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Wynebau naturiol
Adnodd 1

Gwneud wynebau 

• Pa fath o bethau ydych chi am eu defnyddio i wneud eich 
wyneb? Pam?• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r pethau hyn i wneud 
wyneb? Pam defnyddio‛r pethau hyn? Beth arall fyddech 
chi wedi gallu ei ddefnyddio?• Sut ydych chi am ddod o hyd i‛r pethau yr ydych eisiau 
eu casglu? Pam ei wneud fel hyn? Oes yna ffordd well? 
Pam?

• Beth fyddwch chi‛n ei ddefnyddio ar gyfer y trwyn/geg/
llygaid/clustiau? Pam?• Beth fyddech chi‛n gallu ei ddefnyddio ar gyfer barf neu 
sbectol? Pam fyddech chi‛n defnyddio‛r rhain?

Tasg 4

Chwilio am 
wynebau, a‛u creu yn yr ysgol

• Ble fyddech chi‛n gallu gweld wynebau o gwmpas yr 
ysgol? Sut ydych chi‛n gwybod hynny?• Ble fyddech chi‛n gallu chwilio am wynebau ar dir yr 
ysgol? Pam edrych yno?• Pa rannau o waliau neu‛r llawr fyddai‛n gallu edrych yn 
debyg i wyneb? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?WEDYN

• Pa eitemau ydych chi wedi eu casglu?• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r rhain fel rhan o 
wyneb?

• Beth arall fyddai angen i chi ei gasglu? Pam?• Ble fyddwch chi‛n creu eich wyneb? Pam yno?• Beth fyddwch chi‛n ei ddefnyddio ar gyfer y trwyn/geg/
llygaid/clustiau? Pam?• Beth fyddech chi‛n gallu ei ddefnyddio ar gyfer barf neu 
sbectol? Pam fyddech chi‛n defnyddio‛r rhain?

Tasg 5

Wynebau naturiol

Adnodd 1

Sut le fydd
 

y man awyr 

agored?

• Pa fan awyr agored fyddwch chi‛n ymweld ag ef?

• Beth ydych chi‛n ei wybod am y man hwn? Sut ydych 

chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Pa anifeiliaid fyddech chi‛n gallu eu gweld yn y  hwn? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa blanhigion fyddech chi‛n gallu eu gweld yn y lle hwn? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa nodweddion fyddech chi‛n gallu eu gweld? Sut ydych 

chi‛n gwybod?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Sut mae ein 

hwynebau‛n 

edrych?

• Sut mae eich wyneb yn edrych?

• Sut fyddech chi‛n disgrifio eich wyneb? Pam?

• Pa bethau sydd arno?

• Ydi‛r rhain yr un fath ar bob wyneb? Pam? Sut ydych 

chi‛n gwybod?

• Edrychwch ar wyneb eich partner. Ym mha ffordd mae‛n 

wahanol i‛ch wyneb chi? Ym mha ffordd mae‛n debyg?

Tasg 1

Tasg 2

Chwilio am 

wynebau

• Ble ydych chi‛n gweld wynebau mewn natur weithiau? Sut 

ydych chi‛n gwybod hynny?

• Pa fan awyr agored ydych chi‛n ymweld ag ef?

• Ble fyddech chi‛n gallu chwilio am wynebau yno? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa rannau o goed sydd weithiau‛n edrych fel wynebau? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa ran o wyneb y mae gwreiddiau coed yn edrych yn 

debyg iddi? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

Tasg 3

Bridgend Outdoor Schools
Ysgolion Awyr agored 
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Cyfleoedd i ddatblygu

Llythrennedd 
Llafaredd ar draws y cwricwlwm: Datblygu a 
chyflwyno gwybodaeth a syniadau.

FfLlRh 

Mae’r dysgwyr yn ystyried pa nodweddion sydd gan 
wynebau, yn cynnwys pethau sy’n addurno’r wyneb. 
Dywedir wrthynt y byddan nhw’n ymweld â man 
awyr agored lleol a gofynnir iddynt ystyried pa 
nodweddion y byddan nhw’n gallu eu canfod 
yn y man hwn a gwneud cofnod o’u syniadau. 
Mae’r dysgwyr yn ymweld â’r man awyr agored 
a ddewiswyd ac yn chwilio am wynebau yn yr 
amgylchedd naturiol. Maen nhw’n cael eu hannog 
i ddefnyddio mwd a defnyddiau naturiol i wneud 
wynebau yn y man awyr agored. Maen nhw’n gadael 
yr wynebau i eraill eu darganfod ac yn dychwelyd i 
chwilio am eu dyluniadau gwreiddiol a gweld a oes 
unrhyw wynebau newydd wedi ymddangos sydd wedi 
eu gwneud gan ymwelwyr eraill. Yn olaf, mae’r dysgwyr 
yn chwilio am wynebau yn yr ysgol, ac yn eu creu.

Cyfnod Sylfaen – Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Sgiliau 
• archwilio ac arbrofi 
• meddwl am gwestiynau, gofyn y cwestiynau hynny a gwrando ar yr atebion
• gwrando ar syniadau pobl eraill
• nodi’r hyn y mae arnynt eisiau ei ddarganfod a nodi sut y mae gwneud hynny
• meddwl am sut y byddant yn gwybod bod rhywbeth wedi gweithio
• llunio cymariaethau ac adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau
• bod yn greadigol a dychmygus
• gwneud arsylwadau a mesuriadau a chadw cofnodion
• disgrifio’r hyn y maent wedi’i ddarganfod a chynnig esboniadau syml
• mynegi eu barn a’u teimladau eu hunain, a gwneud penderfyniadau gan ystyried safbwyntiau pobl 

eraill
• defnyddio geiriau ac ymadroddion syml ar gyfer eu byd ac ymgyfarwyddo â’r geiriau hyn
•  myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill, a gwerthuso’r gwaith hwnnw.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Wynebau naturiol
Adnodd 1

Gwneud wynebau 

• Pa fath o bethau ydych chi am eu defnyddio i wneud eich 
wyneb? Pam?• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r pethau hyn i wneud 
wyneb? Pam defnyddio‛r pethau hyn? Beth arall fyddech 
chi wedi gallu ei ddefnyddio?• Sut ydych chi am ddod o hyd i‛r pethau yr ydych eisiau 
eu casglu? Pam ei wneud fel hyn? Oes yna ffordd well? 
Pam?

• Beth fyddwch chi‛n ei ddefnyddio ar gyfer y trwyn/geg/
llygaid/clustiau? Pam?• Beth fyddech chi‛n gallu ei ddefnyddio ar gyfer barf neu 
sbectol? Pam fyddech chi‛n defnyddio‛r rhain?

Tasg 4

Chwilio am 
wynebau, a‛u creu yn yr ysgol

• Ble fyddech chi‛n gallu gweld wynebau o gwmpas yr 
ysgol? Sut ydych chi‛n gwybod hynny?• Ble fyddech chi‛n gallu chwilio am wynebau ar dir yr 
ysgol? Pam edrych yno?• Pa rannau o waliau neu‛r llawr fyddai‛n gallu edrych yn 
debyg i wyneb? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?WEDYN

• Pa eitemau ydych chi wedi eu casglu?• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r rhain fel rhan o 
wyneb?

• Beth arall fyddai angen i chi ei gasglu? Pam?• Ble fyddwch chi‛n creu eich wyneb? Pam yno?• Beth fyddwch chi‛n ei ddefnyddio ar gyfer y trwyn/geg/
llygaid/clustiau? Pam?• Beth fyddech chi‛n gallu ei ddefnyddio ar gyfer barf neu 
sbectol? Pam fyddech chi‛n defnyddio‛r rhain?

Tasg 5

Wynebau naturiol

Adnodd 1

Sut le fydd
 

y man awyr 

agored?

• Pa fan awyr agored fyddwch chi‛n ymweld ag ef?

• Beth ydych chi‛n ei wybod am y man hwn? Sut ydych 

chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Pa anifeiliaid fyddech chi‛n gallu eu gweld yn y  hwn? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa blanhigion fyddech chi‛n gallu eu gweld yn y lle hwn? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa nodweddion fyddech chi‛n gallu eu gweld? Sut ydych 

chi‛n gwybod?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Sut mae ein 

hwynebau‛n 

edrych?

• Sut mae eich wyneb yn edrych?

• Sut fyddech chi‛n disgrifio eich wyneb? Pam?

• Pa bethau sydd arno?

• Ydi‛r rhain yr un fath ar bob wyneb? Pam? Sut ydych 

chi‛n gwybod?

• Edrychwch ar wyneb eich partner. Ym mha ffordd mae‛n 

wahanol i‛ch wyneb chi? Ym mha ffordd mae‛n debyg?

Tasg 1

Tasg 2

Chwilio am 

wynebau

• Ble ydych chi‛n gweld wynebau mewn natur weithiau? Sut 

ydych chi‛n gwybod hynny?

• Pa fan awyr agored ydych chi‛n ymweld ag ef?

• Ble fyddech chi‛n gallu chwilio am wynebau yno? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa rannau o goed sydd weithiau‛n edrych fel wynebau? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa ran o wyneb y mae gwreiddiau coed yn edrych yn 

debyg iddi? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

Tasg 3
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Ystod – Lleoedd a phobl
• dysgu am leoliad eu hardal leol
• dysgu am bellter a sut i ddilyn cyfarwyddiadau a llwybrau
• adnabod sut y gall gweithredoedd pobl wella neu niweidio’r amgylchedd.

Fi fy hun a phethau byw eraill
• dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol a phlanhigion, a dysgu am y modd y cânt eu 

defnyddio
• arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion, rhwng gwahanol anifeiliaid a rhwng 

gwahanol blanhigion er mwyn eu grwpio
• adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill
• dysgu am y synhwyrau y mae pobl ac anifeiliaid eraill yn meddu arnynt ac yn eu defnyddio i’w 

galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas 
• adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored 
• adnabod yr effeithiau y mae’r gwahanol dymhorau’n eu cael ar rai anifeiliaid a phlanhigion.

Cyfnod Sylfaen – Datblygiad Creadigol
Sgiliau – Celf, crefft a dylunio
• archwilio amrywiaeth o dechnegau a defnyddiau ac arbrofi â hwy    
•  gwneud dewisiadau wrth ddewis defnyddiau ac adnoddau
•  cymysgu, siapio, trefnu a chyfuno deunyddiau er mwyn creu eu delweddau a’u gwrthrychau eu 

hunain sy’n cyfleu ac yn mynegi eu syniadau, eu teimladau a’u hatgofion mewn modd creadigol
•  datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, tôn, gwead, patrwm, siâp a ffurf
•  datblygu eu dealltwriaeth o gynllunio, dylunio, modelu, addasu a myfyrio
•  defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau ac offer i arbrofi a datrys problemau
•  dylunio a gwneud cynnyrch a mecanweithiau syml
•  myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. 

Adnoddau

Adnoddau sy’n cael eu cynnwys gyda’r gweithgaredd hwn

1 Cwestiynau ffocws a awgrymir mewn setiau, yn gysylltiedig â phob tasg, y gellir eu rhoi i bob pâr wrth 
iddynt ddechrau pob tasg. Neu, gall yr athro neu’r athrawes eu defnyddio.

Asesiad Risg

Cyn gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored, darllenwch Asesu risg mewn mannau awyr agored 
(hypergyswllt). Bydd angen i chi ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch eich ysgol eich hun ac yna 
wneud eich asesiadau risg eich hun sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r man awyr agored yr ydych am ei 
ddefnyddio. Hefyd, wrth wneud y gweithgaredd hwn, bydd angen i’r dysgwyr afael mewn planhigion marw. 
Felly gofynnwch i’r dysgwyr olchi eu dwylo’n drylwyr ar ôl dod yn ôl i’r ystafell ddosbarth ac ar ôl gafael 
mewn planhigion marw. Efallai y byddai’n ddoeth dweud wrthynt am beidio â bwyta unrhyw beth y maen 
nhw’n ei ddarganfod!
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Eglurwch i’r dysgwyr y byddan nhw’n ymweld â man awyr agored lleol ac yn chwilio am 
a gwneud wynebau ‘naturiol’. Cyn dechrau’r gweithgaredd awgrymir creu arddangosfa 
sy’n dangos gwahanol wynebau. Efallai y bydd yn cynnwys ffotograffau, doliau, pypedau, 
paentiadau ac ati a gallai fod yn ysgogiad i’r dysgwyr ystyried nodweddion sy’n perthyn i 
wynebau, cyn iddynt wneud y gweithgaredd.

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd

Gwneud y gweithgaredd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a thrafod pa nodweddion sydd gan wynebau. Ceisiwch eu 
hannog i ystyried pobl hŷn a nodweddion nad oedd ganddynt pan gawson nhw eu geni, er 
enghraifft, barf neu sbectol. Efallai y byddan nhw’n gwneud amlinelliad o wyneb mawr ac yn 
cofnodi eu dyluniadau arno trwy gyfrwng darluniau ac ysgrifennu.

• Sut mae eich wyneb yn edrych?
• Sut fyddech chi’n disgrifio eich wyneb? Pam?
• Pa bethau sydd arno?
• Ydi’r rhain yr un fath ar bob wyneb? Pam? Sut ydych chi’n gwybod?
• Edrychwch ar wyneb eich partner. Ym mha ffordd mae’n wahanol i’ch wyneb chi? Ym 

mha ffordd mae’n debyg?

Tasg 1: Sut mae ein hwynebau’n edrych?

Eglurwch i’r dysgwyr eu bod am ymweld â man awyr agored lleol a dywedwch wrthynt ble’r 
ydych wedi dewis mynd. Neu, os oes dewis ar gael yn lleol, gallai’r dysgwyr eich helpu i 
ddewis y man, er enghraifft, trwy bleidlais ddotiau. Gofynnwch iddynt ddefnyddio meddwl-
paru-rhannu i ystyried pa nodweddion sydd i’w gweld yn y lle hwn a chofnodi eu syniadau, er 
enghraifft, fel map meddwl.

• Pa fan awyr agored fyddwch chi’n ymweld ag ef?
• Beth ydych chi’n ei wybod am y lle hwn? Sut ydych chi’n gwybod y pethau hyn?
• Pa anifeiliaid fyddech chi’n gallu eu gweld yn y lle hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa blanhigion fyddech chi’n gallu eu gweld yn y lle hwn? Pam ydych chi’n meddwl 

hynny?
• Pa nodweddion fyddech chi’n gallu eu gweld? Sut ydych chi’n gwybod?

Tasg 2: Sut le fydd y man awyr agored?



5

Wynebau naturiol
C

S
G

D
B

D
C

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i’r dysgwyr ymweld â’r man awyr agored a ddewiswyd. 
Eglurwch i’r dysgwyr eich bod eisiau iddynt chwilio am wynebau yn yr amgylchedd naturiol. 
Ceisiwch eu hannog i archwilio rhisgl cnyciog, troellog, boncyffion coed, gwreiddiau clymog, 
cudynnau gwair, llwyni, pyllau creigiog, cymylau ac ati wrth chwilio am wynebau naturiol.

• Ble ydych chi’n gweld wynebau mewn natur weithiau? Sut ydych chi’n gwybod hynny?
• Pa fan awyr agored ydych chi’n ymweld ag ef?
• Ble fyddech chi’n gallu chwilio am wynebau yno? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa rannau o goed sydd weithiau’n edrych fel wynebau? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa ran o wyneb y mae gwreiddiau coed yn edrych yn debyg iddi? Pam ydych chi’n 

meddwl hynny?

Tasg 3: Chwilio am wynebau

Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio mwd a defnyddiau naturiol i wneud wynebau yn y man 
awyr agored. Efallai gellid eu hannog i greu wyneb yn sbecian o lawr y coetir, gwneud 
wyneb yn edrych i lawr o foncyff coeden neu greu wyneb yn gwgu o dwyni tywod. Efallai 
bydd y dysgwyr yn ystyried pa eitemau naturiol y bydden nhw’n gallu eu defnyddio ar gyfer 
gwahanol nodweddion o’r wyneb a beth fydden nhw’n gallu ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel 
sbectol, neu fwstas. Er enghraifft, bydden nhw’n gallu defnyddio dail, glaswellt, brigau, cerrig 
crynion, mwsogl ac ati.

Fel estyniad i hyn, gellid annog y dysgwyr i greu eu hwyneb eu hunain, neu gallai grwpiau 
bach hyd yn oed greu teulu cyfan. Ar ôl creu wyneb bydden nhw’n gallu ei adael i ymwelwyr 
eraill sy’n dod i’r man awyr agored ei ddarganfod. Byddech chi hyd yn oed yn gallu trefnu 
ailymweliad iddynt chwilio am ddyluniadau gwreiddiol a gweld a oes unrhyw wynebau 
newydd wedi ymddangos sydd wedi’u gwneud gan ymwelwyr eraill.

Mae wastad yn bosibl y gallai rhai o’r eitemau y bydd y dysgwyr yn eu canfod fod yn 
wenwynig. Byddai Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yr Ysgol yn ddogfen gyfeirio 
ddefnyddiol i’w darllen cyn yr ymweliad.

• Pa fath o bethau ydych chi am eu defnyddio i wneud eich wyneb? Pam?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r pethau hyn i wneud wyneb? Pam defnyddio’r pethau hyn? 

Beth arall fyddech chi wedi gallu ei ddefnyddio?
• Sut ydych chi am ddod o hyd i’r pethau yr ydych eisiau eu casglu? Pam ei wneud fel 

hyn? Oes yna ffordd well? Pam?
• Beth fyddwch chi’n ei ddefnyddio ar gyfer y trwyn/geg/llygaid/clustiau? Pam?
• Beth fyddech chi’n gallu ei ddefnyddio ar gyfer barf neu sbectol? Pam fyddech chi’n 

defnyddio’r rhain?

Pan mae’r dysgwyr yn ymweld â’r man awyr agored gellid eu hannog i gasglu amrywiaeth o 
ddefnyddiau naturiol y gellir mynd â nhw’n ôl i’r ysgol.

Tasg 4: Gwneud wynebau
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Gofynnwch i’r dysgwyr chwilio am wynebau yn amgylchedd yr ysgol. Efallai byddan nhw’n 
wynebau naturiol neu wedi eu gwneud, yn dibynnu ar eich ysgol. Er enghraifft, efallai bydd y 
dysgwyr yn darganfod wynebau mewn gwaith brics, marciau ar fuarth yr ysgol, ffensys, ffenestri 
ac ati, hyd yn oed os nad oes man awyr agored o fewn tir yr ysgol.

• Ble fyddech chi’n gallu gweld wynebau o gwmpas yr ysgol? Sut ydych chi’n gwybod hynny?
• Ble fyddech chi’n gallu chwilio am wynebau ar dir yr ysgol? Pam edrych yno?
• Pa rannau o waliau neu’r llawr fyddai’n gallu edrych yn debyg i wyneb? Pam ydych chi’n 

meddwl hynny?

Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eitemau naturiol a gasglwyd yn y man awyr agored i wneud 
wyneb. Gellid creu’r wyneb yn yr ystafell ddosbarth neu fan awyr agored a gallai’r dysgwyr 
gasglu eitemau naturiol eraill o dir yr ysgol yn ychwanegol at yr eitemau y maen nhw eisoes wedi 
eu casglu. Efallai byddech chi’n gallu eu hannog i archwilio gwahanol ffyrdd o greu wynebau ac 
eto gellid datblygu grŵp neu ddosbarth o wynebau.

• Pa eitemau ydych chi wedi eu casglu?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r rhain fel rhan o wyneb?
• Beth arall fyddai angen i chi ei gasglu? Pam?
• Ble fyddwch chi’n creu eich wyneb? Pam yno?
• Beth fyddwch chi’n ei ddefnyddio ar gyfer y trwyn/geg/llygaid/clustiau? Pam?
• Beth fyddech chi’n gallu ei ddefnyddio ar gyfer braf neu sbectol? Pam fyddech chi’n 

defnyddio’r rhain?

Tasg 5: Chwilio am wynebau, a’u creu yn yr ysgol

Asesu mewn perthynas â’r FfLlRh 

 Llinyn  Elfen Agwedd

Llafaredd 
ar draws y 
cwricwlwm

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a 
syniadau

Siarad

Gwrando

Cydweithio a thrafod

Darllen ar draws 
y cwricwlwm

Canfod, dethol a defnyddio 
gwybodaeth Strategaethau darllen

Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Darllen a deall

Ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu ar 
draws y 
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Strwythur a threfn

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen, Atalnodi, Sillafu, Llawysgrifen  

Llythrennedd

Gallai’r dysgwyr arddangos nifer o elfennau ac agweddau wrth iddynt wneud y gweithgaredd hwn. 
Dangosir prif feysydd ffocws y gweithgaredd o fewn y FfLlRh fel blychau wedi eu tywyllu yn y tabl isod.


