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Disgrifiad o'r Gweithgaredd
Gweithgaredd 1: Cyfrifo eich ôl‐
troed carbon
Bydd y disgyblion yn defnyddio
gwybodaeth am eu ffordd
bersonol o deithio a defnyddio
egni yn y cartref i gyfrifo eu hôl‐
troed carbon eu hunain.

Dolenni i Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru

Cwricwlwm Cymraeg a Saesneg:
Llinynnau: Llafaredd
Elfennau: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Agweddau: Siarad
Blwyddyn 3
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio geirfa briodol
 trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu dilyn
Blwyddyn 4
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio adnoddau cynorthwyol
 trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud
Blwyddyn 5
 esbonio gwybodaeth a syniadau, gan archwilio a defnyddio dulliau argyhoeddi
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol a thaflu’r llais yn effeithiol i gynulleidfa fawr
Blwyddyn 6
 mynegi barn a syniadau’n eglur, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol ac amrywio mynegiant, tôn a chryfder y llais i gadw diddordeb
y gwrandawyr
Agweddau: Gwrando
Blwyddyn 3:
 gwrando’n ofalus a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn maent yn ei ddysgu a’r hyn maent eisoes yn ei wybod
Blwyddyn 4:
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau
Blwyddyn 5:
 gwrando’n astud ar gyflwyniadau gan ddefnyddio technegau i gofio’r prif bwyntiau
Blwyddyn 6:
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o gasgliadau neu farn y siaradwyr
Agweddau: Cydweithio a Thrafod
Blwyddyn 3:
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan rannu syniadau a gwybodaeth
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Blwyddyn 4
 cyfrannu i drafodaeth grŵp a helpu pawb i gymryd rhan
Blwyddyn 5
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyflawni’r dasg yn dda
Blwyddyn 6
 cyfrannu’n bwrpasol i drafodaeth grŵp er mwyn dod i’r canlyniadau y cytunwyd arnynt

Cwricwlwm Mathemateg:
Llinynnau: Datblygu ymresymu rhifyddol
Elfennau: Adnabod prosesau a chysylltiadau
Blynyddoedd 3‐6:
 trosglwyddo sgiliau mathemategol i amrywiaeth o gyd‐destunau a sefyllfaoedd bob dydd
 adnabod y camau a'r wybodaeth briodol sydd eu hangen er mwyn cwblhau'r dasg neu i gyrraedd datrysiad
 dewis y fathemateg a’r technegau priodol i’w defnyddio
 dewis a defnyddio offer ac unedau mesur addas
 dewis strategaeth feddwl ac ysgrifenedig briodol a gwybod pryd mae’n briodol defnyddio cyfrifiannell
Llinynnau: Defnyddio sgiliau rhif
Elfennau: Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig
Blwyddyn 3:
 defnyddio strategaethau meddwl i adio a thynnu rhifau 2 ddigid
Blwyddyn 4:
 adio rhif 2 ddigid at a thynnu rhif 2 ddigid o rif 3 digid gan ddefnyddio dull meddwl neu ysgrifenedig priodol
Blwyddyn 5:

Blwyddyn 6:
 adio a thynnu rhifau drwy ddefnyddio rhifau cyfan a degolion
Elfennau: Amcangyfrif a Gwirio
Blwyddyn 3:
 defnyddio adio i wirio tynnu
Blynyddoedd 4 ‐ 6:
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gwirio atebion drwy ddefnyddio gweithrediadau gwrthdro

Cwricwlwm Gwyddoniaeth:
Rhaglen Astudio: Sgiliau
Cyfathrebu: Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
1. chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a’i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
2. cyfleu eu gwaith yn glir trwy siarad, ysgrifennu, lluniadau, diagramau, siartiau, tablau, siartiau bar, graffiau
llinell, fideos, a phecynnau TGCh, gan ddefnyddio geirfa berthnasol
3. defnyddio mesurau safonol ac unedau S.I. e.e. Kg, e, N, m.
Ymholiad: Dylai’r disgyblion gael cyfleoedd i gynnal gwahanol fathau o ymholi, e.e. chwilio am batrymau, archwilio,
dosbarthu ac adnabod, gwneud pethau, profi teg, defnyddio a chymhwyso modelau trwy:
Cynllunio: Bydd y disgyblion yn troi syniadau a awgrymir iddynt, a’u syniadau eu hunain, yn ffurf y gellir ei hymchwilio.
Byddant yn amlinellu’r ymagwedd/dull arfaethedig gan gydnabod, penderfynu a rhoi peth cyfiawnhad ar gyfer pob un
o’r canlynol pan fo’n briodol:
3. ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol
12 Gwyddoniaeth

Myfyrio: Bydd y disgyblion yn meddwl am yr hyn a wnaethant er mwyn cadarnhau dysgu a throsglwyddo sgiliau,
gwybodaeth a dealltwriaeth i gyd‐destunau eraill trwy:
6. cysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd tebyg, yn yr ysgol ac mewn mannau eraill
Sut mae pethau’n gweithio: Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy
ymchwilio i’r gwyddoniaeth sy’n gefn i bethau bob dydd, e.e teganau, offerynnau cerdd a dyfeisiadau trydanol, sut
mae’r rhain yn cael eu gwneud a sut maen nhw’n gweithio.
Dylid rhoi cyfle iddynt astudio:
1. sut mae trydan yn cael ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei reoli mewn cylchedol syml
Dolenni i’r rhaglenni astudio gwyddoniaeth CA2 canlynol
 Cyd‐ddibyniaeth organebau
 Y Ddaear gynaliadwy
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Cwricwlwm Daearyddiaeth
Rhaglen astudio: Ystod
Bydd y disgyblion yn datblygu eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth daearyddol trwy ddysgu am leoedd,
amgylcheddau a materion.
Dylai'r disgyblion gael cyfleoedd i:
 sstudio:
‐ byw yn fy myd fy hun: gofalu am leoedd ac am amgylcheddau a phwysigrwydd bod yn ddinesydd byd‐eang
Ymchwilio:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
2. mesur, casglu a chofnodi data trwy waith ymchwil ymarferol a gwaith maes a defnyddio ffynonellau eilaidd, e.e.
defnyddio offer i fesur glaw, defnyddio GIS, cynllunio holiaduron

Cwricwlwm TGCh
Rhaglen astudio: Ystod
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 ddefnyddio offer TGCh a ffynonellau gwybodaeth addas yn ddiogel ac yn gyfreithlon, yn unol â chanllawiau’r
AALl/yr ysgol
• ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth TGCh a ffynonellau gwybodaeth nad ydynt yn rhai TGCh
 ddefnyddio TGCh i wella eu dealltwriaeth o wybodaeth y maent wedi’i hadalw a’i phrosesu
 storio ac adalw gwybodaeth maent wedi ei darganfod neu’i chreu

Cwricwlwm ABCh
Deilliannau dysgu: Sgiliau
Datblygu meddwl:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 adnabod y cysylltiadau rhwng achos ac effaith
Datblygu cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 wrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill
 fynegi eu safbwyntiau a’u syniadau yn hyderus gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol
 gyfrannu at drafodaethau dosbarth a chymryd rhan mewn dadleuon
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Datblygu TGCh:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 ddod o hyd i wybodaeth a syniadau a’u datblygu
 greu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
 ddefnyddio TGCh mewn modd diogel gyda chymorth ac arweiniad
Datblygu rhif:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 ddethol data o wybodaeth benodol a gyflwynir mewn ystod o ffyrdd rhifol a graffigol
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys cronfeydd data neu holiaduron syml er mwyn
cefnogi’u dealltwriaeth o faterion yn ymwneud ag ABCh.
Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd‐eang
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 werthfawrogi’r byd naturiol fel ffynhonnell ysbrydoliaeth
 cymryd diddordeb gweithredol ar agweddau amrywiol ar fywyd yn yr ysgol a’r amgylchedd ehangach
a deall:
 sut y gall penderfyniadau a wnawn fel unigolion a gyda’n gilydd effeithio ar yr amgylchedd
 bod gweithredoedd lleol yn cael effeithiau byd‐eang oherwydd y cysylltiadau rhwng lleoedd a phobl
Gweithgaredd 2: Beth yw egni
carbon isel?
Bydd y disgyblion yn archwilio ac
yn trafod y gwahaniaethau rhwng
tanwyddau ffosil ac egni carbon
isel, ac yn ymchwilio i ba mor
addas ydyn nhw ar gyfer gwahanol
rannau o’r DU, ar sail tirwedd a
hinsawdd yr ardal.

Cwricwlwm Cymraeg a Saesneg:
Llinynnau: Llafaredd
Elfennau: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Agweddau: Siarad
Blwyddyn 3
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio geirfa berthnasol
 tTrefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu dilyn
Blwyddyn 4
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio adnoddau cynorthwyol
 trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud
Blwyddyn 5
 esbonio gwybodaeth a syniadau, archwilio a defnyddio ffyrdd o argyhoeddi
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol a thaflu’r llais yn effeithiol i gynulleidfa fawr
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Blwyddyn 6
 mynegi barn a syniadau’n eglur, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a chryfder y llais i gadw diddordeb y
gwrandawyr
Agweddau: Gwrando
Blwyddyn 3:
 gwrando’n ofalus a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn maent yn ei ddysgu a’r hyn maent eisoes yn ei wybod
 gwirio eu bod yn deall drwy ofyn cwestiynau perthnasol neu gynnig sylwadau perthnasol
Blwyddyn 4:
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau
 ar ôl gwrando, ymateb gan fynegi barn am yr hyn mae’r siaradwr wedi’i ddweud
Blwyddyn 5:
 gwrando’n astud ar gyflwyniadau gan ddefnyddio technegau i gofio’r prif bwyntiau
 gwrando ar bobl eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i'r cynnwys a safbwyntiau’r siaradwyr
Blwyddyn 6:
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o gasgliadau neu farn y siaradwyr
 ymateb i eraill gyda chwestiynau a sylwadau sy’n canolbwyntio ar resymau, goblygiadau a chamau nesaf
Agweddau: Cydweithio a Thrafod
Blwyddyn 3:
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan rannu syniadau a gwybodaeth
Blwyddyn 4
 cyfrannu i drafodaeth grŵp gan helpu pawb i gymryd rhan
Blwyddyn 5
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan fod yn gyfrifol am gwblhau’r dasg yn dda
Blwyddyn 6
 cyfrannu’n bwrpasol at drafodaethau grŵp er mwyn dod i’r canlyniadau y cytunwyd arnynt
Llinynnau: Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Agweddau: Ymateb a dadansoddi

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED
Blwyddyn 3
 defnyddio gwybodaeth o destun wrth trafod neu wrth ysgrifennu
Blwyddyn 4
 dewis a defnyddio gwybodaeth a syniadau o destunau
Blwyddyn 5
 cydgasglu a threfnu gwybodaeth a syniadau o ffynonellau gwahanol
Blwyddyn 6
 cydgasglu a gwneud cysylltiadau, e.e. blaenoriaethu, categoreiddio, rhwng gwybodaeth a syniadau o ffynonellau
gwahanol

Cwricwlwm Gwyddoniaeth:
Rhaglen Astudio: Sgiliau
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a’i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
Ymholiad:
Dylai’r disgyblion gael cyfleoedd i gynnal gwahanol fathau o ymholi, e.e. chwilio am batrymau, archwilio, dosbarthu ac
adnabod, gwneud pethau, profi teg, defnyddio a chymhwyso modelau trwy:
Cynllunio: Bydd y disgyblion yn troi syniadau a awgrymir iddynt, a’u syniadau eu hunain, yn ffurf y gellir ei hymchwilio.
Byddant yn amlinellu’r ymagwedd/dull arfaethedig gan gydnabod, penderfynu a rhoi peth cyfiawnhad ar gyfer pob un
o’r canlynol pan fo’n briodol:
2. rhagfynegiadau gan ddefnyddio peth gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol
3. ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol
Datblygu
Bydd y disgyblion yn dilyn yr ymagwedd/dull arfaethedig, yn ei adolygu pan fydd angen, a phan fo’n briodol:
4. gwneud cymariaethau ac adnabod a disgrifio tueddiadau neu batrymau mewn data a gwybodaeth
5. defnyddio peth gwybodaeth flaenorol i esbonio'r cysylltiadau rhwng achos ac effaith wrth ddod i gasgliadau
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Sut mae pethau’n gweithio:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio i’r gwyddoniaeth
sy’n gefn i bethau bob dydd, e.e. teganau, offerynnau cerdd a dyfeisiau trydanol, sut mae’r rhain yn cael eu gwneud a
sut maen nhw’n gweithio.
Dylid rhoi cyfle iddynt astudio:
1. sut mae trydan yn cael ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei reoli mewn cylchedau syml.
Y Ddaear Gynaliadwy:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy gymharu'r Ddaear â
phlanedau eraill, ymchwilio’r defnyddiau o’u hamgylch ac ystyried pwysigrwydd ailgylchu.
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
4. priodweddau defnyddiau sy’n ymwneud â’r defnydd a wneir ohonynt
5. sut y bydd rhai defnyddiau yn cael eu ffurfio neu eu cynhyrchu
6. ystyried beth yw gwastraff a beth sy’n digwydd i wastraff lleol y gellir ei ailgylchu a gwastraff nad oes modd ei
ailgylchu
Dolenni i’r rhaglenni astudio gwyddoniaeth CA2 canlynol
Cyd‐ddibyniaeth organebau
Y Ddaear gynaliadwy

Cwricwlwm Daearyddiaeth
Rhaglen astudio: Sgiliau
Lleoli lleoedd, amgylcheddau a phatrymau:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 ddefnyddio mapiau, delweddau a TGCh i ganfod a chyflwyno gwybodaeth leolaidd
Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau
Dylid rhoi cyfleoedd i’r ddisgyblion:
 ddisgrifio achosion a chanlyniadau newid mewn lleoedd ac yn yr amgylchedd e.e. fesul tymor, o ddoe i heddiw;
angen cael cynaliadwyedd

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED
Ystod
Bydd y disgyblion yn datblygu eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth daearyddol trwy ddysgu am leoedd,
amgylcheddau a materion.
Dylai'r disgyblion gael cyfleoedd i:
 astudio
‐ byw yng Nghymru: eu hardal leol* ac ymchwilio o leiaf un agwedd ar ddaearyddiaeth Cymru gyfan, e.e.
parciau cenedlaethol, ble mae pobl yn byw
‐ byw yn fy myd fy hun: gofalu am leoedd ac am amgylcheddau a phwysigrwydd bod yn ddinesydd byd‐
eang
 gwneud
‐ Gwaith ymchwil i ‘ddaearyddiaeth yn y newyddion’, digwyddiadau a materion cyfoes yn yr ardal leol a’r
byd ehangach
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
1. fynegi eu barn eu hunain a sylweddoli bod gwahanol safbwyntiau gan bobl am leoedd, amgylcheddau a
materion daearyddol, e.e. am ffermydd gwynt, masnach deg

Cwricwlwm ABCh
Deilliannau Dysgu: Sgiliau
Datblygu meddwl:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 adnabod y cysylltiadau rhwng achos ac effaith
Datblygu cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 wrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill
 mynegi eu safbwyntiau a’u syniadau yn hyderus gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol
 cyfrannu at drafodaethau dosbarth a chymryd rhan mewn dadleuon
Datblygu TGCh:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
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ddod o hyd i wybodaeth a syniadau a’u datblygu
creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
ddefnyddio TGCh mewn modd diogel gyda chymorth ac arweiniad

Gweithio gydag eraill:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 gydweithio i ddatrys problemau
Gwella’ch dysgu eich hun:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 brofi arddulliau dysgu amrywiol ac adnabod y ffyrdd y maent yn dysgu orau
 ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n angenrheidiol ar gyfer bywyd bob dydd
Gweithgaredd 3: Faint o egni
carbon isel rydym yn ei
ddefnyddio?
Bydd disgyblion yn ymchwilio i
ffynonellau egni ledled y DU ac yn
trafod eu manteision a’u
hanfanteision.

Cwricwlwm Cymraeg a Saesneg:
Llinynnau: Llafaredd
Elfennau: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Agweddau: Siarad
Blwyddyn 3
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio geirfa berthnasol
 trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu dilyn
Blwyddyn 4
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio adnoddau cynorthwyol
 trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud
Blwyddyn 5
 esbonio gwybodaeth a syniadau, archwilio a defnyddio ffyrdd o argyhoeddi
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol a thaflu’r llais yn effeithiol i gynulleidfa fawr
Blwyddyn 6
 mMynegi barn a syniadau’n eglur, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a chryfder y llais i gadw diddordeb y
gwrandawyr
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Agweddau: Gwrando
Blwyddyn 3:
 gwrando’n ofalus a llunio cysylltiadau rhwng yr hyn maent yn ei ddysgu a’r hyn maent eisoes yn ei wybod
Blwyddyn 4:
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau a dangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau
Blwyddyn 5:
 gwrando’n astud ar gyflwyniadau gan ddefnyddio technegau i gofio’r prif bwyntiau
Blwyddyn 6:
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o gasgliadau neu farn y siaradwyr
Agweddau: Cydweithio a Thrafod
Blwyddyn 3:
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan rannu syniadau a gwybodaeth
Blwyddyn 4
 cyfrannu i drafodaeth grŵp a helpu pawb i gymryd rhan
Blwyddyn 5
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyflawni’r dasg yn dda
Blwyddyn 6
 cyfrannu’n bwrpasol i drafodaeth grŵp i gyflawni er mwyn dod i’r canlyniadau y cytunwyd arnynt
Llinynnau: Darllen
Elfennau: Canfod, dewis a defnyddio gwybodaeth
Agweddau: Strategaethau darllen
Blwyddyn 3
 darllen testunau gwybodaeth byr yn annibynnol gan ganolbwyntio
 chwilio am wybodaeth benodol mewn testunau gan ddefnyddio cynnwys, mynegeion, geirfâu, geiriaduron
 defnyddio cliwiau gweledol, e.e. darluniau, ffotograffau, diagramau a siartiau, er mwyn gwella dealltwriaeth
 dod o hyd i wybodaeth ar dudalennau gwe gan ddefnyddio nodweddion sgrin, e.e. barrau offer, barrau ochr,
penawdau, saethau
Blwyddyn 4
 darllen testunau, gan gynnwys y testunau heb fawr o gliwiau gweledol, yn annibynnol, gan ganolbwyntio
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llithr ddarllen (sganio) am wybodaeth benodol gan ddefnyddio amryw o nodweddion mewn testunau e.e.
teitlau, darluniau, geiriau allweddol
 dod o hyd i wybodaeth a syniadau ar dudalennau gwe, gan ddefnyddio gwahanol ffyrdd o chwilio ac asesu pa
ffyrdd yw’r rhai mwyaf effeithlon
Blwyddyn 5
 darllen testunau estynedig yn annibynnol am gyfnodau cyson
 defnyddio ystod o strategaethau i gip ddarllen (sgimio), e.e. dod o hyd i’r geiriau neu ymadroddion allweddol, y
byrdwn, y prif syniadau, themâu
 defnyddio gwybodaeth o ffynonellau ar y sgrin ac ar bapur, gan ddewis a lawrlwytho fel y bo angen
Blwyddyn 6
 darllen testunau cymhleth yn annibynnol am gyfnodau cyson
 defnyddio ystod o strategaethau i dod o hyd i wybodaeth, e.e cip ddarllen (sgimio) am gynnwys bras, llithr
ddarllen (sganio) am fanylion
 chwilio ar y rhyngrwyd yn ofalus gan benderfynu pa ffynonellau i’w darllen a’u credu
Elfennau: Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Agweddau: Ymateb a dadansoddi
Blwyddyn 3:
 defnyddio gwybodaeth o destunau wrth drafod neu wrth ysgrifennu
Blwyddyn 4
 dewis a defnyddio gwybodaeth a syniadau o destunau
Blwyddyn 5
 casglu a threfnu gwybodaeth a syniadau o ffynonellau gwahanol
Blwyddyn 6
 cydgasglu a gwneud cysylltiadau, e.e blaenoriaethu, categoreiddio, rhwng gwybodaeth a syniadau o ffynonellau
gwahanol
 gwahaniaethu rhwng ffeithiau, damcaniaethau a barn

Cwricwlwm Mathemateg:
Llinynnau: Datblygu ymresymu rhifyddol
Elfennau: Cynrychioli a chyfathrebu
Blynyddoedd 3 ‐ 6

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED



esbonio canlyniadau a gweithdrefnau’n glir drwy ddefnyddio ieithwedd fathemategol
dewis a llunio siartiau, diagramau a graffiau priodol a chanddynt raddfeydd addas

Elfennau: Adolygu
Blynyddoedd 3 ‐ 6
 defnyddio data i ddod i gasgliadau, a chydnabod y gall rhai casgliadau fod yn gamarweiniol neu’n ansicr
Llinynnau: Defnyddio sgiliau data
Elfennau: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, Dehongli canlyniadau
Blynyddoedd 3 ‐ 4
 cyflwyno data drwy ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau a diagramau
‐ siartiau bar a graffiau llinell bar wedi’u labelu fesul 2, 5 a 10
 echdynnu a dehongli gwybodaeth o siartiau, amserlenni, diagramau a graffiau.
Blwyddyn 5 ‐ 6
 cyflwyno data drwy ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau, diagramau a thablau amlder
‐ siartiau bar, siartiau data wedi’u rhannu i grwpiau, graffiau llinell a graffiau trawsnewid
 echdynnu a dehongli gwybodaeth o ystod gynyddol o ddiagramau, amserlenni a graffiau (gan gynnwys siartiau
cylch)
 defnyddio cymedr, canolrif, modd ac amrediad i ddisgrifio set ddata

Cwricwlwm Daearyddiaeth
Rhaglen astudio: Sgiliau
Lleoli lleoedd, amgylcheddau a phatrymau:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 defnyddio mapiau, delweddau a TGCh i ganfod a chyflwyno gwybodaeth leoliadpl, e.e. llunio llinfapiau gan
ddefnyddio symbolau ac allweddau. Dehongli mapiau, a ffotograffau gan gynnwys delweddau ar osgo, o'r awyr
a delweddau lloeren

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED
Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 adnabod beth sy’n debyg ac yn wahanol er mwyn disgrifio, cymharu a chyferbynnu lleoedd ac amgylcheddau
 disgrifio achosion a chanlyniadau newid mewn lleoedd ac yr amgylchedd e.e. fesul tymor, o ddoe i heddiw;
angen cael cynaliadwyedd.
Ystod:
Bydd y disgyblion yn datblygu eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth daearyddol trwy ddysgu am leoedd,
amgylcheddau a materion.
Dylai'r disgyblion gael cyfleoedd i:
 astudio
‐ byw yng Nghymru: eu hardal leol* ac ymchwilio o leiaf un agwedd ar ddaearyddiaeth Cymru gyfan, e.e.
parciau cenedlaethol, ble mae pobl yn byw
‐ byw yn fy myd fy hun: gofalu am leoedd ac am amgylcheddau a phwysigrwydd bod yn ddinesydd byd‐
eang
Ymchwilio:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 arsylwi a gofyn cwestiynau am le, amgylchedd neu fater daearyddol, e.e. Beth sy’n achosi llifogydd? Sut a pham
mae ein pentref yn newid?
 trefnu a dadansoddi tystiolaeth, datblygu syniadau i gael hyd i atebion a thynnu casgliadau, e.e. defnyddio
taenlen data, cymharu data tywydd
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 fynegi eu barn eu hunain a sylweddoli bod gwahanol safbwyntiau gan bobl am leoedd, amgylcheddau a
materion daearyddol, e.e. am ffermydd gwynt, masnach deg
 gwneud penderfyniadau am faterion daearyddol trwy wahaniaethu rhwng ffaith a barn ac ystyried gwahanol
ddadleuon, e.e. problem trafnidiaeth
 cyfleu’r casgliadau mewn ffyrdd amrywiol, e.e. defnyddio termau daearyddol, ffotograffau anodedig, mapiau,
diagramau neu TGCh

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED
Cwricwlwm Gwyddoniaeth:
Rhaglen Astudio: Sgiliau
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a’i dewis o ystod o ffynonellau gan gynnwys TGCh
 cyfleu rhywbeth yn glir trwy siarad, ysgrifennu, lluniadau, diagramau, siartiau, tablau, siartiau bar, graffiau
llinell, fideos a phecynnau TGCh, gan ddefnyddio geirfa wyddonol berthnasol
Ymholiad:
Dylai’r disgyblion gael cyfleoedd i gynnal gwahanol fathau o ymholiad, e.e. chwilio am batrymau, archwilio, dosbarthu
ac adnabod, gwneud pethau, profi teg, defnyddio a chymwyso modelau trwy:
Cynllunio: Bydd y disgyblion yn troi syniadau a awgrymir iddynt, a’u syniadau eu hunain, yn ffurf y gellir ei hymchwilio.
Byddant yn amlinellu’r ymagwedd/dull arfaethedig gan gydnabod, penderfynu a rhoi peth cyfiawnhad ar gyfer bob un
o’r canlynol pan fo’n briodol:
 y dewis o feini prawf llwyddiant
 ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol
Ystod:
Cyd‐ddibyniaeth organebau
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio sut y mae
anifeiliaid a phlanhigion yn annibynnol, ac erhynny, yn dibynnu ar ei gilydd er mwyn goroesi.
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 y ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar yr hyn sy’n tyfu ac yn byw yn y ddau amgylchedd hynny, e.e. golau
haul, argaeledd dŵr, tymheredd
 sut y mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd lleol, e.e. sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn
Datblygu:
Bydd y disgyblion yn dilyn yr ymagwedd/dull arfaethedig, yn ei adolygu pan fydd angen, a pha bo’n briodol:
 gwneud cymariaethau a adnabod a disgrifio tueddiadau neu batrymau mewn data a gwybodaeth
 defnyddio peth gwybodaeth flaenorol i esbonio'r cysylltiadau rhwng achos ac effaith wrth ddod i gasgliadau
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Dolenni i’r rhaglenni astudio gwyddoniaeth CA2 canlynol
 Cyd‐ddibyniaeth organebau
 Y Ddaear gynaliadwy

Cwricwlwm ABCh
Deilliannau dysgu: Sgiliau
Datblygu meddwl:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 adnabod y cysylltiadau rhwng achos ac effaith
 ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus
Datblygu cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:
 wrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill
 mynegi eu safbwyntiau a’u syniadau yn hyderus gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol
 cyfrannu at drafodaethau dosbarth a chymryd rhan mewn dadleuon
Datblygu TGCh:
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:
 ddefnyddio TGCh mewn modd diogel gyda chymorth ac arweiniad
Datblygu rhif:
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:
 ddethol data o wybodaeth benodol a gyflwynir mewn ystod o ffyrdd rhifol a graffigol
 casglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys cronfeydd data neu holiaduron syml, er mwyn
cefnogi’u dealltwriaeth o faterion yn ymwneud ag ABCh.
Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd‐eang
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:
 werthfawrogi’r byd naturiol fel ffynhonnell ysbrydoliaeth
 cymryd diddordeb gweithredol mewn agweddau amrywiol ar fywyd yn yr ysgol a’r amgylchedd ehangach
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Gweithio gydag eraill:
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:
 gydweithio i ddatrys problemau
Gwella’u dysgu eich hun:
Dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:
 brofi arddulliau dysgu amrywiol ac adnabod y ffyrdd y maent yn dysgu orau
Gweithgaredd 4: Sut mae egni
niwclear yn gweithio?
Bydd disgyblion yn archwilio’r
broses egni niwclear a
chysyniadau gwyddonol pwysig fel
atomau, niwtronau ac ymholltiad
niwclear.

Cwricwlwm Cymraeg a Saesneg:
Llinynnau: Llafaredd
Elfennau: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Agweddau: Siarad
Blwyddyn 3
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio geirfa berthnasol
 trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu dilyn
Blwyddyn 4
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio adnoddau cynorthwyol
 trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud
Blwyddyn 5
 esbonio gwybodaeth a syniadau, archwilio a defnyddio ffyrdd o argyhoeddi
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol a thaflu’r llais yn effeithiol i gynulleidfa fawr
Blwyddyn 6
 mynegi barn a syniadau’n eglur, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a chryfder y llais i gadw diddordeb y
gwrandawyr
Agweddau: Gwrando
Blwyddyn 3
 gwrando’n ofalus a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn y maent yn ei ddysgu a’r hyn y maent eisoes yn ei wybod
 gwirio eu bod yn deall drwy ofyn cwestiynau perthnasol neu gynnig sylwadau perthnasol
Blwyddyn 4
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau
 ar ôl gwrando, ymateb gan fynegi barn ar yr hyn y mae’r siaradwr wedi’i ddweud

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED
Blwyddyn 5
 gwrando’n astud ar gyflwyniadau gan ddefnyddio technegau i gofio'r prif bwyntiau, e.e. gwneud nodiadau,
crynhoi
 gwrando ar eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i’r cynnwys a safbwyntiau’r siaradwyr
Blwyddyn 6
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o gasgliadau neu farn y siaradwyr
 ymateb i eraill gyda chwestiynau a sylwadau sy’n canolbwyntio ar resymau, goblygiadau a chamau nesaf
Agweddau: Cydweithio a Thrafod
Blwyddyn 3:
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan rannu syniadau a gwybodaeth
Blwyddyn 4
 cyfrannu i drafodaeth grŵp a helpu pawb i gymryd rhan
Blwyddyn 5
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyflawni’r dasg yn dda
Blwyddyn 6
 cyfrannu’n bwrpasol i drafodaeth grŵp i gyflawni er mwyn dod i’r canlyniadau y cytunwyd arnynt

Cwricwlwm Gwyddoniaeth:
Rhaglen Astudio: Sgiliau
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
1. chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu, dewis o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
Ystod:
Cyd‐ddibyniaeth organebau
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio sut y mae
anifeiliaid a phlanhigion yn annibynnol, ac er hynny yn dibynnu ar ei gilydd er mwyn goroesi.
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 sut y mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd lleol, e.e. sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn

NOT PROTECTIVELY MARKED
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Y Ddaear Gynaliadwy:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy gymharu'r Ddaear â
phlanedau eraill, ymchwilio’r defnyddiau o’u hamgylch ac ystyried pwysigrwydd ailgylchu.
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 priodweddau defnyddiau sy’n ymwneud â’r defnydd a wneir ohonynt
 put y bydd rhai defnyddiau yn cael eu ffurfio neu eu cynhyrchu
 ystyried beth yw gwastraff a beth sy’n digwydd i wastraff lleol y gellir ei ailgylchu a gwastraff nad oes modd ei
ailgylchu
Myfyrio: Bydd y disgyblion yn meddwl am yr hyn a wnaethant er mwyn cadarnhau dysgu a throsglwyddo sgiliau,
gwybodaeth a dealltwriaeth i gyd‐destunau eraill trwy:
 penderfynu a oedd yr ymagwedd/dull yn llwyddiannus
 disgrifio sut maen nhw wedi dysgu ac adnabod y dulliau oedd wedi gweithio orau
Sut mae pethau’n gweithio:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio i’r gwyddoniaeth
sy’n gefn i bethau bob dydd, e.e. teganau, offerynnau cerdd a dyfeisiau trydanol, sut mae’r rhain yn cael eu gwneud a
sut maen nhw’n gweithio
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 sut mae trydan yn cael ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei reoli mewn cylchedau syml
Dolenni i’r rhaglenni astudio gwyddoniaeth CA2 canlynol
 Cyd‐ddibyniaeth organebau
 Y Ddaear gynaliadwy

Cwricwlwm TGCh
Rhaglen astudio: Ystod
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 ddefnyddio offer TGCh a ffynonellau gwybodaeth addas yn ddiogel ac yn gyfreithlon, yn unol â chanllawiau’r
AALl/yr ysgol
• defnyddio ffynonellau gwybodaeth TGCh a ffynonellau gwybodaeth nad ydynt yn rhai TGCh
 defnyddio TGCh i wella eu dealltwriaeth o wybodaeth y maent wedi’i hadalw a’i phrosesu

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED




defnyddio TGCh i archwilio a datrys problemau yng nghyd‐destun gwaith ar draws amrywiaeth o bynciau
storio ac adalw gwybodaeth y maent wedi ei darganfod neu’i chreu
gwerthuso’u gwaith a’u dysgu

Creu a throsglwyddo gwybodaeth
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
1. greu a throsglwyddo gwybodaeth ar ffurf testun, delweddau a sain, gan ddefnyddio ystod o galedwedd a
meddalwedd TGCh
2. Creu ystod o gyflwyniadau gan gyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau ystod, e.e. poster sy’n cyfuno
testun a graffeg, cyflwyniad amlgyfrwng
3. Rhannu a chyfnewid gwybodaeth yn ddiogel drwy ddulliau electronig, e.e. defnyddio e‐bost, amgylcheddau
dysgu rhithwir

Cwricwlwm ABCh
Deilliannau dysgu: Sgiliau
Datblygu meddwl:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 adnabod y cysylltiadau rhwng ‘ffeithiau’, credoau a barn
 ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus
Datblygu cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 gwrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill
 mynegi eu safbwyntiau a’u syniadau yn hyderus gan ddefnyddio ystod o ddulliau priodol
 cyfrannu at drafodaethau dosbarth a chymryd rhan mewn dadleuon
Datblygu TGCh:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 ddod o hyd i wybodaeth a syniadau a’u datblygu
 creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
 ddefnyddio TGCh mewn modd diogel gyda chymorth ac arweiniad

NOT PROTECTIVELY MARKED
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Gweithio gydag eraill:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 gydweithio i ddatrys problemau
Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd‐eang
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 werthfawrogi’r byd naturiol fel ffynhonnell ysbrydoliaeth
 cymryd diddordeb gweithredol mewn agweddau amrywiol ar fywyd yn yr ysgol a’r amgylchedd ehangach
Gweithgaredd 5: Sut gallwch chi
achub y blaned?
Bydd disgyblion yn dechrau
adnabod y gwahanol fathau o egni
a sut y gellir ei golli neu ei
wastraffu, a fydd yn arwain at
drafodaethau ar y ffordd orau o
arbed egni.

Cwricwlwm Cymraeg a Saesneg:
Llinynnau: Llafaredd
Elfennau: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Agweddau: Siarad
Blwyddyn 3
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio geirfa berthnasol
 trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu dilyn
Blwyddyn 4
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio adnoddau cynorthwyol
 trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud
Blwyddyn 5
 esbonio gwybodaeth a syniadau, archwilio a defnyddio ffyrdd o argyhoeddi
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol a thaflu’r llais yn effeithiol i gynulleidfa fawr
Blwyddyn 6
 mynegi barn a syniadau’n eglur, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a chryfder y llais i gadw diddordeb y
gwrandawyr
Agweddau: Gwrando
Blwyddyn 3
 gwrando’n ofalus a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn y maent yn ei ddysgu a’r hyn y maent eisoes yn ei wybod
 gwirio eu bod yn deall drwy ofyn cwestiynau perthnasol neu gynnig sylwadau perthnasol
Blwyddyn 4
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau
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 ar ôl gwrando, ymateb gan fynegi barn ar yr hyn y mae’r siaradwr wedi’i ddweud
Blwyddyn 5
 gwrando’n astud ar gyflwyniadau gan ddefnyddio technegau i gofio'r prif bwyntiau, e.e. gwneud nodiadau,
crynhoi
 gwrando ar eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i’r cynnwys a safbwyntiau’r siaradwyr
Blwyddyn 6
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o gasgliadau neu farn y siaradwyr
 ymateb i eraill gyda chwestiynau a sylwadau sy’n canolbwyntio ar resymau, goblygiadau a chamau nesaf
Agweddau: Cydweithio a Thrafod
Blwyddyn 3:
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan rannu syniadau a gwybodaeth
Blwyddyn 4
 cyfrannu i drafodaeth grŵp a helpu pawb i gymryd rhan
Blwyddyn 5
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyflawni’r dasg yn dda
Blwyddyn 6
 cyfrannu’n bwrpasol i drafodaeth grŵp i gyflawni er mwyn dod i’r canlyniadau y cytunwyd arnynt

Cwricwlwm Mathemateg:
Llinynnau: Datblygu ymresymu rhifyddol
Elfennau: Cynrychioli a chyfathrebu
Blynyddoedd 3 ‐ 6
 esbonio canlyniadau a gweithdrefnau’n glir drwy ddefnyddio ieithwedd fathemategol
 dewis a llunio siartiau, diagramau a graffiau priodol a chanddynt raddfeydd addas
Elfennau: Adolygu
Blynyddoedd 3 ‐ 6
 defnyddio data i ddod i gasgliadau a chydnabod y gall rhai casgliadau fod yn gamarweiniol neu’n ansicr
Llinynnau: Defnyddio sgiliau data
Elfennau: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, Dehongli canlyniadau
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Blynyddoedd 3 ‐ 4
 cyflwyno data gan ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau a diagramau
‐ siartiau bar a graffiau llinell bar wedi’u labelu fesul 2, 5 a 10
Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6
 cyflwyno data gan ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau, diagramau a thablau amlder
‐ siartiau bar, siartiau data wedi’u rhannu i grwpiau, graffiau llinell a graffiau trawsnewid
 echdynnu a dehongli gwybodaeth o ystod gynyddol o ddiagramau, amserlenni a graffiau (gan gynnwys siartiau
cylch)
 defnyddio cymedr, canolrif, modd ac amrediad i ddisgrifio set ddata

Cwricwlwm Gwyddoniaeth:
Rhaglen Astudio: Sgiliau
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
1. chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a’i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
2. cyfleu eu gwaith yn glir trwy siarad, ysgrifennu, lluniadu, diagramau, siartiau, tablau, siartiau bar, graffiau
llinell, fideos a phecynnau TGCh, gan ddefnyddio geirfa wyddonol berthnasol
Datblygu:
Bydd y disgyblion yn dilyn yr ymagwedd/dull arfaethedig, yn ei adolygu pan fydd angen, a phan fo’n briodol:
4. gwneud cymariaethau ac adnabod a disgrifio tueddiadau neu batrymau mewn data a gwybodaeth
5. defnyddio peth gwybodaeth flaenorol i esbonio'r cysylltiadau rhwng achos ac effaith wrth ddod i gasgliadau
Myfyrio: Bydd y disgyblion yn meddwl am yr hyn a wnaethant er mwyn cadarnhau dysgu a throsglwyddo sgiliau,
gwybodaeth a dealltwriaeth i gyd‐destunau eraill trwy:
6. cysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd tebyg, yn yr ysgol ac mewn mannau eraill
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Sut mae pethau’n gweithio:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio i’r gwyddoniaeth
sy’n gefn i bethau bob dydd, e.e. teganau, offerynnau cerdd a dyfeisiau trydanol, sut mae’r rhain yn cael eu gwneud a
sut maen nhw’n gweithio
Dylid rhoi cyfle iddynt astudio:
1. sut mae trydan yn cael ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei reoli mewn cylchedau syml
2. grymoedd o wahanol fathau, e.e. disgyrchiant, grymoedd magnetig a ffrithiant, gan gynnwys gwrthiant aer
3. sut y gall grymoedd effeithio ar symudiad a sut y gellir cymharu grymoedd
Ymholiad:
Dylai’r disgyblion gael cyfleoedd i gynnal gwahanol fathau o ymholi, e.e. chwilio am batrymau, archwilio, dosbarthu ac
adnabod, gwneud pethau, profi teg, defnyddio a chymhwyso modelau trwy:
Cynllunio: Bydd y disgyblion yn troi syniadau a awgrymir iddynt, a’u syniadau eu hunain, yn ffurf y gellir ei hymchwilio.
Byddant yn amlinellu’r ymagwedd/dull arfaethedig gan gydnabod, penderfynu a rhoi peth cyfiawnhad ar gyfer pob un
o’r canlynol pan fo’n briodol:
 y dewis o feini prawf llwyddiant
 rhagfynegi gan ddefnyddio peth gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol
 bBle a sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol
Ystod:
Cyd‐ddibyniaeth organebau
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio sut y mae
anifeiliaid a phlanhigion yn annibynnol, ac er hynny, yn dibynnu ar ei gilydd er mwyn goroesi.
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 y ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar yr hyn sy’n tyfu ac yn byw yn y ddau amgylchedd hynny, e.e. golau
haul, argaeledd dŵr, tymheredd
 sut y mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd lleol, e.e. sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn. 12
Y Ddaear Gynaliadwy:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy gymharu'r Ddaear â
phlanedau eraill, ymchwilio’r defnyddiau o’u hamgylch ac ystyried pwysigrwydd ailgylchu.
Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 cymhariaeth o nodweddion a phriodweddau rhai defnyddiau naturiol a gwneud
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priodweddau defnyddiau sy’n ymwneud â’r defnydd a wneir ohonynt
sut y bydd rhai defnyddiau yn cael eu ffurfio neu eu cynhyrchu
ystyried beth yw gwastraff a beth sy’n digwydd i wastraff lleol y gellir ei ailgylchu a gwastraff nad oes modd ei
ailgylchu

Dolenni i’r rhaglen astudio gwyddoniaeth CA2 ganlynol:
2. Y Ddaear gynaliadwy

Cwricwlwm TGCh
Rhaglen astudio: Sgiliau
Dargafnod gwybodaeth a dadansoddi gwybodaeth
Dylid cyfleoedd i’r disgyblion:
1. drafod diben eu tasgau, eu cynulleidfaoedd arfaethedig a’r adnoddau sydd eu hangen
2. darganfod gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau ar gyfre diben a ddiffinnir
3. dewis gwybodaeth addas a llunio barn syml am ffynonellau gwybodaeth

Rhaglen astudio: Ystod
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 ddefnyddio offer TGCh a ffynonellau gwybodaeth addas yn ddiogel ac yn gyfreithlon, yn unol â chanllawiau’r
AALl/yr ysgol
• ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth TGCh a ffynonellau gwybodaeth nad ydynt yn rhai TGCh
 ddefnyddio TGCh i wella eu dealltwriaeth o wybodaeth y maent wedi’i hadalw a’i phrosesu
 defnyddio TGCh i archwilio a datrys problemau yng nghyd‐destun gwaith ar draws amrywiaeth o bynciau
 storio ac adalw gwybodaeth y maent wedi ei ddarganfod neu’i chreu
 gwerthuso’u gwaith a’u dysgu
Creu a throsglwyddo gwybodaeth
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 greu a throsglwyddo gwybodaeth ar ffurf testun, delweddau a sain, gan ddefnyddio ystod o galedwedd a
meddalwedd TGCh
 creu amrywiaeth o gyflwyniadau gan gyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau, e.e. poster sy’n cyfuno
testun a graffeg, cyflwyniad amlgyfrwng
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Cwricwlwm ABCh
Deilliannau dysgu: Sgiliau
Datblygu meddwl:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 adnabod y cysylltiadau rhwng achos ac effaith
 ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau gwybodus
Datblygu cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 wrando’n astud, gofyn cwestiynau ac ymateb i bobl eraill
 mynegi eu safbwyntiau a’u syniadau yn hyderus drwy ystod o ddulliau priodol
 cyfrannu at drafodaethau dosbarth a chymryd rhan mewn dadleuon
Datblygu TGCh:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 ddod o hyd i wybodaeth a syniadau a’u datblygu
 greu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
 ddefnyddio TGCh mewn modd diogel gyda chymorth ac arweiniad
Gweithio gydag eraill:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 gydweithio i ddatrys problemau
Datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd‐eang
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 cymryd diddordeb gweithredol mewn agweddau amrywiol ar fywyd yn yr ysgol a’r amgylchedd ehangach
a deall:
 sut y gall y penderfyniadau a wnawn fel unigolion a gyda’n gilydd effeithio ar yr amgylchedd
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Ystod:
Dinasyddiaeth weithgar
Dylid rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr:
 pwysigrwydd gwneud penderfyniadau mewn modd democrataidd
Gweithgaredd 6: Pweru eich ysgol
gydag egni carbon isel
Bydd disgyblion yn dylunio, yn
adeiladu ac yn profi eu
hanemomedr eu hunain, gan
werthuso pa mor effeithiol ydyw.
Yna byddant yn ei ddefnyddio i
helpu i archwilio pa mor addas yw
adeiladu tyrbin gwynt ar dir yr
ysgol.

Cwricwlwm Cymraeg a Saesneg:
Llinynnau: Llafaredd
Elfennau: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau
Agweddau: Siarad
Blwyddyn 3
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio geirfa berthnasol
 trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu dilyn
Blwyddyn 4
 esbonio gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio adnoddau cynorthwyol
 trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn sy’n cael ei ddweud
Blwyddyn 5
 esbonio gwybodaeth a syniadau, archwilio a defnyddio ffyrdd o argyhoeddi
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol a thaflu’r llais yn effeithiol i gynulleidfa fawr
Blwyddyn 6
 mynegi barn a syniadau’n eglur, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau
 siarad yn eglur, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a chryfder y llais i gadw diddordeb y
gwrandawyr
Agweddau: Gwrando
Blwyddyn 3
 gwrando’n ofalus a gwneud cysylltiadau rhwng yr hyn y maent yn ei ddysgu a’r hyn y maent eisoes yn ei wybod
 gwirio eu bod yn deall drwy ofyn cwestiynau perthnasol neu gynnig sylwadau perthnasol
Blwyddyn 4
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau
 ar ôl gwrando, ymateb gan fynegi barn ar yr hyn y mae’r siaradwr wedi’i ddweud
Blwyddyn 5
 gwrando’n astud ar gyflwyniadau gan ddefnyddio technegau i gofio'r prif bwyntiau, e.e. gwneud nodiadau,
crynhoi
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 gwrando ar eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i’r cynnwys a safbwyntiau’r siaradwyr
Blwyddyn 6
 gwrando’n ofalus ar gyflwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o gasgliadau neu farn y siaradwyr
 ymateb i eraill gyda chwestiynau a sylwadau sy’n canolbwyntio ar resymau, goblygiadau a chamau nesaf
Agweddau: Cydweithio a Thrafod
Blwyddyn 3:
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan rannu syniadau a gwybodaeth
Blwyddyn 4
 cyfrannu i drafodaeth grŵp a helpu pawb i gymryd rhan
Blwyddyn 5
 cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyflawni’r dasg yn dda
Blwyddyn 6
 cyfrannu’n bwrpasol i drafodaeth grŵp i gyflawni er mwyn dod i’r canlyniadau y cytunwyd arnynt

Cwricwlwm Mathemateg:
Llinynnau: Datblygu ymresymu rhifyddol
Elfennau: Adnabod prosesau a chysylltiadau
Blynyddoedd 3 ‐ 6
 trosglwyddo sgiliau mathemategol i amrywiaeth o gyd‐destunau a sefyllfaoedd bob dydd
 dewis a defnyddio offer ac unedau mesur addas
Elfennau: Cynrychioli a chyfathrebu
Blynyddoedd 3 ‐ 6
 egluro canlyniadau a gweithdrefnau’n glir drwy ddefnyddio ieithwedd fathemategol
 defnyddio nodiant, symbolau ac unedau mesur priodol
Elfennau: Adolygu
Blynyddoedd 3 ‐ 6
 dehongli atebion yng nghyd‐destun y broblem ac ystyried a yw’r atebion, yn synhwyrol, gan gynnwys
dangosyddion cyfrifiannell, analog a digidol
 defnyddio data i ddod i gasgliadau, a chydnabod y gall rhai casgliadau fod yn gamarweiniol neu’n ansicr

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED
Maes: Defnyddio sgiliau mesur
Elfennau: Amser
Blwyddyn 3
 cyfrifo amser dechrau, amser gorffen a pha mor hir mae rhywbeth yn para gan ddefnyddio cyfnodau awr, 30
munud a 15 munud
Blwyddyn 4
 cyfrifo amser dechrau, amser gorffen a pha mor hir mae rhywbeth yn para gan ddefnyddio cyfnodau 5 munud
Blwyddyn 5
 cyflawni gweithgareddau ymarferol sy'n cynnwys digwyddiadau wedi’u hamseru ac egluro pa uned amser sydd
fwyaf priodol
Blwyddyn 6
 Amseru digwyddiadau mewn munudau ac eiliadau i'r degfed agosaf
Llinynnau: Defnyddio sgiliau data
Elfennau: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, Dehongli casgliadau
Blwyddyn 3
 cyflwyno data drwy ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau a diagramau
‐ siartiau bar a graffiau llinell bar wedi’u labelu fesul 2, 5 a 10
‐ pictogramau lle bydd un symbol yn cynrychioli mwy nag un uned drwy ddefnyddio allwedd
‐ diagramau Venn a Carroll
 echdynnu a dehongli gwybodaeth o siartiau, amserlenni, diagramau a graffiau.
Blwyddyn 4
 cyflwyno data drwy ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau a diagramau
‐ siartiau bar a graffiau llinell bar wedi’u labelu fesul 2, 5 a 10
‐ pictogramau lle bydd un symbol yn cynrychioli mwy nag un uned gan ddefnyddio allwedd
‐ diagramau Venn a Carroll
 echdynnu a dehongli gwybodaeth o siartiau, amserlenni, diagramau a graffiau.
Blwyddyn 5
 cyflwyno data drwy ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau, diagramau a thablau amlder
‐ siartiau bar, siartiau bar wedi’u rhannu i grwpiau, graffiau llinell a graffiau trawsnewid
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echdynnu a dehongli gwybodaeth o ystod gynyddol o ddiagramau, amserlenni a graffiau (gan gynnwys siartiau
cylch)
 defnyddio cymedr, canolrif, modd ac amrediad i ddisgrifio set ddata
Blwyddyn 6
 cyflwyno data drwy ddefnyddio:
‐ rhestrau, siartiau cyfrif, tablau, diagramau a thablau amlder
‐ siartiau bar, siartiau bar wedi’u rhannu i grwpiau, graffiau llinell a graffiau trawsnewid
 echdynnu a dehongli gwybodaeth o ystod gynyddol o ddiagramau, amserlenni a graffiau (gan gynnwys siartiau
cylch)
 defnyddio cymedr, canolrif, modd ac amrediad i ddisgrifio set ddata

Cwricwlwm Gwyddoniaeth:
Rhaglen Astudio: Sgiliau
Cyfathrebu:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a’i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
 cyfleu eu gwaith yn glir trwy siarad, ysgrifennu, lluniadau, diagramau, siartiau, tablau, siartiau bar, graffiau
llinell, fideos, a phecynnau TGCh, gan ddefnyddio geirfa wyddonol berthnasol
Datblygu:
Bydd y disgyblion yn dilyn yr ymagwedd/dull arfaethedig, yn ei adolygu pan fydd angen, a phan fo’n briodol yn:
 defnyddio cyfarpar ac offer yn gywir ac yn ddiogel
 gwneud arsylwadau gofalus a mesuriadau manwl gywir, gan ddefnyddio offer digidol a TGCh o bryd i’w gilydd
 gwirio arsylwadau a mesuriadau trwy eu hailadrodd er mwyn casglu data dibynadwy
 gwneud cymariaethau ac adnabod a disgrifio tueddiadau neu batrymau mewn data a gwybodaeth
 defnyddio peth gwybodaeth flaenorol i esbonio'r cysylltiadau rhwng achos ac effaith pan fyddant yn dod i
gasgliadau
Myfyrio:
Bydd y disgyblion yn meddwl am yr hyn a wnaethant er mwyn cadarnhau dysgu a throsglwyddo sgiliau, gwybodaeth a
dealltwriaeth i gyd‐destunau eraill trwy:
 ddechrau gwerthuso canlyniadau yn erbyn meini prawf llwyddiant
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penderfynu a oedd yr ymagwedd/dull yn llwyddiannus
disgrifio unrhyw newidiadau a wnaed i’r ymagwedd/dull arfaethedig
awgrymu sut gellid bod wedi gwella’r ymagwedd/dull
disgrifio sut maen nhw wedi dysgu ac adnabod dulliau oedd wedi gweithio orau
cysylltu’r dysgu â sefyllfaoedd tebyg, yn yr ysgol ac mewn mannau eraill.

Sut mae pethau’n gweithio:
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy ymchwilio i’r gwyddoniaeth
sy’n gefn i bethau bob dydd. Dylid rhoi cyfleoedd iddynt astudio:
 sut mae trydan yn cael ei ddefnyddio a sut mae’n cael ei reoli mewn cylchedau syml
 grymoedd o wahanol fathau e.e. disgyrchiant, grymoedd magnetig a ffrithiant, gan gynnwys gwrthiant aer
 sut y gall grymoedd effeithio ar symudiad a sut y gellir cymharu grymoedd
Ymholiad:
Dylai’r disgyblion gael cyfleoedd i gynnal gwahanol fathau o ymholi, e.e. chwilio am batrymau, archwilio, dosbarthu ac
adnabod, gwneud pethau, profi teg, defnyddio a chymhwyso modelau trwy:
Cynllunio: Bydd y disgyblion yn troi syniadau a awgrymir iddynt, a’u syniadau eu hunain, yn ffurf y gellir ei hymchwilio.
Byddant yn amlinellu’r ymagedd/dull arfaethedig gan gydnabod, penderfynu a rhoi peth cyfiawnhad ar gyfer pob un o’r
canlynol pan fo’n briodol:
 y dewis o feini prawf llwyddiant
 rhagfynegiadau gan ddefnyddio peth gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol
 ble a sut i ddod o hyd i wybodaeth a syniadau perthnasol
 wrth gynnal prawf teg, y newidynnau allweddol y mae angen eu rheoli a sut i newid y newidyn annibynnol gan
gadw’r newidynnau allweddol eraill yr un fath
 yr arsylwadau neu’r mesuriadau y mae angen eu gwneud
 yr offer a’r technegau y mae eu hangen ar gyfer yr ymholiad
 unrhyw beryglon a risgiau iddynt hwy eu hunain ac i eraill
Dolenni i’r rhaglenni astudio gwyddoniaeth CA2 canlynol
 Cyd‐ddibyniaeth organebau
 Y Ddaear gynaliadwy
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Cwricwlwm TGCh
Rhaglen astudio: Sgiliau
Darganfod a dadansoddi gwybodaeth
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 drafod diben eu tasgau, y cynulleidfaoedd arfaethedig a’r adnoddau sydd eu hangen
 darganfod gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau at ddiben penodol
 cynhyrchu a defnyddio cronfeydd data i ofyn ac ateb cwestiynau, e.e. chwilio, didoli a graff
 ymchwilio i effaith newid y newidynnau mewn modelau a/neu efelychiadau er mwyn gofyn ac ateb cwestiynau
‘beth pe bai...?’

Rhaglen astudio: Ystod
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 ddefnyddio offer TGCh a ffynonellau gwybodaeth addas yn ddiogel ac yn gyfreithlon, yn unol â chanllawiau’r
AALl/yr ysgol
 defnyddio ffynonellau gwybodaeth TGCh a ffynonellau gwybodaeth nad ydynt yn rhai TGCh
 defnyddio TGCh i wella eu dealltwriaeth o wybodaeth y maent wedi’i hadalw a’i phrosesu
 defnyddio TGCh i archwilio a datrys problemau yng nghyd‐destun gwaith ar draws amrywiaeth o bynciau
 storio ac adalw gwybodaeth maent wedi ei darganfod neu’i chreu
 gwerthuso’u gwaith a’u dysgu
Creu a throsglwyddo gwybodaeth
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 greu a throsglwyddo gwybodaeth ar ffurf testun, delweddau a sain, gan ddefnyddio ystod o galedwedd a
meddalwedd TGCh
 greu ystod o gyflwyniadau gan gyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau, e.e. poster sy’n cyfuno testun a
graffeg, cyflwyniad amlgyfrwng

Dylunio a Thechnoleg CA2:
Rhaglen astudio: Sgiliau
Dylunio:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
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ymchwilio i sut mae cynhyrchion sy’n bodoli eisoes yn edrych ac yn gweithio, e.e. archwilio ystod o gynhyrchion
sy’n gysylltiedig â’u tasg, teganau, bwyta’n iach a hynny er mwyn cael syniadau ar gyfer eu cynhyrchion eu
hunain
datblygu manyleb/rysáit syml ar gyfer eu cynhyrchion gan nodi’u bwriadau a dull gweithredu
arddangos eu gallu i feddwl yn greadigol wrth ystyried a chofnodi atebion i’r problemau sy'n codi yn ystod eu
gwaith dylunio a gwneud, e.e. sylweddoli y byddai’n gynt ac yn haws defnyddio defnyddiau, cydrannau a
chynhwysion parod yn hytrach na’u gwneud eu hunain
datblygu a chyfleu eu syniadau dylunio mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan ddefnyddio TGCh a modelau lle bo
hynny’n briodol.
ystyried diogelwch, dibynadwyedd a chynaliadwyedd eu gweithgareddau/cynhyrchion, e.e. ystyried sut y gallai
defnyddio neu gamddefnyddio’u cynhyrchion achosi anaf, difrod neu afiechyd
gwerthuso’u syniadau dylunio wrth iddynt ddatblygu, gan ystyried anghenion y defnyddiwr.

Gwneud:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:
 weithio’n unol â’u manyleb/rysáit i wneud cynhyrchion
 dewis defnyddiau, cynhwysion, cyfarpar, offer a thechnegau priodol o blith ystod o eitemau sydd o’r fath sydd
ar gael ar eu cyfer
 mesur, marcio, torri, siapio, uno, pwyso a chymysgu ystod o ddefnyddiau a chynhwysion, gan ddefnyddio offer,
cyfarpar a thechnegau priodol
 trafod eu cynhyrchion a gwerthuso’u gwaith, e.e. egluro pam a sut y gwnaethant eu cynnyrch ac egluro’u barn
am ei swyddogaeth, ei nodweddion, ei berfformiad, ei flas
Ystod:
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion feithrin eu gallu ym maes dylunio a thechnoleg drwy gyfrwng:
 tasgau lle byddant yn archwilio cynhyrchion syml ac yn ymchwilio iddynt er mwyn cael gwybodaeth a
dealltwriaeth dechnolegol y gallant eu defnyddio pan fyddant yn mynd ati i ddylunio a gwneud
 tasgau lle maent yn dysgu am ddefnyddio defnyddiau yn gyfrifol, gan roi ystyriaeth i faterion sy’n ymwneud â
chynaliadwyedd
 tasgau lle byddant yn datblygu ac yn ymarfer sgiliau a thechnegau penodol y gallant pan fyddant yn mynd ati i
ddylunio a gwneud

NOT PROTECTIVELY MARKED

NOT PROTECTIVELY MARKED


tasgau lle byddant yn dylunio ac yn gwneud cynhyrchion, gan ganolbwyntio ar wahanol gyd‐destunau a
defnyddiau

NOT PROTECTIVELY MARKED

