithasol ac 

emosiynol, er enghraifft cydberthnasau cadarnhaol (megis mewn gemau tîm) a 

gwydnwch (megis mewn chwaraeon cystadleuol). 

2 Mae ein profiadau bywyd a'r ffordd rydym yn ymateb iddynt yn effeithio ar 

ein teimladau, ein meddyliau a'n corff 

Gall profiadau bywyd gael effaith sylweddol a pharhaus yn emosiynol ar iechyd, hyder a 

hunaniaeth. Mae ymchwilio i bwysau, dylanwadau ac effeithiau ffafriol ac andwyol profiadau 

o'r fath yn helpu dysgwyr i ddeall y rhain. Mae hyn yn gwella eu gallu i ymateb yn 

gadarnhaol ac yn briodol i brofiadau cadarnhaol a negyddol. 

Mae datblygu'r ymatebion cywir yn helpu dysgwyr i ddeall a rheoli eu hemosiynau. Mae hyn 

yn datblygu eu gwydnwch, eu hyder a’u hempathi, gan ddylanwadu ar eu llesiant emosiynol 

a meddyliol. Mae'n cael effaith uniongyrchol ar eu parodrwydd i ddysgu. 

3 Mae'r penderfyniadau a wnawn a'n gweithredoedd yn effeithio ar ansawdd 

ein bywydau ni ac eraill 

Mae penderfyniadau a gweithredoedd unigol ac ar y cyd yn cael effaith eglur, uniongyrchol 

ar iechyd a lles unigolion a’r gymdeithas. Mae gwneud penderfyniadau gwybodus yn 

ganolog i hyrwyddo dewisiadau bywyd iach, diogelwch personol, llesiant a llythrennedd 

iechyd cadarnhaol. Mae angen cymorth ar ddysgwyr i ystyried dewisiadau a deall risgiau a 

chanlyniadau posibl eu penderfyniadau iddynt hwy eu hunain ac eraill. Mae hyn yn 

cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu dinasyddion egwyddorol, gwybodus. 

Mae deall beth sy'n dylanwadu ar y broses gwneud penderfyniadau (gan gynnwys 

gwybodaeth, dealltwriaeth, agweddau, gwerthoedd, emosiynau a chredoau) yn helpu 

dysgwyr i wneud penderfyniadau cadarnhaol, ystyriol a gwybodus.  Mae angen i ddysgwyr 

hefyd ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i wneud penderfyniadau penodol yn bosibl. Mae 



dysgwyr yn dysgu hefyd sut mae grwpiau yn gwneud penderfyniadau gyda'i gilydd, gan 

ddatblygu eu hymwybyddiaeth o rôl a phwysigrwydd penderfyniadau a wneir ar y cyd. 

4 Mae sut rydym yn rhyngweithio â'n hamgylcheddau yn effeithio ar ein 

hiechyd a'n llesiant 

Mae amgylcheddau'n cael effaith bwysig ar y ffordd y caiff hunaniaethau a 

gwerthoedd eu ffurfio. Mae deall y cysylltiadau rhwng iechyd a llesiant unigolion, 

cymdeithas ac amgylcheddau yn helpu dysgwyr i gyfrannu'n gadarnhaol at eu 

cymunedau uniongyrchol a chymunedau ehangach. Mae hyn yn eu helpu i symud 

drwy beryglon posibl rhai amgylcheddau, gan gynnwys rhith-amgylcheddau. Mae 

ymgysylltu'n gadarnhaol â'u hamgylchedd yn cefnogi parodrwydd dysgwyr i ddysgu. 

Mae hyn yn cynnwys paratoi i ymgysylltu ag amgylcheddau drwy yrfaoedd a'r byd 

gwaith. 

 

5 Mae cydberthnasau yn ein cysylltu â'n gilydd ac â'r byd 

Mae cydberthnasau, canfyddiadau o gydberthnasau a'r ffactorau diwylliannol a 

chymdeithasol sy'n dylanwadu arnynt yn cael effaith bwysig ar iechyd, llesiant a hunaniaeth 

bersonol. Bydd dysgwyr yn dod ar draws cydberthnasau amrywiol, gan gynnwys 

cydberthnasau cyfeillgar, teuluol, rhamantus, rhywiol, proffesiynol ac ysbrydol. Mae deall y 

rhain, a sut maent yn gweithio, a'u gwahaniaethau yn helpu dysgwyr i ffurfio eu 

cydberthnasau cadarnhaol eu hunain. 

Mae datblygu'r sgiliau i ffurfio a chynnal cydberthnasau cadarnhaol sy'n seiliedig ar 

ymddiriedaeth a pharch yn hanfodol i alluogi dysgwyr i ddod yn unigolion iach, hyderus.  

Mae gwybod sut i reoli gwrthdaro, sut i adnabod cydberthnasau nad ydynt yn iach, a phryd a 

sut i geisio cymorth hefyd yn bwysig i iechyd, diogelwch a lles. 

  



Atodiad 3 Y Dyniaethau  

Datganiad sy’n manylu ar sut mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi’r 

pedwar diben   

Drwy ystyried yr hyn sy'n bwysig' am y dyniaethau, bydd dysgwyr yn astudio'r 
gorffennol a'r presennol, yn dychmygu dyfodol posibl ac yn dysgu am bobl, lle, 
amser a chredoau er mwyn dod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog. Byddant yn 
meithrin, yn cyfleu ac yn cymhwyso'n effeithiol wybodaeth gadarn am gysyniadau 
hanesyddol, daearyddol, gwleidyddol, economaidd, crefyddol a chymdeithasol, yn 
ogystal â dealltwriaeth ohonynt. 

Bydd dysgwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau a rhinweddau er mwyn dod yn 
gyfranwyr mentrus, creadigol ac yn ddinasyddion cyfrifol, gan wella bywydau pobl 

yn eu cymuned leol, yng Nghymru ac yn y byd ehangach. Byddant yn cyfrannu'n 
gadarnhaol at y rhain ac yn ymgysylltu'n feirniadol â materion lleol, cenedlaethol a 
byd-eang. 

Drwy ddeall a pharchu gwahanol gredoau a thrwy ddeall sut i arfer eu hawliau a'u 
cyfrifoldebau democrataidd, bydd dysgwyr yn dod yn ddinasyddion egwyddorol, 
gwybodus. Byddant yn ystyried, yn archwilio ac yn gwneud dewisiadau gwybodus 

ynghylch cynaliadwyedd ac effaith eu gweithredoedd. Byddant yn dysgu am hawliau, 
gwerthoedd, moeseg, credoau ac athroniaeth. 

Drwy arddel eu safbwyntiau personol ar faterion yn ymwneud â ffydd, ysbrydolrwydd, 
cynaliadwyedd a chynhwysiant cymdeithasol, byddant yn dod yn unigolion iach, 
hyderus sy'n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr 
o’r gymdeithas. Bydd archwilio eu hamgylchedd yn eu helpu i ddatblygu eu lles a'u 
hymdeimlad o le. 

  



Yr Hyn sy’n bwysig  

1. Mae ein byd naturiol yn amrywiol ac yn ddynamig, ac mae prosesau ffisegol 
a gweithredoedd dynol yn dylanwadu arno.  

Mae astudio'r dyniaethau yn helpu dysgwyr i nodi, deall a dadansoddi natur ddynamig 
Cymru a'r byd. Gall credoau, arferion, moeseg ac athroniaethau amrywiol ddylanwadu ar 
gyfrifoldeb dynol dros ein byd naturiol. Mae arloesedd a datblygiadau economaidd a 
thechnolegol wedi llywio ein byd naturiol, ac maent yn parhau i wneud hynny. Mae hefyd yn 
bwysig deall sut y gall gweithredoedd dynol effeithio ar yr amgylchedd naturiol, a sut y gall yr 
amgylchedd naturiol ddylanwadu ar weithredoedd dynol. Mae prosesau ffisegol yn cael 
effeithiau mawr ar leoedd, amgylcheddau, tirweddau a bywydau pobl. Mae gwerthfawrogi'r 
patrymau cymhleth hyn a chysylltiadau rhwng y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn bwysig 

er mwyn deall achosion a chanlyniadau newid.   

2. Mae ymddygiad a chredoau dynol wedi siapio cymdeithas, a dylanwadu arni 

Yn y gorffennol, cafodd cymdeithasau eu ffurfio a'u dylanwadu gan unigolion, cymunedau, 
ffactorau gwleidyddol ac economaidd, gwerthoedd diwylliannol a chredoau ac arferion 
crefyddol. Mae cymdeithasau wedi profi newid a pharhad sydd wedi effeithio ar fywydau 
pobl, yng Nghymru a'r byd yn ehangach. Mae achosion a chanlyniadau rhyngweithiadau 
dynol yn y gorffennol wedi siapio’r byd a'r ffordd y mae wedi datblygu, mewn cyfnodau 
gwahanol ac mewn lleoedd gwahanol. Mae gwerth cynhenid i archwilio rhyngweithiadau 

dynol y gorffennol.  

 

3. Mae dynoliaeth yn wynebu llawer o heriau a chyfleoedd, sy'n gofyn 

am ymatebion gwybodus ac ystyriol.   

 

Mae deall heriau a chyfleoedd lleol, cenedlaethol a byd-eang cyfredol yn hanfodol er mwyn 
bod yn ddinesydd moesegol a gwybodus. Dylai dysgwyr ffurfio safbwyntiau gwybodus ar yr 
heriau a'r cyfleoedd gwleidyddol, economaidd, technolegol, cymdeithasol, crefyddol, 
diwylliannol ac amgylcheddol y mae pobl yng Nghymru a'r byd ehangach yn eu 
hwynebu. Mae dysgwyr yn deall y gall credoau, profiadau ac amgylchiadau ddylanwadu ar 
eu hymatebion amrywiol eu hunain ac eraill. Drwy ymgysylltu â chwestiynau sylfaenol ac 
athronyddol am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu’r ddynoliaeth, bydd dysgwyr yn 

datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i ffurfio barn, a deall gwerthoedd, credoau a safbwyntiau.   

 

4. Mae pobl yn gweld profiadau’r ddynoliaeth drwy lygaid gwahanol.    

Drwy astudio’r Dyniaethau, gall ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o brofiadau 
dynol drwy amrywiaeth o safbwyntiau. Mae’r safbwyntiau yma yn deillio o 
ddealltwriaeth gynyddol o’r disgyblaethau sydd wrth wraidd y Dyniaethau, a’r 
ffordd y maent yn cysylltu â’i gilydd..Maent yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o'r 
ffordd y mae eraill yn llunio naratifau er mwyn cofnodi a chynrychioli'r profiad 
dynol a sut i ddeall, dehongli a chynrychioli profiad y ddynoliaeth eu hunain. Mae 
dysgwyr yn gwerthfawrogi sut a pham y caiff dehongliadau a chynrychioliadau eu 
llunio er mwyn cwestiynu a gwerthuso eu dilysrwydd mewn ffordd feirniadol 



5. Mae'r broses ymholi yn galluogi pobl i wneud synnwyr o'r byd, ac ymgysylltu 

ag ef.   

Mae astudio'r dyniaethau yn datblygu sgiliau ymholi disgyblaethol. Mae dysgwyr yn 
gofyn cwestiynau ac yn datblygu damcaniaethau ym mhob rhan o'r dyniaethau. Drwy 
gasglu, gwerthuso a dadansoddi tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau, gall dysgwyr 
ddehongli ystyron amlhaenog a chysylltu gwybodaeth er mwyn dysgu’r hyn sy’n 
berthnasol i lywio eu dealltwriaeth. Drwy feddwl yn feirniadol ac yn fyfyriol am y 
dystiolaeth a ddadansoddwyd ganddynt, maent yn dysgu i lunio barn resymegol ar sail 
tystiolaeth.. Mae dysgwyr yn gwerthuso'n feirniadol effeithiolrwydd y broses ymholi, ac i 

ba raddau y mae wedi eu helpu i wneud synnwyr o'r byd, ac ymgysylltu ag ef.   

6. Dylai dinasyddion fod yn foesegol, yn wybodus, a dylent ymgysylltu â 
bywyd a gwaith    

Mae'r dyniaethau yn annog dysgwyr i feddwl yn feirniadol am ddulliau ymgysylltu 
moesegol, economaidd, entrepreneuraidd neu gymdeithasol yn eu cymunedau. 
Bydd dysgwyr yn deall eu hawliau a'u cyfrifoldebau fel dinasyddion moesegol, a 
phwysigrwydd parchu hawliau eraill. Mae dysgwyr yn deall cyfrifoldebau cyfreithiol a 
moesol unigolion, a’r canlyniadau o fethu gweithredu hynny. Bydd dysgwyr yn 
datblygu dealltwriaeth o hunaniaeth a hunanymwybyddiaeth ac maent yn ymwybodol 
o'u rôl yn y gymdeithas a'r dylanwadau crefyddol, moesol a moesegol ar fywydau 
pobl.   

  



Atodiad 4 Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Datganiad sy’n manylu ar sut mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi’r 

pedwar diben   

Mae ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn ymwneud â meithrin gwybodaeth, 

sgiliau a thueddiadau mewn llafaredd, darllen, ysgrifennu a llenyddiaeth o fewn ac ar 

draws ieithoedd. Maent hefyd yn meithrin dealltwriaeth a hunaniaeth ddiwylliannol 

dysgwyr, eu hymdeimlad o’u hunain, a'u lle a'u llais yn y gymdeithas.  

Mae ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn cyfrannu at ddatblygu dysgwyr 

uchelgeisiol, galluog sy'n gyfathrebwyr effeithiol yn Gymraeg, yn Saesneg, mewn 

ieithoedd eraill a thrwy gyfryngau digidol. Bydd cyd-destunau ystyrlon yn cymell 

dysgwyr i feithrin a defnyddio sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ac i ddatblygu 

agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu iaith. 

Mae dysgu ieithoedd yn cyflwyno safbwyntiau gwahanol. Mae'r hyder i ddefnyddio 

ieithoedd yn galluogi dysgwyr i addasu'n fedrus i wahanol rolau a chyd-destunau, 

meddwl yn greadigol, datrys problemau a chymryd risgiau, gan ddod yn gyfranwyr 

mentrus, creadigol, yn unigol ac ar y cyd.   

Mae ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn cyfrannu at ddatblygu dinasyddion 

egwyddorol, gwybodus. Mae dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu 

hangen arnynt i chwarae rhan hyderus a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yn 

effeithiol. Byddant yn dysgu sut i ymgysylltu'n feirniadol ag ieithoedd a llenyddiaeth 

mewn amrywiaeth o gyfryngau. Mae ieithoedd a llenyddiaeth yn datblygu ymdeimlad 

dysgwyr o hunaniaeth, gan eu helpu i ddeall eu diwylliant a'u cymuned a chreu 

ymdeimlad o berthyn. Gall meithrin sgiliau mewn ieithoedd, llythrennedd a 

chyfathrebu helpu dysgwyr i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel yn y byd go iawn a'r 

byd rhithwir. Gall unigolion iach, hyderus gyfleu eu teimladau, dehongli teimladau 

pobl eraill a datblygu cydberthnasau cadarnhaol.  

  



Yr Hyn sy’n bwysig  

1 Mae deall sut mae ieithoedd wedi eu strwythuro, sut maent yn gysylltiedig ac 

yn esblygu, yn rhoi sylfaen ar gyfer dysgu pob iaith.  

Mae deall nodweddion cyffredin a gwahaniaethau ieithoedd yn rhoi sylfaen ar gyfer 

dysgu ieithoedd gydol oes. Mae deall bod gan ieithoedd hanesion cyffredin yn 

galluogi dysgwyr i adeiladu ar gysylltiadau rhwng ieithoedd. Mae dysgwyr yn deall 

bod ieithoedd yn esblygu oherwydd newidiadau yn y gymdeithas, mewn diwylliant, 

yn yr amgylchedd ac mewn technoleg. Mae hyn yn eu galluogi i ymateb fel 

dinasyddion gweithredol. 

 

2 Mae ieithoedd yn ein helpu i ddatblygu ein hunaniaeth ein hunain a 

rhyngweithio ag eraill yng Nghymru a thu hwnt yn ein byd amlieithog. 

Caiff dysgwyr eu dylanwadu gan yr ieithoedd o'u cwmpas. Mae dod i gysylltiad ag 

ieithoedd yn gynnar yn sylfaen i gyfathrebu a llythrennedd.  Drwy ieithoedd, mae 

dysgwyr yn ymateb yn feirniadol ac yn greadigol, gan fynegi eu teimladau, eu 

syniadau a’u safbwyntiau mewn byd real, digidol a rhithwir. Drwy ieithoedd gall 

dysgwyr ddatblygu ymdeimlad o'u hunaniaeth eu hunain. Mae hyn yn rhoi'r cyfle 

iddynt berthyn fel dinasyddion byd-eang yn eu cymunedau yng Nghymru. 

3 Defnyddir ieithoedd a'u haddasu at ddibenion, cyd-destunau a 

chynulleidfaoedd gwahanol  

Mae dysgwyr yn profi ac yn ymgysylltu ag ieithoedd mewn amrywiaeth o genres, 

ffurfiau ac arddulliau. Mae hyn yn sail i greu ac addasu eu hiaith eu hunain mewn 

cyfrwng a chywair priodol. Mae dysgwyr yn defnyddio ieithoedd i fynegi meddyliau, 

syniadau a safbwyntiau at ddibenion a chynulleidfaoedd gwahanol. Mae ieithoedd 

mewn ystod eang o gyd-destunau yn galluogi dysgwyr i ddatblygu, i ymarfer ac i 

fireinio eu sgiliau. 

4 Mae gwella ansawdd ein hiaith yn ein galluogi i gyfleu ystyr yn eglur, yn 

gywir ac yn briodol  

Mae deall a chymhwyso rheolau gramadegol yn galluogi dysgwyr i gyfleu ystyr yn 

glir, yn gywir ac yn briodol. Mae dysgu iaith yn cynnwys cymryd risgiau ac arbrofi 

gyda ieithoedd a rhyngddynt. Mae myfyrio ar gamgymeriadau a dysgu ohonynt hefyd 

yn allweddol i ddatblygu sgiliau iaith dysgwyr. Mae defnyddio ieithoedd yn greadigol 

yn cynnwys dethol geirfa, idiomau, atalnodi a chystrawen yn briodol 

5 Mae llenyddiaeth yn ein hannog i feddwl yn feirniadol ac yn greadigol, gan 

danio ein dychymyg a meithrin dealltwriaeth o'r byd. 



Mae dysgu am lenyddiaeth yn ehangu gorwelion yn ddeallusol ac yn greadigol. Mae 

profi ac ymateb i lenyddiaeth yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ymgysylltu â thestunau a 

syniadau ac i’w trafod. Mae hefyd yn gwella eu dealltwriaeth o brofiadau, credoau a 

diwylliannau pobl eraill.  Drwy ymgysylltu â llenyddiaeth, mae dysgwyr yn dechrau 

gwerthfawrogi crefft y llenor.  Mae hyn yn eu hysbrydoli, ac yn llywio ac yn 

atgyfnerthu eu gallu eu hunain fel darllenwyr, cynulleidfa, ysgrifenwyr a rhai sy’n 

creu. Gall llenyddiaeth greu profiad pleserus, a chyfrannu at ein lles emosiynol a 

meddyliol. 

 

  



Atodiad 5 Mathemateg a Rhifedd 

Datganiad sy’n manylu ar sut mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi’r 

pedwar diben   

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn datblygu dysgwyr 
uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes drwy wneud y 

canlynol … 

 Dangos gwybodaeth fathemategol ddofn sy'n briodol i oedran a gallu 

 Cyfleu syniadau a dulliau mathemategol, yn ysgrifenedig ac ar lafar 

 Datblygu sgiliau mathemategol a rhifiadol cadarn mewn gwersi mathemategol 
a rhifiadol a'u cymhwyso at weithgareddau a phrofiadau trawsgwricwlaidd 

 Annog disgyblion i fod yn chwilfrydig, yn agored eu meddwl ac yn barod i 
dderbyn camgymeriadau a dysgu ohonynt mewn ffordd bwrpasol, 
fathemategol 

 Annog disgyblion i ddod o hyd i wybodaeth rifiadol a'i deall mewn ffordd 
bwrpasol er mwyn dod yn ddysgwyr gydol oes annibynnol 

 Esbonio cysyniadau a syniadau mathemategol a chadarnhau atebion wrth 
ddatrys problemau 

 Datblygu diddordeb brwd a pharhaus mewn mathemateg sy'n bwrpasol i 
anghenion disgyblion yn y dyfodol 
 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn datblygu Cyfranwyr 
mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a'u 
gwaith drwy wneud y canlynol … 

 Annog dysgwyr i gymryd risgiau wrth ystyried ffyrdd gwahanol o fynd i'r afael 
â phroblemau mathemategol a rhifiadol 

 Hyrwyddo sgiliau datrys problemau mathemategol a rhifiadol a sgiliau 
rhesymu fel y gall dysgwyr fynd i'r afael ag amrywiaeth o broblemau, gan 
gynnwys cyd-destunau go iawn, yn hyderus 

 Hyrwyddo creadigrwydd wrth ystyried ffyrdd gwahanol o fynd i'r afael â 
phroblemau 

 Datblygu gwydnwch wrth gymhwyso sgiliau mathemategol at heriau creadigol, 
yn unigol ac mewn grwpiau 

 Datblygu gallu dysgwyr i ddadansoddi sefyllfaoedd mathemategol a llunio 
dadleuon rhesymegol mewn ymateb i hynny 
 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn datblygu Dinasyddion 
egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd drwy wneud y canlynol ... 

 Creu cyfleoedd i gael trafodaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

 Ei gwneud yn bosibl dadansoddi data yn feirniadol er mwyn ffurfio barn 
wybodus ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol 

 Hyrwyddo dealltwriaeth disgyblion o gyllid personol, lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol 
 

 

 



 

 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn datblygu Unigolion iach, 
hyderus sy'n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau 
gwerthfawr o gymdeithas drwy wneud y canlynol … 

 Datblygu hyder a gwydnwch i wynebu a goresgyn heriau ac i ddatrys 
problemau er mwyn dod yn ddysgwyr gydol oes annibynnol 

 Annog disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau rhifedd ar draws y cwricwlwm i 
wneud dewisiadau a phenderfyniadau gwybodus ac effeithiol er mwyn sicrhau 
iechyd a lles ar hyd eu hoes 

 Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i reoli cyllid personol ac i gyllidebu nawr ac yn 
y dyfodol, gan ddal gwybodaeth a data er mwyn asesu risg 

 Ei gwneud yn bosibl deall ac ymgymryd â rolau gwahanol mewn grŵp er 
mwyn ffurfio cydberthnasau cadarnhaol sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth a 
pharch at ei gilydd 

  



Yr hyn sy’n bwysig  

NODER:   

Mae'r deunydd mathemateg a rhifedd a gyhoeddir yma yn dal i gael ei ddatblygu, 

yn enwedig o ran llythrennedd ariannol. Mae grŵp Maes Dysgu a Phrofiad 

Mathemateg a Rhifedd, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, o'r farn y dylai 

llythrennedd ariannol gael amlygrwydd priodol yn y cwricwlwm ac mae'n gweithio 

ar bennu'r ffordd orau o gyflawni hynny ar hyn o bryd. 

1 Defnyddir y system rifau i gynrychioli ac i gymharu cydberthnasau rhwng 

rhifau a meintiau  

Mae gwybodaeth am rifau a meintiau, a medr ynddynt, yn hanfodol i gymryd rhan yn 

y byd yn hyderus, ac yn sail i astudio ymhellach ac i weithio. Ym maes mathemateg, 

mae'r system rifau yn rhoi sail ar gyfer rhesymu algebraidd, rhesymu ystadegol, 

rhesymu sy'n seiliedig ar theori tebygolrwydd a rhesymu geometregol, yn ogystal â 

phosau a gemau. Fel pob system symbolau, mae confensiynau rhifau yn adnoddau 

angenrheidiol ar gyfer mynegi ac i'w defnyddio.  

2 Mae cydberthnasau rhwng newidynnau yn cael eu mynegi a'u trawsffurfio 

gan ddefnyddio symbolau, hafaliadau, modelau a swyddogaethau  

Algebra yw'r system symbolau a ddefnyddir gennym i fynegi a thrawsffurfio 

strwythurau'r cydberthnasau rhwng rhifau, meintiau a newidynnau. Felly, mae'n 

adnodd pwerus ar gyfer rhesymu a datrys problemau mathemategol, ym maes 

technoleg, cyllid a thrin data ac mewn cyd-destunau eraill sy'n ymwneud â'r gweithle. 

Mae'r cysylltiadau rhwng rhifyddeg ac algebra, drwy eu strwythur, yn datblygu 

adnoddau a sgiliau ar gyfer rhesymu haniaethol o ddysgu cynnar ymlaen.  Fel pob 

system symbolau, mae confensiynau algebra yn adnoddau angenrheidiol ar gyfer 

mynegi mewn bydoedd mathemategol ffurfiol a dychmygol a hefyd yn y byd materol. 

3 Mae elfennau a phriodweddau gwrthrychau gofodol yn cael eu delweddu, eu 

dadansoddi a'u mesur neu eu profi 

Fel plant bach, mae dysgwyr yn chwarae â siapiau a strwythurau ac yn eu trin, yn eu 

cymharu â'i gilydd, yn eu henwi ac yn eu dosbarthu. Drwy resymu ynghylch meintiau 

a phriodweddau siapiau a'r gofod o'u hamgylch, mae dysgwyr yn gwneud synnwyr 

o'r byd ffisegol a byd siapiau mathemategol. Yn ogystal â chymwysiadau mewn sawl 

maes, gan gynnwys y celfyddydau, adeiladu, peirianneg a seryddiaeth, mae 

rhesymu ynghylch priodweddau siapiau yn rhoi profiad o ddiddwytho rhesymegol, tra 

gall ystyried mesuriadau gefnogi rhesymu rhifiadol, ac fel arall.  

4 Mae ystadegau'n cynrychioli data ac mae tebygolrwydd yn modelu siawns; 

mae'r ddau yn cefnogi casgliadau a phenderfyniadau gwybodus 



Mae cynrychioli a rheoli data yn effeithiol yn ein galluogi i nodi cyffrediniaethau 

posibl, i brofi rhagdybiaethau, i lunio casgliadau, i wneud rhagfynegiadau ac i reoli 

risgiau wrth resymu ynghylch ansicrwydd. Mae angen i ddysgwyr ddehongli, 

dadansoddi a llunio ffeithluniau, diagramau, graffiau, siartiau a data er mwyn 

datblygu eu gallu i resymu'n wybodus ynghylch materion lleol, cenedlaethol a byd-

eang. Drwy TGCh mae’n bosibl defnyddio cyd-destunau go iawn ac ysbrydoledig 

sydd o ddiddordeb i ddysgwyr ac sy’n galluogi  data i gael eu cynrychioli'n effeithiol 

mewn sawl ffordd wahanol.    

  



Atodiad 6 Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Datganiad sy’n manylu ar sut mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cefnogi’r 

pedwar diben   

Drwy ddeall ‘yr hyn sy'n bwysig' am wyddoniaeth a thechnoleg, bydd dysgwyr yn 

datblygu dealltwriaeth gadarn o'r byd ac yn dod yn hyderus, yn alluog ac yn 

greadigol. 

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn ddynamig.  Mae dysgwyr uchelgeisiol, 

galluog yn deall bod gwybodaeth bob amser yn agored i gael ei herio gan 

dystiolaeth a thechnoleg newydd a bod yn rhaid iddi adlewyrchu newidiadau mewn 

dealltwriaeth wyddonol a thechnolegol.  

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn defnyddio dulliau rhagfynegi, profi a chwestiynu.  

Bydd dysgwyr yn deall, os nad yw arsylwadau, prototeipiau neu ganlyniadau 

arbrofion y gellir eu hailadrodd yn cefnogi syniad, fod yn rhaid iddynt gael eu gwrthod 

neu eu haddasu a'u profi eto.  Mae dysgwyr sy'n gyfranwyr mentrus, creadigol yn 

croesawu heriau o'r fath. Maent yn cymryd risgiau, yn arloesi ac yn gwerthuso, ac yn 

dysgu creu datrysiadau. Maent yn wydn ac yn fwriadus.  

Mae dysgwyr sy'n gwybod llawer am wyddoniaeth a thechnoleg yn dod yn 

ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy'n gallu defnyddio a gwerthuso tystiolaeth 

i ddod i gasgliadau. Mae dadlau'n rhesymegol, yn foesol, yn gyson ac yn adeiladol 

yn eu cefnogi wrth werthuso tystiolaeth.  

Mae dysgwyr a fydd yn dod yn unigolion iach, hyderus yn gwybod sut i ddod o hyd 

i wybodaeth am iechyd a lles corfforol a meddyliol. Gallant ddefnyddio'r hyn y maent 

yn ei wybod am effaith maeth ac ymarfer corff ar eu cyrff.  Mae eu gwybodaeth am 

wyddoniaeth a thechnoleg, a'u dealltwriaeth ohonynt, yn eu helpu i fyw bywydau 

annibynnol a chyflawn ac i’w cadw eu hunain ac eraill yn ddiogel. 

  



Yr hyn sy’n bwysig  

1. Mae bywyd yn amrywiol.  Mae organebau yn rhyngweithio â'i gilydd a'u 
hamgylchedd, gan esblygu dros amser.   

Mae'n bwysig deall sut y mae bodau dynol, yn gyffredinol ac yn unigol, yn rhan o'r 

byd byw.  Gall ein penderfyniadau a’n gweithredoedd gael effaith sylweddol ar 

bethau byw a'u hamgylchedd.  Gall gweithgarwch dynol effeithio ar ecosystemau.  

Gall hyn gyfyngu ar fioamrywiaeth ac arwain at golli tirlun a bywyd gwyllt o werth 

diwylliannol. 

O ganlyniad i esblygu drwy ddetholiad naturiol, ceir llawer o wahanol fathau o 

organebau, a bu llawer o wahanol fathau o organebau yn y gorffennol.  Gall y 

rhyngweithio rhwng organebau fod o fudd neu gael effaith andwyol.  Mae angen 

cyflenwad o egni a deunyddiau ar bob peth byw ac mae'n bosibl y bydd yn rhaid 

iddynt gystadlu am yr egni a'r deunyddiau hynny er mwyn goroesi.   

Mae astudio bywyd yn helpu dysgwyr i ddeall heriau amgylcheddol ac iechyd, a sut y 

gellir ymdrin â nhw. 

2. Mae mater wedi'i wneud o ronynnau.   Mae eu trefniant a'r ffordd y maent yn 
rhyngweithio yn esbonio priodweddau pob deunydd a sylwedd.   

Mae'r Bydysawd cyfan, gan gynnwys ni ein hunain, wedi'i wneud o fater. Mae pob 
mater, byw ac anfyw, wedi'i wneud o ronynnau. Atomau yw blociau adeiladu mater. 
Mathau o ddeunydd y gallwn wneud pethau ohonynt yw mater, a gall fod yn un 
sylwedd neu'n gymysgedd.  

Mae strwythur atomau yn pennu'r ffyrdd maent yn cyfuno i ffurfio sylweddau newydd.  
Mae trefniant atomau, a'r bondiau rhyngddynt, yn pennu nodweddion ffisegol a 
chemegol deunyddiau gwahanol, a all ddylanwadu ar eu defnydd. 

Gall sylweddau newid. Mae rhai newidiadau’n digwydd yn naturiol yn y byd o'n 
cwmpas, ac ym mhob peth byw.  Gallwn reoli adweithiau cemegol er mwyn gwneud 
iddynt fod yn fwy effeithlon ac i greu deunyddiau newydd. 

Mae astudio mater yn helpu dysgwyr i nodi manteision a risgiau posibl y 
rhyngweithio rhwng deunyddiau, a sut y gallwn wneud dewisiadau gwybodus er 
mwyn goresgyn heriau, creu cynhyrchion newydd, a chyflawni datblygiadau 
technolegol. 

3 Mae deddfau ffisegol yn disgrifio ymddygiad y Bydysawd.  Mae'r deddfau 

hyn yn seiliedig ar fodelau y gallwn eu defnyddio i feddwl ac i ragfynegi.  

Mae ein dealltwriaeth o'r bydysawd yn datblygu'n barhaus.  Mae deddfau ffisegol yn 
disgrifio ymddygiad y bydysawd.  Caiff y deddfau hyn eu mynegi fel perthnasoedd 
rhwng meintiau manwl gywir. Gellir disgrifio ac archwilio'r perthnasoedd rhwng y 
meintiau gan ddefnyddio mathemateg. Mae dealltwriaeth o'r deddfau hyn, a'u 
canlyniadau, yn rhoi fframwaith i ddysgwyr ei ddefnyddio i ddisgrifio ac i ddeall y 
Bydysawd.   



Mae gwella ein dealltwriaeth o'r bydysawd yn ein helpu i ddefnyddio adnoddau, gan 
gynnwys egni (mae adnoddau ariannol, cymdeithasol a naturiol yn rhai o’r lleill), 
mewn modd cyfrifol wrth wella ein hiechyd a'n lles. Mae gwybodaeth am y deddfau 
Ffisegol yn golygu y gall dysgwyr feithrin gwell dealltwriaeth o'r ffordd y maent yn 
rhyngweithio â'r byd a gwneud penderfyniadau gwybodus sy'n effeithio arno.  

4 Mae cyfrifiant yn ymwneud â chymhwyso algorithmau manwl gywir at ddata 
er mwyn datrys problemau go iawn mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.    
 

Mae datblygiad cyflym technolegau digidol yn effeithio ar y gymdeithas, yn newid ein 
ffordd o fyw, a’r hyn a wneir a sut y'i gwneir ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg.  
Mae data a chyfrifiant yn rhoi fframwaith i ddeall sut i ryngweithio â thechnoleg 
ddigidol a'i defnyddio a'u chreu'n effeithiol. Gall dealltwriaeth o'r fath arwain at 
oblygiadau cyfreithiol, cymdeithasol a moesegol i’r gymdeithas, gan gynnwys 
busnes, diwydiant a'r byd gwaith, ac mae'n paratoi dysgwyr i ymgysylltu â’r 
gymdeithas fodern yn ddiogel ac i ddatblygu sgiliau i’r dyfodol.  

Mae cyfrifiant yn rhoi’r sylfeini damcaniaethol ar gyfer creu systemau meddalwedd a 
chaledwedd sy'n rhwym wrth gyfyngiadau mathemategol a ffisegol.  Mae rhaglennu 
yn troi algorithmau’n  gyfarwyddiadau i'w dilyn gan gyfrifiadur. Er mwyn dylunio 
meddalwedd a systemau, mae angen i ddysgwyr ddeall yr amgylchedd caledwedd a 
gweithredu, gan gefnogi'r broses o ddatblygu meddalwedd a chaledwedd effeithlon a 
diogel. 

5 Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn ein galluogi i ddyfeisio datrysiadau.  

Mae datblygu deunyddiau a systemau technegol yn gyrru’r gymdeithas yn ei blaen.  

Drwy weithio gyda deunyddiau, gan gynnwys cynhwysion, rydym yn dysgu am eu 

priodweddau a sut y maent yn rhyngweithio â'i gilydd. Wedyn, gall cymhwyso 

amrywiaeth o dechnolegau ein helpu i greu cynhyrchion sy'n gwella ein bywydau. 

Mae cymhwyso sgiliau a gwybodaeth ymarferol sy'n ymdrin â heriau go iawn yn 

helpu dysgwyr i feithrin sgiliau datrys problemau a sgiliau technolegol.   

Wrth i boblogaethau dyfu, mae'r galw ar adnoddau naturiol yn cynyddu.  Mae hyn yn 

pwysleisio'r angen i ystyried yn ofalus yr adnoddau sydd ar gael fel rhan o'r broses 

ddylunio a pheirianneg.  Wrth ddatblygu datrysiadau, dylai dysgwyr ddeall bod 

cymhwyso technoleg a gwyddoniaeth yn aml yn cynnwys dewisiadau moesegol, 

gwleidyddol, economaidd ac ecolegol.  Mae i'r rhain oblygiadau yn unigol, yn lleol, yn 

fyd-eang a thu hwnt. 

6 Gall meddwl yn wyddonol ac ymchwil wyddonol ein helpu i ddeall ac i 

esbonio ffenomenau 

Mae gwyddoniaeth yn deillio o'n chwilfrydedd am y byd o'n cwmpas. Mae'r dull 

gwyddonol yn cynnwys triniaeth systematig, arsylwi gofalus a mesur ffactorau 

gwahanol. Gall dysgwyr nodi perthnasoedd pwysig drwy ddamcaniaethu, arsylwi a 

mesur, cyn cyflwyno a dadansoddi data. Mae hyn yn fodd i ddatblygu modelau sy'n 

ein galluogi i ragfynegi ac i ddeall yr effeithiau dan sylw. Gellir defnyddio modelau 



manwl gywir i ddatblygu meddalwedd i gynnal arbrofion yn rhithwir er mwyn gwneud 

darganfyddiadau newydd.   

Mae gwerthuso dibynadwyedd ffynonellau tystiolaeth cynradd ac eilaidd yn rhan 

bwysig o'r broses wyddonol. Os na ellir egluro tystiolaeth newydd drwy'r hyn a 

ddeallir nawr, rhaid newid syniadau a mireinio modelau. Dylai gwyddonwyr ystyried a 

yw eu gwaith ymchwilio yn cael effaith negyddol ar bethau byw. Dylai’r gymdeithas 

werthuso'n barhaus pa mor effeithiol y caiff yr adnoddau a neilltuwyd i’r ymdrech 

wyddonol eu defnyddio er budd dynoliaeth.  

7 Mae meddwl am ddylunio yn sail i arloesedd a newid   

Mae dylunio yn broses greadigol sy'n llywio ein byd. Mae'n cynnwys archwiliadau 

deallus er mwyn datblygu datrysiadau sy'n diwallu anghenion ac yn bodloni gofynion 

cymdeithas.  

Mae dealltwriaeth ddofn o broblem, sy'n deillio o ymholi gofalus, yn cefnogi 

penderfyniadau trwyadl.  Gall y broses hon, ynghyd â meddwl yn greadigol, arwain 

at datrysiadau effeithiol.  Dylai'r broses ddylunio ystyried lles defnyddwyr ac unrhyw 

effaith ar y byd ehangach.  Ystyrir materion ergonomeg, estheteg, gwydnwch a 

darfodiad.  

Mae dylunio yn broses iteraidd.  Drwy werthuso a mireinio cynigion dylunio, caiff 

dysgwyr eu hannog i fod yn arloesol wrth ddysgu o'u llwyddiannau a'u methiannau.   

Drwy feddwl am ddylunio, caiff dysgwyr eu grymuso i archwilio ac i wireddu eu 

syniadau creadigol. 

 

 


