
Cynllun Gwers

Deilliant Dysgu: Darganfod ffeithiau am fynyddoedd y byd

Natur ymarferol y wers: 4 grŵp ‘antur’ yn gwneud gwahanol weithgareddau

Meini Prawf Llwyddiant: I’w ffurfio ar y cyd gyda’r dosbarth (anogir cydweithio, cadw golwg ar amser a dewis dysgwyr i

adrodd yn ôl.

‘Mynyddoedd’

Antur Iaith: Gweithgaredd
Darllen erthygl newyddion a gwylio

clip fideo yn trafod cael ond un enw

i’r Wyddfa. Ffurfio barn a chyfleu’r

farn honno yn ysgrifenedig.

Antur Rhifedd: Gweithgaredd
Astudio ‘Cardiau Copa’ (ffeithiau am

fynyddoedd), canfod a dadansoddi

gwahanol ddata ar y cardiau a’i

gyflwyno ar bapur.

Antur Meddwl: Gweithgaredd
Ystyried manteision ac anfanteision

iechyd a lles o fynd am dro, creu

poster yn annog pobl ifanc i dreulio

amser yn yr awyr iach. 

Antur Greadigol: Gweithgaredd
Dysgu am odli, gorffen pos odli

(gorffencerdd) yna, ar ffurf grŵp,

perfformio fersiwn orffenedig o’r

gerdd fel cân ar ffurf ‘rap’.

Cwricwlwm i Gymru:
Dysgwyr uchelgeisiol galluog.

• yn ymholgar ac yn mwynhau datrys

problemau

• yn gallu defnyddio rhif yn effeithiol

mewn gwahanol gyd-destunau

• yn gwybod i sut i ddehongli data a

chymhwyso cysyniadau

mathemategol

Cwricwlwm i Gymru:
Unigolion iach, hyderus.

• yn meithrin eu lles medydliol ac

emosiynol drwy ddatblygu hyder,

cadernid ac empathi

• yn cymwyso gwybodaeth am effaith

deiet ac ymarfer ar iechyd corfforol a

meddyliol yn eu bywyd bob dydd

Cwricwlwm i Gymru:
Cyfranwyr mentrus, creadigol.

• yn meddwl yn greadigol er mwyn

ail-lunio a datrys problemau

• yn rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y

bydd pobl eraill yn elwa

Cymhwysedd Digidol

Cymhwysedd Llythrennedd

Cymhwysedd Rhifedd
Rhifedd

Cymhwysedd Llythrennedd
Ysgrifennu

Cymhwysedd Llythrennedd
Ysgrifennu a Llafaredd
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CYFRIFOLDEBAU TRAWSGWRICWLAIDD

Cyflwynir pecyn o adnoddau i’r pedwar grŵp. Cychwyn gyda cwis syml a hwyliog i sbarduno’r wers. Gwers yn cylchdroi a fyddai hon sy’n para wythnos

gyda phob ‘antur’ yn para awr.

Cwricwlwm i Gymru:
Dinasyddion egwyddorol

gwybodus. 

• yn canfod, yn gwerthuso ac yn

defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio

barn

• yn trafod materion cyfoes ar sail

eu gwybodaeth a’u gwerthoedd



Defnyddio sgiliau rhif: defnyddio

ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng

rhifau

Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at

1,000

(haenu/gwahaniaethu ar gyfer
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darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at

10,000

darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at

100,000

Tymheredd

cyfifo’r gwahaniaeth rhwng gwahanol

dymereddau, gan gynnwys rhai lle

byd y tymheredd yn codi ac yn

gostwng heibio 0oC

defnyddio geiriau disgrifio ar gyfer

ystod o dymheredd e.e,

oerach/poethach

(haenu/gwahaniaethu ar gyfer
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Fframwaith Llythrennedd

Ysgrifennu

Fframwaith Llythrennedd

Llafaredd

Fframwaith Rhifedd Fframwaith Llythrennedd

Llafaredd

Ysgrifennu’n gywir: iaith

defnyddio iaith briodol ar gyfer

ysgrifennu, gan gynnwys Cymraeg

safonol

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth

a syniadau: gwrando

ar ôl gwrando, ymateb gan fynegi

barn am yr hyn y mae’r siaradwr

wedi ei ddweud

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth

a syniadau: cydweithio a thrafod

cyfrannu i drafodaeth grŵp, gan

helpu pawb i gymryd rhan

Fframwaith Llythrennedd

Llafaredd

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a

syniadau: cydweithio a thrafod

codi pwyntiau o drafodaeth grŵp

gan gytuno neu anghytuno a rhoi

rhesymau

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth

a syniadau: cydweithio a thrafod

codi pwyntiau o drafodaeth grŵp

gan gytuno neu anghytuno a rhoi

rhesymau

Ieithoedd, Llythrennedd a
Chyfathrebu

Mathemateg a Rhifedd Iechyd a Lles Celfyddydau Mynegiannol

MEYSYDD DYSGU A PHROFIAD
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Nodiadau
Rwy’n ymwybodol ei bod yn wers uchelgeisiol ac yn dibynnu ar aeddfedrwydd y plant, felly byddaf yn holi ac yn egluro cryn dipyn cyn bwrw ati â’r gwaith.

Ystyried dysgu blaenorol
Mae’r plant yn gyfarwydd a sut i ddarllen a chofnodi tymheredd.

Gwers arddangos sgil ar gyfer asesiad FfAA terfynol. Yn awyddus i arbrofi efo ‘ardaloedd’ yng Nghyfnod Allweddol 2 i arddangos sgiliau arloesi.

Amser

Sbardun

2 funud:

Cyflwyniad:

5 munud

Yn ystod y

wers:

Cloi:

15 munud

Gweithgareddau a materion i’w cofio

Er mwyn ennyn ymateb a chynnwys llais y plentyn o’r

cychwyn, cynnal cwis byr a hwyliog yn dyfalu ‘Beth ydw

i?’. Yr ateb cywir (sef, ‘mynydd’) yn arwain at wers ar y

thema honno. Gwers ar ffurf gwahanol ‘anturiaethau’.

Egluro beth fydd natur y wers, sef bod

‘ardaloedd/anturiaethau’ a beth fydd yn digwydd ym

mhob ardal. Gyda ffynn lolipop, sefydlu grwpiau gallu

cymysg. Cyflwyno taflenni gwaith ac adnoddau ynghyd ag

estyn deunyddiau ac offer perthnasol. DD fydd darganfod

ffeithiau a dysgu am fynyddoedd y byd, a cydffurfio MPLl.

Annog y dysgwyr i ymestyn eu hunain a gofyn ‘Ydw o

fewn fy marth dysgu iawn?’ Ceisio herio pawb a’u

hatgoffa o’u pwerau dysgu a meddwl gwyrdd.

Rhoi darnau dethol o waith y plant dan y craffwr, gwrando

ar berfformiad o gân ac edrych a thrafod poster a wnaed

yn ystod y wers. Gwrando ar un grŵp yn mynegi eu barn.

Gofyn i bawb a ydyn nhw wedi llwyddo i gydweitho y

gyrraedd y MPLl.

Cwestiynau                                                Am beth rydych chi’n chwilio?  
Ar y dechrau

Sicrhau bod y dysgwyr ar waith yn syth drwy gyflwyno taflenni egluro eithaf

trylwyr. Sefydlu 4 grŵp a bod y dysgwyr yn gweithio’n annibynnol o fewn y

grwpiau ac yn cefnogi ei gilydd. Un cymhorthydd mewn un grŵp a Mrs Nia

Dukes yn y grŵp arall. Un criw’n annibynnol a minnau efo’r pedwerydd criw yn

egluro tasg fwy cymhleth, cyn symud ymlaen at gefnogi’r grwpiau eraill yn eu

tro. Gofyn, a disgwyl ymateb drwy ddangos bodiau, ‘Ydi pawb yn deall beth

i’w wneud?’ Galw ar blant, ar hap, i gadarnhau eu dealltwriaeth.

Wrth ddysgu ac addysgu

Mynd o amgylch y grwpiau yn holi a phrocio drwy’r amser. ‘Wyt ti wedi dy

synnu/gyfareddu?’ ‘Pa ffaith newydd wyt ti wedi ei ddysgu?’ ‘Be wyt ti’n ei

feddwl o ddysgu mewn ‘antur’ fel hyn?’. ‘Wyt ti’n deall beth sy’n mynd

ymlaen?’

Wrth gloi

Holi ‘Beth ydych chi wedi ei ddysgu neu ei ddeall nad oeddech chi’n ei wybod

o’r blaen? Beth yw’r uned sydd yn rhoi’r rhif mwyaf i ni, troedfeddi/metrau?

Beth yw odli? A ydych chi wedi meddwl mwy am y gwerth o fynd am dro yn lle

aros yn y tŷ? Ydych chi wedi ffurfio barn am ba enw y dylid ei ddefnyddio ar yr

Wyddfa?

Asesu llwyddiant y wers drwy gynnal pleidlais bodiau fyny/lawr ‘A oedd hon yn

wers ddifyr?’, ‘A oeddech chi’n hoffi’r ffordd yma o ddysgu?’. 
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