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CYFLWYNIAD
Mae sylwebyddion ym maes asesu ffurfiannol yn gytûn fod cynnig adborth i ddisgybl ar ei
waith yn fodd i godi safonau.
Bwriad y pecyn hwn yw ystyried amryfal ddulliau o gynnig adborth i ddisgyblion er mwyn
codi safonau gwaith ysgrifennu disgyblion Cyfnod Allweddol 3.
Rhennir y pecyn yn bedair Astudiaeth, sef: Rhesymoleg Cynnig Adborth i Ddisgyblion;
Ysgrifennu Personol a Dychmygus; Cywain Gwybodaeth a Mynegi barn. Llunnir y pecyn ar
ffurf gwersi enghreifftiol sy’n cynnwys enghreifftiau o waith disgyblion ac yn arddangos
arfer dda gosod tasg ysgrifennu ynghyd â’r camau dilynol o gynnig adborth.
Pecyn rhyngweithiol ydyw yn cynnig cyfleoedd i athrawon ystyried yr enghreifftiau a
gynigir ac i ymgymryd â thasgau ymarferol mewn sesiynau hyfforddi. Gellir defnyddio’r
pecyn ar lefel sirol, clwstwr, ysgol gyfan neu’n annibynnol.
Cyhoeddir y pecyn hwn ar y Rhyngrwyd a gellir ei ddefnyddio ar lefel sirol/clwstwr,
adrannol neu ar lefel annibynnol.

Richard Roberts
Hyfforddwr Ymynghorol
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ASTUDIAETH 1
Rhesymoleg Cynnig Adborth i Ddisgyblion
Darllenwch y dyfyniadau isod o waith Black a Wiliam (1998); ystyriwch hwy ac yna,
mewn parau/grwpiau, atebwch y cwestiynau sy’n dilyn.
“ Feedback to any pupil should be about the particular qualities of his or her work, with
advice on what he or she can do to improve ... “
“ For formative assessment to be productive, pupils should be trained in self-assessment
so that they can understand the main purposes of their learning and thereby grasp what
they need to do to achieve.”
“Opportunities for pupils to express their understanding should be designed into any
piece of teaching, for this will initiate the interaction whereby formative assessment aids
learning.”
Ategir y dyfyniadau uchod yn yr adroddiad Safonau ac Ansawdd mewn Ysgolion Uwchradd
(SPAEM, 1998).
“ Nodwedd allweddol o arfer asesu dda yw darparu gwybodaeth yn effeithiol i
ddisgyblion, yn ddyddiol, ynglŷn ag ansawdd eu gwaith. Mae hyn yn hwyluso’r dysgu ac yn
galluogi’r disgyblion i wella eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth.”

Gweithgaredd
Mewn parau/grwpiau, atebwch y cwestiynau isod.
1.

Pa ddulliau rydych chi’n eu defnyddio i gynnig adborth i ddisgyblion ar eu gwaith
ysgrifennu?

2.

Pa ddulliau hunanasesu rydych chi’n eu defnyddio? Eglurwch sut rydych yn eu
defnyddio.

3.

Sut rydych chi’n sicrhau fod pob disgybl yn cael cyfle i arddangos yr hyn mae’n ei
ddeall?
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ASTUDIAETH 2
Ysgrifennu Personol a Dychmygus: Blwyddyn 7
Cyflwyniad
Yn yr uned hon ceir cyfres o wersi ar y thema Bwlio. Y nod yw cyfoethogi geirfa trwy
ddefnyddio cerdd “Y Bwli” (isod) yn symbyliad. Y cam cyntaf yw llunio disgrifiad o’r bwli a
fydd yn arwain at ysgrifennu ymson person sy’n cael ei fwlio. Yn ystod y gwersi, rhoddir
adborth ar lafar ac yn ysgrifenedig i godi safon gwaith y disgyblion.

Y BWLI
Rwyt ti’n lwcus
dy fod ti’n fwy na fi,
yr horwth hyll,
neu fe rown i gweir nad anghofit mono byth
i ti ti
a’th goesau cam
a’th lygaid croes.
Mae penelin dy drwyn
yn ddigon i godi dychryn
ar bob diawl
oddi yma i ben draw Iwerddon ac yn ôl
a’th gorff fel petai byddin fawr o filwyr
wedi bod yn tramp
tramp
trampio
dros bob modfedd sgwâr ohono.
Pe bawn i’n fwy
fe’th rwymwn di yng ngwe fy sbeit
a dawnsio’n llon o’th gwmpas.
Fe wnawn i bont ohonot
a cherdded drosot
dros yr afon
i nôl fy mhêl
O roeddet ti’n meddwl dy fod ti’n llanc
yn dwyn fy mhêl
a’i chicio yno
lle na fedraf fynd i’w nôl.
Ond aros di nes byddaf i yn enwog
am chwarae pêl ar hyd a lled y wlad!
Bydd pawb yn curo dwylo
ac yn gweiddi ar fy ôl pan af i heibio
a minnau’n chwerthin am dy ben,
yr horwth hyll,
yn union fel chwarddaist ti
wrth gicio mhêl i dros yr afon.
Ond rwyt ti’n fwy na fi
a rhaid imi fynd i chwarae efo Deio ‘mrawd.
Gwynne Williams
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Gwers 1
Dosbarth:

Blwyddyn 7
Cymysg
Bwlio
Cyfoethogi iaith ddisgrifiadol y disgyblion
Copi o gerdd “Y Bwli”, Gwynne Williams, gweler Gwreichion a
TASau 1995
Sgip Ansoddeiriau o Camu 1, tudalen 82 (Atodiad 1)
Papur ysgrifennu

Gallu:
Thema:
Nod:
Adnoddau:

Rhagymadrodd
Atgoffa’r disgyblion o gynnwys y gwersi blaenorol, e.e. gwylio rhannau o Joni Jones a
gweithgareddau o Dringo’r Ysgol, h.y. gosod y thema bwlio yng nghyd-destun gwaith y
tymor.
● Creu storm eiriau ar y bwrdd gwyn i ganfod pa eiriau y gellid eu defnyddio i
ddisgrifio’r bwli yn Joni Jones.
●

Camau’r wers
Cam 1

Cam 2
Cam 3
Cam 4

Cam 5

Cam 6
Cam 7

Cam 8

Cam 9

Cam 10

Rhannu copïau o’r gerdd “Y Bwli” a gofyn i’r disgyblion ddarllen y gerdd
mewn parau a chasglu gwybodaeth am y bwli, e.e.
sut mae’n edrych
personoliaeth
beth mae o/e’n ei wneud.
Ysgrifennu pwyntiau ar bapur.
Athro/Athrawes yn cylchynnu i gynnal a monitro’r gwaith.
Gofyn am adborth gan y disgyblion ac ysgrifennu ambell air/ansoddair ar y
bwrdd gwyn.
Athro/Athrawes yn gofyn: Sut byddech chi’n disgrifio’r bwli? ac yna rhannu’r
daflen Sgip Ansoddeiriau a chynnal trafodaeth ddosbarth yn para dim
mwy nag ychydig funudau.
Disgyblion i ysgrifennu paragraff i ddisgrifio unrhyw fwli o’r ysgol, pentref,
clwb ieuenctid, teledu etc. gan gofio ystyried:
sut mae’n edrych
personoliaeth
beth mae o/e’n ei wneud.
Rhai disgyblion yn darllen eu gwaith i weddill y dosbarth/grŵp ac yn
derbyn eu hymateb.
Rhoi adborth ar lafar i’r disgyblion gan gynnig sylwadau ar y defnydd o
ansoddeiriau, cyffelybiaethau a chymariaethau; trosiadau; amrywiaethau
berfol etc.
Tynnu sylw’r disgyblion at ambell enghraifft dda.
Cloi’r wers – tynnu pethau ynghyd, tanlinellu’r hyn a ddysgwyd a dweud
beth fydd ar waith yn y wers nesaf, sef defnyddio rhai o’r disgrifiadau i
greu ymson a fydd yn disgrifio teimladau’r person sy’n cael ei fwlio.
Gwaith cartref – meddwl sut mae person sy’n cael ei fwlio yn teimlo gan
nodi eu teimladau ar bapur.
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Gwers 2
Dosbarth:
Gallu:
Thema:
Nod:
Adnoddau:

Blwyddyn 7
Cymysg
Bwlio
Ysgrifennu Ymson
Copi o’r gerdd Y Bwli
Enghraifft o ymson o Fy Myd, Cyfres 2000

Rhagymadrodd
Holi’r disgyblion ynglyˆn â’r gwaith cartref a thrwy hynny eu hatgoffa o’r wers
flaenorol, sef dysgu sut i ddisgrifio bwli.
● Egluro beth yw nod y wers, sef defnyddio disgrifiadau o’r bwli mewn ymson, h.y.
teimladau’r person sydd yn cael ei fwlio at y bwli.
●

Camau’r wers
Cam 1
Cam 2
Cam 3

Cam 4
Cam 5

Cam 6
Cam 7

Cam 8
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Rhannu copi o’r gerdd “Y Bwli” a gofyn iddynt chwilio am deimladau’r
awdur, sef yr un sy’n cael ei fwlio.
Disgyblion yn cynnig adborth i’r dosbarth cyfan ynglyˆn â sut mae’r awdur
yn teimlo tuag at y bwli a sut mae o/e’n ei ddisgrifio.
Egluro nodweddion ymson; er enghraifft, mae ymson yn cynnwys:
teimladau a meddyliau ar bapur
siarad hefo chi eich hun
meddwl yn uchel
ysgrifennu yn bennaf yn y presennol
iaith lafar/siarad
hefyd, gweler Fy Myd, Cyfres 2000, Tudalen 51.
Darllen enghraifft o ymson.
Ysgrifennu’r Ymson: Ysgrifennwch ymson unrhyw berson sy’n cael ei fwlio
mewn unrhyw le. Tra digwydd hyn, yr athro/athrawes yn rhoi cynhaliaeth i
grwpiau/unigolion.
Y dosbarth i glywed ambell enghraifft neu hyd yn oed gychwyn ambell un
gyda gweddill y disgyblion a’r athro/athrawes yn ymateb.
Cloi’r wers drwy atgoffa’r disgyblion o nodweddion ymson a gofyn
iddynt orffen y gwaith gartref. Gofyn i’r disgyblion ystyried eu gwaith gan
ddefnyddio’r daflen hunanasesu.
Ar ôl derbyn y drafft cyntaf, mae angen rhoi adborth ysgrifenedig i’r
disgyblion sydd yn nodi’r rhinweddau a’r hyn sydd angen ei wneud i
wella’r gwaith
(Gweler tudalennau 14 ac 15).

ATODIAD 1

SGIP ANSODDEIRIAU

yr hen bitsh
yr hen swigw
yr hen bilsan fach

Cartha dy glustie
Clyw ma!

Ca’ dy lap
Ca’ dy ben
Taw a dweud
Bydd dawel achan

Ei grasu
Ei sodro
Ei stido

Gei
Gei
Gei
Gei

yr horwth hyll
Y mwnci mul llo
Y rocyn difaners
Y crwt penefer

di
di
di
di

gweir
grasfa
goten
sgwrfa

yr hogan bowld
y groten haerllug
y roes ddigwilydd

y
y
y
y

sgodyn
mwlsyn
ceit/y lembo
rhacsyn

y rebel
y wali
y wimp
yr hwligan
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GWEITHGAREDD
Ystyriwch yr enghreifftiau sy’n dilyn. Sylwch ar y modd y mae adborth adeiladol ar un
math o ysgrifennu yn dylanwadu’n gadarnhaol ar waith Samantha mewn cyweiriau eraill
(gweler isod). Mae Samantha hefyd wedi derbyn y daflen hunanasesu (gweler tudalen15)
sy’n rhoi’r cyfle iddi adlewyrchu ar ei gwaith. Gellid defnyddio taflenni o’r fath wrth i
barau o ddisgyblion asesu gwaith ei gilydd. Tasg gyntaf Cai yw ysgrifennu drafft o ymson y
sawl sy’n cael ei fwlio (tudalennau 18 ac 19). Mae’n ailddrafftio’r ymson (tudalennau 20 ac
21) yn sgîl adborth yr athrawes sy’n arwain at godi safon ei waith.
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TAFLEN HUNANASESU

Ydy’ch disgrifiad chi o’r bwli yn cynnig:

ansoddeiriau da?

darlun byw o’r bwli?

cyffelybiaeth/au?

trosiad/au?

brawddegau gwahanol?

Oedd hwn yn ddisgrifiad da o’r bwli yn eich barn chi? Pam?

Sut byddech chi’n gwella’r disgrifiad?

15

16

17

18

19

20

21

22

GWEITHGAREDD
Rhannwch yn grwpiau – pob grŵp i ystyried enghraifft wahanol.
●

Edrychwch ar yr enghreifftiau canlynol gan ystyried y dasg a roddwyd
i’r disgyblion sef:
-

darllen ac ymateb i’r gerdd
llunio disgrifiad o unrhyw fwli
llunio ymson person sy’n cael ei fwlio.

●

Nodwch ym mha fodd y byddai’n bosibl i ddisgyblion godi safon y gwaith.

●

Pa ganllawiau fyddech chi’n eu rhoi iddynt?

●

Efallai y byddwch yn ystyried:
-

●

cynnwys
disgrifiadau da/byw
ffurf ac ieithwedd
cywirdeb iaith.

Lluniwch daflen/grid hunanasesu a thargedau ar gyfer y disgyblion.
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24

25

26
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ASTUDIAETH 3
Cywain Gwybodaeth: Blwyddyn 8
Cyflwyniad
Mae’r Astudiaeth hon yn cynnig camau i ysgogi disgyblion gywain gwybodaeth yn drefnus.
Nod ieithyddol y dasg yw sicrhau eu bod yn ymwybodol o bwysigrwydd amrywio
brawddegau a defnyddio ffurfiau gorffennol y ferf.
Mae’r gweithgareddau yn yr astudiaeth hon ar ffurf uned addysgu a all gwmpasu sawl
gwers.
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UNED ADDYSGU
Dosbarth:
Gallu:
Thema:
Nod:
Iaith:
Adnoddau:

Blwyddyn 8
Cymysg
Pethau Rhyfedd
Cywain gwybodaeth berthnasol
Crynhoi gwybodaeth
Amrywio brawddegau
Berfau cryno yn y gorffennol
Copi o’r cylchgrawn 14
Taflen fframiau gwybodaeth
Taflen wybodaeth am Tutankhamun
Taflen iaith – brawddegau a berfau amrywiol
Cyfrifiadur/on – dylid addysgu’r disgyblion i ddefnyddio’r cyfrifiadur i
ddrafftio ac ailddrafftio’u gwaith.

Camau’r uned addysgu
Cam 1.

Darllen Mae Rhywbeth yn y Dŵr, Cylchgrawn 14, tudalen 8 (atodiad 1)

Cam 2.

Llafar: trafod yr erthygl uchod mewn grwpiau gan ddefnyddio’r
cwestiynau isod fel canllaw:
Beth sydd wedi digwydd?
Ym mhle digwyddodd e?
Pryd?
I bwy digwyddodd e?
Sut?
Ysgrifennu (grŵp): Rhowch yr wybodaeth yn y fframiau (Atodiad 2).
Darllen darnau newydd s’yn cyflwyno gwybodaeth am ddigwyddiad
arbennig, e.e. Tutankhamun (Atodiad 3 ).
Ysgrifennu - tynnu gwybodaeth berthnasol o’r darnau dan benawdau’r
fframiau, sef: Beth? Ble? Pryd? Pwy? Sut? (Atodiad 2).
Cyflwyno taflen hunanasesu iaith (Atodiad 4).
Ysgrifennu: cywain yr wybodaeth berthnasol yn gryno a diddorol gan
gofio amrywio’r berfau a’r patrymau brawddegol.
Hunanasesu: gofyn i’r disgyblion: Ydych chi wedi cynnwys popeth yn eich
gwaith? Ar ôl darllen eich gwaith eto, rhowch dic yn y blwch priodol, ar y daflen
hunanasesu cynnwys (gweler isod).

Cam 3.
Cam 4.
Cam 5.
Cam 6.
Cam 7.
Cam 8.

Beth?

❏

Ble?

❏

Pryd?

❏

Pwy?

❏

Sut?

❏
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Cam 9.

Cam 10.
Cam 11.
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Rhowch y cyfarwyddyd canlynol i’r disgyblion: Darllenwch waith eich
partner. Defnyddiwch Atodiad 4. A yw wedi amrywio dechrau’r brawddegau? A
ydy’r berfau a ddefnyddiwyd yn yr amser gorffennol?
Asesiad Athro: yr athro i edrych ar y cynnwys gan ganolbwyntio ar
gywirdeb y berfau (Atodiad 5)
Ysgrifennu: disgyblion yn ailysgrifennu’r gwaith gan ymgorffori’r
cywiriadau/gwelliannau - gellir defnyddio Taflen Ailddrafftio i gynnal y
disgyblion (Atodiad 6).

ATODIAD 1

31

ATODIAD 2

CYFLWYNO GWYBODAETH
Pa fath o wybodaeth sy’n cael ei gyflwyno yma?

Beth sydd wedi digwydd?

Ble?
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Pryd?

I bwy y digwyddodd?

Sut?
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ATODIAD 3

34

ATODIAD 3 (parhad)

35

ATODIAD 4
Hunanasesu Iaith
Amrywio dechrau’r frawddeg
Peidiwch â dechrau pob brawddeg â Roedd.
Dysgwch amrywio dechrau eich brawddegau. Edrychwch ar yr enghreifftiau isod.
Roedd Howard Carter wedi mynd i Ddyffryn y Brenhinoedd.
Aeth Howard Carter i Ddyffryn y Brenhinoedd.
Roedd y tîm yn aros i’r Arglwydd Caernarfon.
Arhosodd y tîm i’r Arglwydd Caernarfon.
Roedd dodrefn yn y bedd.
Yn y bedd roedd dodrefn.

Berfau
Pan ydych chi’n ysgrifennu am rywbeth a ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl, cofiwch
ddefnyddio gorffennol y ferf.
Dyma enghreifftiau y gallwch eu defnyddio wrth ysgrifennu am Tutankhamun.
Credodd
Cafodd
Darganfu
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Meddyliodd

Gwnaeth

Aeth

Gwelodd

Dywedodd

Clywodd

Symudodd

ATODIAD 5
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ATODIAD 5 (parhad)

38

ATODIAD 6

IAITH
TAFLEN AIL DDRAFFTIO

Ydych chi wedi amrywio dechrau’r brawddegau?
e.e.
Ar ôl ...
Efallai ...
Yn ôl ...
Yna ...
Roedd ...
Erbyn ...
Yn y ...
O’r diwedd ...
Yn ystod ...
Er ...
Pan ...
Ymhen ...

Ydych chi wedi defnyddio berfau yn y gorffennol?
e.e.
Aeth ...
Credodd ...
Cafodd ...
Meddyliodd ...
Gwelodd ...
Rhedodd ...
Clywodd ...
Symudodd ...
Dywedodd ...
Gwnaeth ...
Sylwodd ...
Daeth ...
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Sylwadau ar waith Disgybl 1
● Ar ddrafft cyntaf Disgybl 1, gwelir yn glir Gam 8, sef hunanasesu cynnwys.

Disgybl 1

40

Sylwadau ar waith Disgybl 2
● Gellir gweld yma enghraifft o Cam 8, sef yr asesu pâr. Mae’r partner wedi bod yn
hollol ymwybodol o nod ieithyddol y wers sef amrywio brawddegau a defnyddio
gorffennol y ferf.

Disgybl 2 - Asesu Pâr

41
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GWEITHGAREDDAU PELLACH
I GODI SAFONAU
Enghraifft o waith Disgybl 3
Dyma ail ddrafft Disgybl 3. Gellir gweld yma bod y disgybl wedi amrywio ei frawddegau
ond yn anffodus nid yw hunanasesu’r cynnwys wedi bod yn llwyddiannus. Does dim sôn
am pryd ac y mae’r cynnwys yn gymysglyd iawn. Pa gamau fyddech chi’n eu hawgrymu i
alluogi’r disgybl godi safon ei waith?

Disgybl 3
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GWEITHGAREDD
Gweler ail ddrafft Disgybl 4 isod. Gellir gweld bod y cynnwys a’r nod ieithyddol yn ateb
gofynion y dasg yn lled dda. Yn yr achos hwn, y mynegiant a’r iaith sy’n amharu ar safon y
dasg orffenedig. Awgrymwch gamau posibl i alluogi’r disgybl godi safon ei waith.
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ASTUDIAETH 4
Mynegi Barn
Cyflwyniad
Nod y gweithgaredd yw ysgrifennu llythyr ffurfiol yn mynegi barn am yr amgylchedd.
Treulir cryn amser yn rhoi canllawiau ac ymarferion byrion i’r disgyblion i’w cynorthwyo
gyda’r dasg. Mae’r rhain yn cynnwys:
casglu gwybodaeth o fideo;
gwaith llafar pâr/grŵp/dosbarth;
drilio ffurfiau iaith;
blaenoriaethu syniadau etc.
Nid oes rhaid dilyn pob cam; gellir cyflwyno deunydd/iau darllen addas fel sbardun.
Pwrpas y camau yn yr uned addysgu - a all gwmpasu sawl gwers - yw sicrhau bod y
disgyblion yn casglu ynghyd ddigon o syniadau a’u hystyried yn fanwl a’u gosod mewn
trefn. Hefyd, mae’n bwysig treulio amser yn cyflwyno patrymau iaith priodol ar gyfer y
dasg.
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UNED ADDYSGU
Dosbarth:
Gallu:
Thema:
Nod:
Nodau gramadegol:

Adnoddau:

46

Blwyddyn 9
Cymysg
Yr Amgylchedd
Mynegi barn yn ysgrifenedig a dysgu ieithwedd mynegi barn a
geirfa Yr Amgylchedd.
Berfau – dylen nhw, dylen ni.
treiglo’n feddal ar ôl gwrthrych berf,e.e. dylen nhw wrando;
rhedeg arddodiaid, e.e. mae’n rhaid iddyn nhw;
patrwm pebai, e.e. Hoffwn i pebai ... (disgyblion uwch eu gallu).
WHAP 1997, tudalen 60, Planed Mewn Perygl
Cardiau cyfathrebu
Gwers Y Fam Ddaear – fideo o CAA sy’n cyd-fynd â llyfr
Fy Myd, Cyfres 2000 neu unrhyw fideo addas sy’n ymwneud â’r
amgylchfyd
Taflen swigod
Taflen ffrâm llythyr.

UNED ADDYSGU
Cam 1
●

Gweithgaredd dosbarth cyfan

Cynhesu’r dosbarth cyfan i’r testun - Planed Mewn Perygl. Y disgyblion i edrych ar y
lluniau a llunio storm eiriau ar y bwrdd gwyn, e.e.

llygredd
niweidio
afiach
diwydiannau
ailgylchu aer llygredig
glannau’r
creulondeb
peryglu iechyd

bywyd gwyllt
diwydiant
nwyon peryglus
afiechyd
afonydd
glannau’r môr
brwnt
annibendod etc.

llygru

●

Gosod yr eirfa ar daflunydd/bwrdd gwyn a’r disgyblion i gopïo’r eirfa yn eu llyfrau.
Gellir cynnal ymarfer - nodi berfenw/ansoddair/enw etc.

●

Gwaith cartref - dysgu’r eirfa ar gyfer prawf sillafu.

Cam 2
●
●

Gwylio fideo

Gwylio fideo, e.e. Gwers y Fam Ddaear
Cywain gwybodaeth o’r fideo ar: Sut mae dyn yn difetha’r byd? - gellir hwyluso’r
gwaith drwy ddarparu taflen/grid (Atodiad 12, Tualen 69).

Cam 3

Trafod mewn grŵp gan ddefnyddio cardiau cyfathrebu
(Atodiad 1a)

Rhoi’r disgyblion mewn grwpiau o bedwar.
Cyflwyno’r cwestiynau’n unig i ddisgyblion uwch eu gallu (Atodiad 1b).
Mwyafrif y disgyblion yn defnyddio’r cardiau cyfathrebu a’r wybodaeth a gawsant o’r fideo.
Pwysleisio defnyddio ymadroddion megis:
- Rydw i’n credu/meddwl bod ...
- Yn fy marn i ...
- Yn bersonol ...
- A dweud y gwir ...
- Alla i ddim credu hyn ...
- Dylen nhw ...
- Rwy’n cytuno â ...
- Chwarae teg.
Adrodd yn ôl fesul grŵp gan annog y disgyblion i ymateb yn y cywair priodol, e.e.
- Roedden ni’n meddwl ...
- Yn ein barn ni ...
- Credai ambell un ...
- Anghytunai ambell un ...
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Cam 4

Ochr arall y geiniog

Holi’r disgyblion: Beth yw’r dadleuon dros ofalu am yr amgylchedd?
● Nodi ymateb y disgyblion ar y bwrdd gwyn.
● Gwaith pâr - rhoi’r gosodiadau yn nhrefn eu pwysigrwydd.
●

Cam 5

Trafod datganiadau a geir ar y daflen swigod (Atodiad 2)

Trafodaeth dosbarth ynglŷn â’r datganiadau ar y daflen.
● Y disgyblion i ddewis un o’r datganiadau ar y daflen swigod ac ysgrifennu rhesymau o
blaid y datganiad.
●

Cam 6

Cyflwyno patrymau iaith trwy ddrilio, e.e.

berfau
+ treiglad meddal

arddodiaid

Cam 7

dylwn i wrando
dylen ni fynd
dylai’r cyngor weithredu
dylen nhw geisio
rhaid iddyn nhw wrando
rhaid i ni beidio
rhaid i’r cyngor ...

Cyflwyno’r dasg ysgrifennu

Ysgrifennwch lythyr ffurfiol i’ch papur bro yn mynegi eich barn am broblemau yr amgylchedd yn
eich ardal chi.
Disgyblion canolig eu gallu - cyflwyno ffrâm llythyr (Atodiad 3) i gynorthwyo’r
disgyblion gan bwysleisio pwysigrwydd defnyddio patrymau iaith arbennig (Atodiad 4).
● Disgyblion uwch eu gallu - rhoi’r canllawiau canlynol iddynt:
- Dylech sôn am yr hyn sy’n eich poeni
- Beth ydych chi a’ch teulu yn ei wneud?
- Sut all y cyngor weithredu?
- Beth ddylai’r llywodraeth ei wneud?
- Paragraff i gloi yn crynhoi eich sylwadau
● Disgyblion yn ysgrifennu’r drafft cyntaf.
●
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Cam 8

Adborth

Wrth i’r disgyblion wneud y dasg yn y dosbarth, dylai’r athro gylchynnu gan roi
adborth unigol ar lafar, fel bo’r galw.
● Adborth ysgrifenedig unigol ar y drafft cyntaf (Atodiadau 5 a 7):
- cyfeirio at unrhyw fylchau o ran y cynnwys
- defnyddio côd marcio a chanolbwyntio ar rai gwallau, e.e.
treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid o,am ac ar sillafu
atalnodi, defnydd o briflythyren etc.
- annog y disgyblion i gywiro gwaith eu hunain
- defnyddio geiriaduron a chyfeirlyfrau
- Cymreigio idiom a mireinio mynegiant.
● Adborth dosbarth cyfan:
- cyfeirio at y prif wallau cyffredin megis treiglad meddal ar ôl arddodiaid
- defnyddio naill ai darn o waith gan ddisgybl neu ddarn o ffuglen a’r disgyblion,
mewn parau, i danlinellu pob arddodiad a chylchu’r treiglad sy’n dilyn
- dewis deg brawddeg wallus o waith yr holl ddisgyblion a gofyn i’r disgyblion eu
cywiro
- y disgyblion yn cywiro eu drafftiau cyntaf fesul pâr/grŵp.
●

Cam 9

Disgyblion yn ysgrifennu ail ddrafft - cywiro ac addasu

Cam 10

Marcio’r gwaith yn derfynol

Defnyddio côd marcio; o bosibl mewn mwy o fanylder gan fod amryw o’r gwallau
eisoes wedi eu cywiro gan y disgybl.
● Ysgrifennu sylwadau adeiladol, sy’n cynnwys targed/au ieithyddol unigol i bob disgybl
gan eu hannog i roi sylw teilwng iddynt ar draws y cwricwlwm.
●

Nodyn

Wrth edrych ar y drafftiau terfynol, sylwch sut mae’r disgyblion wedi
ymateb i’r adborth a roddwyd gan yr athro a sut mae safon y gwaith wedi
codi, e.e.

Atodiadau 5 a 6 - y mae’r disgybl wedi ychwanegu paragraff am y cyngor ac wedi ceisio
cywiro nifer o wallau y tynnwyd sylw atynt. Fodd bynnag, mae gwaith y
disgybl yn anghyson ac o’r herwydd, parheir â’r un targedau ieithyddol er
mwyn i’r disgybl wella yn yr hir-dymor.
Atodiadau 7 ac 8 - erbyn yr ail ddrafft, y mae’r disgybl wedi cywiro’r gwallau treiglo ac
wedi mireinio’r mynegiant. Gan fod y disgybl wedi ymateb i’r gwallau y
tynnwyd sylw atynt yn wreiddiol, penderfynwyd gosod targedau newydd.
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Cam 11 Hunanasesu
●

Gosod y daflen hunanasesu (Atodiad 9) ar yr uwchdaflunydd - cael ymateb llafar
(parau/grwpiau/dosbarth) a’r disgyblion, yn unigol, i nodi eu targedau personol o ran
iaith a chynnwys.

Cam 12 Ymateb i anghenion y disgyblion
●

50

Gellir ymateb i anghenion y dosbarth drwy lunio gwersi sy’n canolbwyntio ar wella
gwendidau ieithyddol a chadarnhau defnydd da o iaith, e.e.
- Edrych ar ddarn darllen gan dynnu sylw at ddefnydd cywir o iaith yn unigol neu
mewn parau/grwpiau, e.e. treiglad trwynol, rhedeg arddodiaid etc.
- Llungopïo darn o waith disgybl neu ddau sy’n gymysgedd o iaith dda a gwallau y disgyblion i gywiro’r darn.
- Gosod tasg mynegi barn debyg i’r disgyblion ei chyflawni er mwyn gweld a ydy’r
disgyblion wedi datblygu a gwella o safbwynt mynegi barn.

ATODIAD 1(a)
Mynegi Barn - Yr Amgylchedd

Grwpiau
1
Cadeirydd:

Ydych chi’n poeni am yr amgylchedd?

Person 2:

Wel, mae ambell i beth yn fy mhoeni.

Person 3:

Dydw i ddim wedi meddwl ryw lawer am y peth.

Person 1:

Ydw, rwy’n poeni’n fawr iawn am yr amgylchedd.

2
Cadeirydd:

Pa bethau yn arbennig sy’n eich poeni?

Person 2:

Rydw i’n meddwl bod gormod o lygredd ........................

Person 1:

Yn bersonol, rwy’n poeni’n ofnadwy am .........................

Person 3:

Yn fy marn i, mae pobl yn gwneud môr a mynydd
o broblemau ..............................

3
Cadeirydd:

Beth mae eich teulu yn ei wneud i ddiogelu’r amgylchedd?

Person 3:

A dweud y gwir, dydyn ni ddim ............................

Person 1:

Alla i ddim credu hyn, rydych chi’n gwbl anghyfrifol - fydd na
ddim byd ar ôl i ni os na ofalwn ni amdano. Rydyn ni fel
teulu yn ..................................

Person 2:

Wel, rydyn ni’n eithaf gofalus hefyd gan ein bod ni’n ..............
ond dyw hi ddim bob tro yn hawdd i wneud y pethau hyn.
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ATODIAD 1(a) (parhad)

4
Cadeirydd:

Ydych chi’n hapus gyda’r hyn mae’r cyngor lleol yn ei wneud?

Person 1:

Yn fy marn i, dylen nhw wneud ....................................

Person 3:

Chwarae teg i’r cyngor, maen nhw wedi’r cyfan yn ....................

Person 2:

Rwy’n cytuno a ................................. ond gallwn ni elwa mwy
ar eu gwaith nhw.

5
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Cadeirydd:

Ydy’r llywodraeth yn gwneud digon i ddiogelu’r amgylchedd?

Person 2:

Nac ydyn, dylen nhw ...............................................................

Person 1:

Rwy’n credu bod angen iddyn nhw ......................................

Person 3:

Ond fe fyddai ............................................ yn costio gormod.

ATODIAD 1b

Cadeirydd 1:
Rydyn ni wedi bod yn edrych ar rai
o’r problemau ar hyd a lled y wlad.
Ydych chi’n poeni am yr amgylchedd?
Cadeirydd 2:
Beth mae eich teulu chi yn ei wneud i
ddiogelu’r amgylchedd

Cadeirydd 3:
Ydych chi’n hapus gyda’r hyn y mae’r
cyngor lleol yn ei wneud dros yr
amgylchedd?

Cadeirydd 4:
Ydy’r llywodraeth yn gwneud digon i
ddiogelu’r amgylchedd/

Cadeirydd 5:
Mae’n amlwg eich bod yn poeni cryn
dipyn am yr amgylchedd, diolch yn fawr i
chi am eich sylwadau.
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ATODIAD 2

Angenrhaid ydy gwres canolog yn ein tai

Un car - un teulu
- dyna’r ddelfryd!

Ni allwn fyw
heb drydan

Mae damwain nawr ac yn
y man i long olew yn briw
bach i’w dalu am
fendithion olew!

Rhaid cael diwydiant
fel glo brig er mwyn
cael gwaith i’r ardal.

Melinau gwynt
yw ffordd
ymlaen.

All yr un ysgol, ysbyty na
swyddfa weithio heb bapur
heddiw.
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ATODIAD 3
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ATODIAD 4

Ymadroddion defnyddiol wrth fynegi barn
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ATODIAD 5
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ATODIAD 5 (parhad)
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ATODIAD 6
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ATODIAD 7
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ATODIAD 8
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ATODIAD 9
Taflen Huanasesu
Ar ôl cwblhau’r drafft cyntaf, a oedd angen i chi:
●
●
●
●
●

ychwanegu o ran y cynnwys?
ychwanegu rhesymau?
wneud unrhyw newidiadau i ffurf y llythyr,
e.e. o ran y cyfeiriad, dyddiad etc.?
newid paragraff agoriadol eich llythyr?
newid clo eich llythyr gan grynhoi
eich sylwadau’n gwrtais?

Oedd/Nac oedd
Oedd/Nac oedd
oedd/nac oedd
Oedd/Nac oedd
Oedd/Nac oedd

A ddefnyddioch chi:
●
●

baragraffau trefnus?
y cywair iaith priodol, e.e. ti/chi?

Do/Naddo
Do/Naddo

A wnaethoch chi:
gywiro unrhyw ferfau anghywir?
gywiro unrhyw dreigladau ar ôl
arddodiaid?
● ddefnyddio’r geiriadur i gywiro
gwallau sillafu?
● gywiro unrhyw wallau atalnodi, e.e.
priflythrennau?
●
●

Do/Naddo
Do/Naddo
Do/Naddo
Do/Naddo

Nodwch unrhyw dargedau personol yn eich llyfrau Cymraeg/llyfr gwaith
cartref/dyddiadur.
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GWEITHGAREDD
Gofynnwyd i’r disgyblion ysgrifennu llythyr cwyn gan hen berson am ymddygiad pobl ifanc.
Roedd y dosbarth wedi trafod hawliau pobl ifanc cyn hyn. Dyma ddau ddrafft gan yr un
disgybl (Atodiadau 10 ac 11). Ar ôl y drafft cyntaf, a oedd yn gwbl annerbyniol gan yr
athrawes, cywirwyd y gwaith gan ddefnyddio côd marcio a rhoddwyd adborth llafar i’r
disgybl ynglŷn â sut i wella.
Beth, yn eich tyb chi, oedd yr adborth a roddwyd i’r disgybl?
● Darllenwch yr ail ddrafft; marciwch ef a nodwch eich sylwadau a thargedau i’r disgybl.
●

ATODIAD 10
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ATODIAD 11
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1

2

3

4

5

6

7

Rheswm

2

3

4

5

6

7

Rheswm

Beth mae’r fam ddaear yn gwisgo yn lle coed hardd?

1

Pa greaduriaid y mae dyn wedi’u cam-drin?

Neges y fam ddaear

7

6

5

4

3

2

1

Pa bethau eraill sy’n cael eu hefeithio gan fod dyn yn cam-ddefnyddio’r ddaear?

Gwers y Fam Ddaear

ATODIAD 12

69

70
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Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-swydd y Gymraeg
Agweddau ar Addysgu’r Gymraeg
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Cyfnodau Allweddol 3 a 4
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