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Cynllunio beth i‛w wneud yn y man gwyrdd

• Beth fydd raid i chi ei wneud yn y man gwyrdd fel y 
gallwch lunio map ohono?• Pa nodweddion o‛r man gwyrdd fydd raid i chi wneud 
nodyn ohonynt? Pam?• Sut wnewch chi gadw cofnod o‛r hyn sydd yno? Pam 
gwneud fel hyn?• Pa bethau fyddai‛n rhaid i chi eu cyfrif? Pam?

• Beth fydd yn rhaid i chi ei fesur? Pam?
• Sut wnewch chi fesur y pethau hyn? Pam gwneud fel 

hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym ni‛n wybod am fapiau?

• Beth yw map? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• I ba bwrpas y defnyddir map? Pam ydych chi‛n meddwl 

hynny?
• Pa bryd ydych chi wedi gweld map?• Pwy oedd yn edrych arno?• Pam oedden nhw‛n edrych arno?

Ar ôl edrych ar y map:
• Map o ble ydy hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Beth mae‛r map yn ei ddangos? Sut ydych chi‛n gwybod 

hynny?
• Pe byddech chi‛n ymweld â‛r man hwn, beth fyddech chi‛n 

disgwyl ei weld yno? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Beth allai fod yno sydd ddim ar y map?
• Pam ydych chi‛n meddwl nad ydy‛r pethau hyn ar y map? 

Tasg 1

Tasg 2
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Cyfleoedd i ddatblygu

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

Darllen ar draws y cwricwlwm:  Canfod, dethol 
a defnyddio gwybodaeth, Ymateb i’r hyn a 
ddarllenwyd.

Mae dysgwyr yn rhoi eu gwybodaeth flaenorol am 
fapiau ar waith. Maen nhw’n ystyried ac yn cynllunio 
dull gwaith ar gyfer ymweld â’r man gwyrdd, yn mynd 
ar ymweliad, cymryd ffotograffau, gwneud nodiadau 
a siarad gyda phobl leol. Bydd dysgwyr yn defnyddio 
eu nodiadau, brasluniau a ffotograffau o’r man gwyrdd 
i greu a datblygu map. Maen nhw’n hunan asesu eu 
mapiau ac yn asesu mapiau cyfoedion gan ddefnyddio 
meini prawf sydd wedi eu datblygu’n bersonol. 
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Rhifedd 
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod 
prosesau a chysylltiadau. Cynrychioli a chyfathrebu. 
Adolygu.

Defnyddio sgiliau rhif: Defnyddio ffeithiau rhif 
a’r berthynas rhwng rhifau. Ffracsiynau, degolion, 
canrannau a chymhareb. Cyfrifo gan ddefnyddio 
dulliau meddwl ac ysgrifenedig. Amcangyfrif a 
gwirio

Defnyddio sgiliau mesur: Hyd, pwysau/màs, 
cynhwysedd. Arwynebedd a chyfaint. Ongl a safle.

FfLlRh 

Cyfnod Sylfaen - Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac 
Amrywiaeth Diwylliannol
Sgiliau: Datblygiad personol

• dangos chwilfrydedd a datblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu a phrofiadau newydd
• mentro a thyfu’n chwilotwyr hyderus yn eu hamgylchedd dan do ac yn yr awyr agored  
• arbrofi â chyfleoedd dysgu newydd, gan gynnwys TGCh  
• dod yn feddylwyr ac yn ddysgwyr annibynnol.
Sgiliau: Lles

• archwilio ac arbrofi
• dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd 
• datblygu diddordeb cynyddol yn y byd o’u cwmpas a deall yr hyn sydd gan eu hamgylchedd i’w gynnig 

iddynt pan fyddant yn chwarae ar eu pen eu hunain a gydag eraill.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
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Ystod
• gweithgareddau yn yr amgylchedd ddysgu dan do ac yn yr awyr agored 
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddatrys problemau a thrafod canlyniadau  
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddechrau deall sut y gallant warchod yr amgylchedd a bod 

yn garedig iddo yn eu bywyd o ddydd i ddydd.

Cyfnod Sylfaen - Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Sgiliau Datblygiad personal 
• 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 
• gwneud arsylwadau a mesuriadau a chadw cofnodion
• llunio cymariaethau ac adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau
• didoli a grwpio gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh ar brydiau
• meddwl yn greadigol a dychmygus 
• cyfleu arsylwadau a mesuriadau 
• 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 hynny 
• myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill, a gwerthuso’r gwaith hwnnw. 
Ystod – Lleoedd a phobl
• dysgu am leoliad eu hardal leol  
• dysgu am bellter a sut i ddilyn cyfarwyddiadau a llwybrau 
• defnyddio a llunio mapiau syml er mwyn darganfod ble y mae lleoedd penodol a sut y mae 

lleoedd yn cysylltu â lleoedd eraill 
• adnabod y nodweddion naturiol, e.e. afonydd, bryniau, traethau, a’r nodweddion a grëwyd gan 

ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, pontydd, yn eu hardal eu hunain  
• defnyddio atlasau a globau 
• adnabod sut y gall gweithredoedd pobl wella neu niweidio’r amgylchedd. 
Fi fy hun a phethau byw eraill
• adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored.

Adnoddau 

Adnoddau sy’n cael eu cynnwys gyda’r gweithgaredd hwn 
1 Map i ysgogi.

2
Cwestiynau ffocws sy’n cael eu hawgrymu ar ffurf setiau, yn berthnasol i bob tasg, y gellir eu rhoi 
i bob pâr wrth iddyn nhw gychwyn pob tasg. Ar y llaw arall, gall yr athro/athrawes ddefnyddio’r 
cwestiynau hyn.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
1 Clipfwrdd, papur, pensiliau, rhwbiwr, camera digidol.
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Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod yn mynd i ymweld â man gwyrdd lleol ac yna llunio map 
o’r man gwyrdd. Cyn gwneud y gweithgaredd hwn, mae nifer o dasgau y gallai dysgwyr 
eu gwneud er mwyn helpu i ddatblygu eu sgiliau map. Er enghraifft, efallai y bydd dysgwyr 
yn chwarae gemau ac yn gwrando ar gyfarwyddiadau sy’n gofyn iddyn nhw ddilyn a rhoi 
cyfarwyddiadau gan ddefnyddio geiriau megis ‘i’r dde’, ‘yn ôl’, ‘hanner tro’, ac ati, yn yr ystafell 
ddosbarth ac ar dir yr ysgol. Efallai y gellid eu hannog hefyd i drafod eu lleoliad nhw eu hunain 
a nodweddion y gallant eu gweld ar dir yr ysgol gan ddefnyddio geiriau ac ymadroddion megis 
‘o flaen’, ‘gerllaw’, ‘tu ol’, ac ati.  Gallai’r dysgwyr ddatblygu hyn ymhellach drwy ddefnyddio 
map graddfa fawr o’r ystafell ddosbarth, tir yr ysgol a’r ardal o amgylch er mwyn adnabod 
nodweddion a sôn am beth sydd ym mhle a symud ymlaen i wneud mapiau llun o leoedd neu 
lwybrau y maen nhw’n gyfarwydd â nhw, ac o leoedd y dônt ar eu traws mewn straeon neu 
maen nhw’n eu llunio o’u dychymyg.

Argraffwch gopiau o’r map ysgogi (Adnodd 1).

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd

Asesu Risg

Cyn cynnal gweithgareddau awyr agored, a fyddech cystal â darllen Asesu risg mewn mannau awyr agored 
(hyperlinked). Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Iechyd a Diogelwch eich ysgol chi, ac ar ôl gwneud hynny, 
gwneud eich asesiadau risg eich hunain sy’n ymwneud yn benodol â’r lle awyr agored yr ydych yn mynd i’w 
ddefnyddio.

Gwneud y gweithgaredd

Gofynnwch i’r dysgwyr drafod a meddwl am yr hyn maen nhw’n wybod am fapiau. Efallai y 
byddan nhw’n siarad gyda phartner cyn rhannu eu syniadau gyda’r dosbarth cyfan. 

• Beth yw map? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• I ba bwrpas y defnyddir map? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa bryd ydych chi wedi gweld map?
• Pwy oedd yn edrych arno?
• Pam oedden nhw’n edrych arno?

Dangoswch y map ysgogi i’r dysgwyr (Adnodd 1) a gwahoddwch nhw i drafod y map a holi 
cwestiynau amdano. Efallai y bydd gennych ddewis o wahanol fapiau hefyd er mwyn i’r 
dysgwyr eu harchwilio’n fanwl, megis ysgogiad ychwanegol i’r dasg hon.

• Map o ble ydy hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Beth mae’r map yn ei ddangos? Sut ydych chi’n gwybod hynny?
• Pe byddech chi’n ymweld â’r man hwn, beth fyddech chi’n disgwyl ei weld yno? Pam 

ydych chi’n meddwl hynny?
• Beth allai fod yno sydd ddim ar y map?
• Pam ydych chi’n meddwl nad ydy’r pethau hyn ar y map? 

Tasg 1: Beth ydym ni’n wybod am fapiau?
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Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod yn mynd i ymweld â man gwyrdd lleol ac yna y bydd gofyn 
iddynt lunio map o’r man gwyrdd. Gofynnwch iddyn nhw ystyried beth fydden nhw’n wneud 
wrth gyrraedd y man gwyrdd a sut fydden nhw’n cofnodi sut mae’n edrych, pa nodweddion 
sydd yno ac yn y blaen. Gallai’r dysgwyr gofnodi eu syniadau fel trefnydd graffig, gan 
ddefnyddio nodiadau gludiog, efallai.

• Beth fydd raid i chi ei wneud yn y man gwyrdd fel y gallwch lunio map ohono?
• Pa nodweddion o’r man gwyrdd fydd raid i chi wneud nodyn ohonynt? Pam?
• Sut wnewch chi gadw cofnod o’r hyn sydd yno? Pam gwneud fel hyn?
• Pa bethau fyddai’n rhaid i chi eu cyfrif? Pam?
• Beth fydd yn rhaid i chi ei fesur? Pam?
• Sut wnewch chi fesur y pethau hyn? Pam gwneud fel hyn?

Tasg 2: Cynllunio beth i’w wneud yn y man gwyrdd

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i ddysgwyr ymweld â’r man gwyrdd a ddewiswyd, a mynd â 
chlipfwrdd, papur, pensiliau ac yn y blaen gyda nhw. Bydd angen i grwpiau o ddysgwyr fynd 
a fideo digidol neu gamera llonydd gyda nhw yn ystod yr ymweliad. Atgoffwch nhw i beidio 
ag achosi unrhyw ddifrod na chasglu unrhyw beth sy’n fyw ac yn tyfu. Anogwch y dysgwyr 
i gadw cofnod o sut mae’r man gwyrdd yn edrych, gan gynnwys nodi unrhyw nodweddion 
perthnasol a gwneud y mesuriadau perthnasol.

• Sut allech chi wneud map o’r man gwyrdd hwn? Pam gwneud fel hyn?
• Beth wnewch chi ei ddarlunio? Pam?
• Sut wnewch chi nodi pa bethau sydd yma? Pam gwneud fel hyn?
• Sut fyddwch chi’n gwybod ym mha safle mae pob peth? 
• Pa bethau y mae mwy nac un ohonynt? Sut wnewch chi ddangos y rhain ar fap?
• Pa bellteroedd fyddech chi’n ei fesur? Pam? Sut fyddai hyn yn eich helpu i lunio map?

Tasg 3: Ymweld â’r man gwyrdd
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Cyn gwneud map, gellid annog y dysgwyr i ystyried eu meini prawf llwyddiant ar gyfer yr 
hyn sy’n gwneud map da. Bydd datblygu meini prawf llwyddiant yn rhoi ffocws i ddysgwyr yn 
ystod y cyfnod datblygu a gellir eu defnyddio yn sail i hunan asesu ac asesu gan gyfoedion 
yn Nhasg 5.

Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu nodiadau, brasluniau a ffotograffau o’r man gwyrdd 
i greu a datblygu map. Mewn gwirionedd, mae’n debyg na fydd nifer o’r mapiau y bydd y 
dysgwyr yn eu gwneud, yn llawer mwy na darluniau o’r man gwyrdd. Ond, gellid eu hannog i 
ystyried sut y gellid cynrychioli rhai o nodweddion y man gwyrdd a sut y byddai’r man gwyrdd 
yn edrych o’r awyr. Efallai y byddwch am roi lluniau lletraws o’r awyr neu fapiau ar-lein o’r 
man gwyrdd, i’r dysgwyr, a dangos ac ystyried nodweddion y gallent eu hadnabod. Yna, 
gellid edrych ar ffotograff fertigol ar raddfa fawr o’r awyr, o’r ardal hon, gan geisio adnabod 
nodweddion a gweld os ydyn nhw’n gallu lleoli’r nodweddion hyn ar y ddau ffotograff.

• Sut fyddwch chi’n creu ac yn datblygu eich map o’r man gwyrdd?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio eich darluniau a’ch nodiadau?
• Pa nodiadau yw’r rhai mwyaf/lleiaf defnyddiol? Pam?
• Sut wnewch chi ddefnyddio’r darluniau a wnaethoch o’r man gwyrdd? Pam eu defnyddio 

fel hyn?
• Pa wybodaeth arall allech chi ei gynnwys ar eich map?

Tasg 4: Gwneud map o’r man gwyrdd

Mae’r meini prawf yn ddewis personol ac mae’n bwysig bod y neges hon yn cael ei chyfleu i’r 
dysgwyr. Dylid eu hannog i ddefnyddio eu meini prawf llwyddiant eu hunain er mwyn hunan 
asesu’r map maen nhw’n ei ddatblygu. 

• Beth yw’r meini prawf llwyddiant ar gyfer map da? Pam ydych chi’n meddwl hyn?
• Pa mor dda ydych chi’n meddwl yr ydych yn llwyddo i fodloni eich meini prawf llwyddiant 

Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n newid eich meini prawf llwyddiant pe byddech chi’n datblygu map 

arall?
• Pam fyddech chi’n gwneud y newidiadau hyn?

Gall dysgwyr eraill ddefnyddio’r meini prawf llwyddiant hyn os ydynt yn asesu mapiau 
cyfoedion. Os yw grwpiau mawr neu ddosbarth cyfan yn penderfynu ar feini prawf ar y cyd, 
yna efallai y bydd cynnyrch dysgwr yn cael ei asesu gan gyfoedion a’i werthuso yn erbyn 
meini prawf na wnaethon nhw’n bersonol gytuno arnynt. Gofynnwch i’r dysgwyr gyfnewid 
mapiau gyda grŵp arall o ddysgwyr ac edrych ar feini prawf llwyddiant y grŵp a gynlluniodd 
y map y maen nhw’n ei asesu. Efallai y byddan nhw’n defnyddio tair seren a dymuniad er 
mwyn rhestru’r pethau da a’r pethau sydd ddim mor dda am y map.

• Sut fyddech chi’n gwerthuso’r map gan ddefnyddio’r meini prawf hyn?
• Pa mor dda ydych chi’n meddwl maen nhw’n bodloni eich meini prawf llwyddiant? Pam 

ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa rai fyddech chi’n eu newid? Pam? Sut fyddech chi’n eu newid?
• Beth oeddech chi’n feddwl o’r map? Pam?

Tasg 5: Hunan asesu mapiau ac asesu mapiau cyfoedion
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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

Llawysgrifen, Atalnodi, Sillafu, Cystrawen 

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 tablau isod.

 Llinyn Elfen

Datblygu ymresymu 
rhifyddol

Adnabod prosesau a chysylltiadau

Cynrychioli a chyfathrebu

Adolygu

Defnyddio sgiliau rhif

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhifau

Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb

Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig

Amcangyfrif a gwirio

Rheoli arian

Defnyddio sgiliau 
mesur

Hyd, pwysau/màs, cynhwysedd

Amser

Tymheredd

Arwynebedd a chyfaint; Ongl a safle

Defnyddio sgiliau 
data Casglu a chofnodi data; Cyflwyno a dadansoddi data; Dehongli canlyniadau

Rhifedd


