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Yr ymweliad cyntaf â‛r man awyr agored

• Beth ydych chi‛n ei weld? Sut ydych chi‛n gwybod beth 

yw‛r pethau hyn?• Beth ydych chi‛n ei glywed? Sut ydych chi‛n gwybod?

• Ble ydych chi wedi clywed y synau hyn o‛r blaen?

• Beth ydych chi‛n ei arogli? Sut ydych chi‛n adnabod yr 

arogleuon hyn?• Sut mae pethau‛n teimlo? Ble ydych chi wedi cyffwrdd y 

pethau hyn o‛r blaen?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth fyddwn ni‛n ei ddarganfod yn ein man awyr agored?

• Ble ydym ni am ymweld ag ef?
• Beth ydych chi‛n ei wybod am y man hwn? Sut ydych 

chi‛n gwybod y pethau hyn?• Pa bethau fyddech chi‛n gallu eu gweld yno? Pam ydych 

chi‛n meddwl hynny?• Pa anifeiliaid fyddai‛n gallu byw yno? Sut ydych chi‛n 

gwybod?• Pa blanhigion fyddai‛n gallu byw yno? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?• Pwy arall fyddai‛n gallu ymweld â‛r lle hwn pan fyddwch ni 

yno? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Pam fyddai‛r bobl hyn yn ymweld â‛r man hwn?

Tasg 1

Tasg 2
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List of things we will collect to make an instrument

Rhestr o bethau y byddwn ni’n eu casglu i’n helpu i wneud 

ein byd bach.
Byd bach gwyrdd

Adnodd 1

Templed cynllunio

Beth fydd angen i ni ei wneud yn ystod ein hymweliad?

Sut y bydden ni’n gallu gwneud cofnod o sut mae’r lle yn 

edrych?
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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.

Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm: Trefnu 
syniadau a gwybodaeth, Ysgrifennu’n gywir.

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, Amser, Ongl a Safle.

Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data, 
Cyflwyno a dadansoddi data, Dehongli canlyniadau.

FfLlRh

Mae’r dysgwyr yn ystyried sut le yw man 
awyr agored lleol ac yn mynd ar ymweliad. 
Maen nhw’n casglu syniadau, gwybodaeth a 
thystiolaeth o’r man awyr agored ac yn cadw 
cofnod o’r canfyddiadau. Mae’r dysgwyr yn 
defnyddio eu syniadau a’r pethau y maen 
nhw’n eu casglu i ail-greu’r man awyr agored 
ar ffurf ‘byd bach’ yn yr ysgol.
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Beth fydd angen i ni ei wneud yn ystod ein hymweliad?

Sut y bydden ni’n gallu gwneud cofnod o sut mae’r lle yn 

edrych?

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.

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
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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.

Ystod
• gweithgareddau mewn amgylcheddau dysgu a geir 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
• 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
• 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 
• adnabod nodweddion naturiol a nodweddion dynol 
• adnabod sut y gall gweithredoedd pobl wella neu niweidio’r amgylchedd.

Fi fy hun a phethau byw eraill
• arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion, rhwng gwahanol anifeiliaid a rhwng 

gwahanol blanhigion er mwyn eu grwpio
• 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.

Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw
• datblygu ymwybyddiaeth o ddeunyddiau synthetig a deunyddiau naturiol, a gallu gwahaniaethu 

rhyngddynt
• deall sut y mae rhai deunyddiau cyffredin yn newid eu siâp wrth iddynt gael eu hymestyn, eu 

gwasgu, eu plygu, eu troi, eu twymo neu’u hoeri.
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Cyfnod Sylfaen– Datblygiad Creadigol
Celf, crefft a dylunio
• archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi â hwy
• gwneud dewisiadau wrth ddewis deunyddiau 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 Templed cynllunio

2 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.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
1 Camerâu digidol

2 Defnyddiau celf

3 Defnyddiau Dylunio a Thechnoleg

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 ddod i gysylltiad â phlanhigion 
marw. Felly, naill ai gofynnwch i’r dysgwyr wisgo menig neu gwnewch yn siŵr eu bod yn golchi eu dwylo’n 
drylwyr ar ôl dod yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Efallai y byddai’n ddoeth dweud wrthynt am beidio â bwyta 
unrhyw beth y maen nhw’n ei ddarganfod!

Eglurwch i’r dysgwyr eu bod am ymweld â man awyr agored lleol, gwneud cofnod o sut 
mae’n edrych a chasglu eitemau y gallan nhw eu defnyddio yn yr ysgol i’w helpu i ail-greu’r 
man awyr agored fel ‘byd bach’.

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd
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Gwneud y gweithgaredd

Eglurwch i’r dysgwyr eu bod am archwilio’r man awyr agored yr ydych wedi dewis ymweld ag 
ef gyda nhw. Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a thrafod beth fydden nhw’n gallu ei ddarganfod 
yn ystod yr ymweliad. Efallai gellid eu hannog i ystyried nodweddion naturiol a dynol y man 
awyr agored, yr anifeiliaid a’r planhigion posibl sy’n byw yno, pwy fydden nhw’n gallu ei weld 
yno ac ati. Gallai’r dysgwyr ddarlunio neu ysgrifennu eu syniadau neu eu cofnodi fel map 
meddwl.

• Ble ydym ni am ymweld ag ef?
• Beth ydych chi’n ei wybod am y lle hwn? Sut ydych chi’n gwybod y pethau hyn?
• Pa bethau fyddech chi’n gallu eu gweld yno? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa anifeiliaid fyddai’n gallu byw yno? Sut ydych chi’n gwybod?
• Pa blanhigion fyddai’n gallu byw yno? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pwy arall fyddai’n gallu ymweld â’r lle hwn pan fyddwch ni yno? Pam ydych chi’n meddwl 

hynny?
• Pam fyddai’r bobl hyn yn ymweld â’r lle hwn?

Tasg 1: Beth fyddwn ni’n ei ddarganfod yn ein man awyr agored?

Eglurwch i’r dysgwyr eu bod am ymweld â man awyr agored a chael amser i edrych o 
gwmpas ac archwilio’r lle. Ewch i’r man awyr agored yr ydych wedi ei ddewis gyda’r dysgwyr 
a cheisiwch eu hannog i edrych o gwmpas a thrafod beth maen nhw’n ei brofi gyda’u 
synhwyrau. Ceisiwch eu hannog  i ystyried beth maen nhw’n gallu ei weld, ei glywed, ei 
arogli a’i deimlo yn yr amgylchedd hwn. Gallai’r dysgwyr gofnodi eu syniadau ar ôl dod yn ôl 
i’r ysgol.

• Beth ydych chi’n ei weld? Sut ydych chi’n gwybod beth yw’r pethau hyn?
• Beth ydych chi’n ei glywed? Sut ydych chi’n gwybod?
• Ble ydych chi wedi clywed y synau hyn o’r blaen?
• Beth ydych chi’n ei arogli? Sut ydych chi’n adnabod yr arogleuon hyn?
• Sut mae pethau’n teimlo? Ble ydych chi wedi cyffwrdd y pethau hyn o’r blaen?

Tasg 2: Yr ymweliad cyntaf â’r man awyr agored
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Eglurwch i’r dysgwyr y byddan nhw’n ailymweld â’r man awyr agored ac y byddech chi’n hoffi 
iddynt ail-greu’r man awyr agored fel fersiwn ‘byd bach’ o fewn yr ysgol. Rhowch gopi o’r 
‘Templed cynllunio’ (Adnodd 1) iddyn nhw a cheisiwch eu hannog i ddefnyddio hwn i gofnodi 
eu syniadau i ddangos beth fydd angen iddynt ei wneud pan fyddan nhw’n ymweld â’r man 
awyr agored, rhestru beth fydden nhw’n gallu ei gasglu ac ati.

Ceisiwch annog y dysgwyr i ystyried sut fyddan nhw’n cofnodi sut mae’r man awyr agored 
yn edrych, er enghraifft, trwy ei ddarlunio neu gymryd ffotograffau. Byddech hefyd yn gallu 
eu hannog i feddwl pa dystiolaeth a gwybodaeth y bydden nhw’n gallu dod yn ôl gyda nhw i’r 
ysgol, er enghraifft, bydden nhw’n gallu gwneud rhwbiadau coed, cymryd mesuriadau, cyfrif 
rhai o nodweddion y man awyr agored, casglu brigau, hadau a moch coed ac ati. Gallai’r 
rhain oll chwarae rhan i helpu’r dysgwyr i ail-greu’r man awyr agored fel ‘byd bach’ ond bydd 
yn dibynnu pa fath o amgylchedd yw’r man awyr agored lleol.

• Beth fydd angen i chi ei wneud pan fyddwch yn ymweld â’r man awyr agored?
• Beth fyddech chi’n gallu ei ddarlunio yn y man awyr agored? Pam fyddech chi’n darlunio 

hyn?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r darlun i’ch helpu i wneud eich byd bach?
• O beth fyddwch chi’n cymryd ffotograffau? Pam? Sut fydd y rhain yn eich helpu i greu 

eich byd bach? 
• Sut fyddech chi’n gallu gwneud rhwbiad coed? Sut ydych chi’n gwybod? Sut fyddech 

chi’n gallu defnyddio hwn?
• Pa wybodaeth am y man awyr agored fyddwch chi’n ei chasglu i’ch helpu i greu eich byd 

bach?
• Beth fydd ei angen arnoch i gyfri neu fesur? Pam? 
• Pa fathau o bethau fyddwch chi’n gallu eu casglu yn ystod eich ymweliad â’r man awyr 

agored? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r pethau hyn i wneud eich byd bach man awyr agored? 

Pam? 
• Sut fyddwch chi’n cofnodi eich syniadau ar y daflen gynllunio? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 3: Cynllunio i ailymweld â’r man awyr agored
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Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio’r eitemau a gasglwyd yn y man awyr agored a’u syniadau i 
ail-greu’r man awyr agored fel ‘byd bach’. Efallai bydden nhw’n gallu gwneud hyn yn yr ystafell 
ddosbarth, ardal arall o’r ysgol neu mewn man y tu allan yn dibynnu ar eich ysgol, adeg 
o’r flwyddyn ac ati. Ceisiwch annog  y dysgwyr i ddefnyddio amrywiaeth eang o syniadau, 
cyfryngau ac ati i greu eu byd bach. Er enghraifft, bydden nhw’n gallu gwneud cyfosodiad 
o ffotograffau, creu modelau papier-mâché, gwneud collage a chynnwys darluniau a 
phaentiadau ac ati. Efallai byddai’r dysgwyr hefyd yn gallu cael eu hannog i ysgrifennu cerddi 
neu adroddiad am yr amser a dreuliwyd yn y man awyr agored. Gallech gynnwys toriadau 
o erthyglau papur newydd neu ddatblygu cronfa ddata syml sy’n dangos y planhigion a’r 
anifeiliaid sydd yn y man awyr agored.

• Pa syniadau sydd gennych ar gyfer creu eich byd bach?
• Pa nodweddion o’r man awyr agored ydych chi eisiau eu dangos? Pam?
• Sut fyddech chi’n gallu gwneud hyn?
• Pa eitemau wnaethoch chi eu casglu yn y man awyr agored? Sut fyddech chi’n gallu 

cynnwys y rhain yn eich byd bach?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio ffotograffau a darluniau o’r man awyr agored?
• Pa nodweddion o’r man awyr agored fyddech chi’n gallu gwneud model ohonynt? Pam 

ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu dangos y planhigion a’r anifeiliaid o’r man awyr agored yn eich byd 

bach?
• Pa bethau fyddech chi’n gallu ysgrifennu amdanyn nhw y man awyr agored? Sut fyddech 

chi’n gallu cynnwys yr hyn y byddwch yn ei ysgrifennu yn eich byd bach?

Tasg 5: Creu byd bach man awyr agored

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i’r dysgwyr ymweld â’r man awyr agored a ddewiswyd a 
thrafodwch eu cynllun gyda nhw cyn yr ymweliad. Rhowch glipfwrdd, papur, pensiliau ac 
ati iddynt ac ewch â chamerâu digidol os yw’n bosibl, a gofynnwch iddynt hefyd fynd â’u 
cynlluniau gyda nhw i gyfeirio atynt.

Efallai bydd y dysgwyr yn canolbwyntio ar gasglu pethau neu wneud gweithgareddau y maen 
nhw wedi eu cynllunio neu eu trafod yn yr ysgol, ond gellid eu hannog i fod yn benagored ac 
ystyried eitemau neu syniadau a allai fod yn ddefnyddiol er mwyn creu eu byd bach. Atgoffwch 
nhw i beidio ag achosi difrod neu gasglu unrhyw beth sy’n fyw ac yn tyfu.

Mae bob amser 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 gwneud yn y man awyr agored? Sut bydd gwneud y 
pethau hyn yn eich helpu i greu byd bach? Pam?

• Pa fath o bethau ydych chi am eu casglu? Pam?
• Sut fyddech chi’n gallu eu defnyddio i wneud byd bach?
• Sut ydych chi am ddod o hyd i’r pethau yr ydych chi eisiau eu casglu? Pam ei wneud fel 

hyn? Oes yna ffordd well? Pam?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio eich cynllun? Pam ei ddefnyddio fel hyn?
• Pa mor dda wnaeth eich cynllun weithio? Oedd o’n hawdd ei ddilyn? Pam?
• Pa eitemau o’ch rhestr wnaethoch chi eu casglu?
• Pa eitemau ar eich rhestr oedd yn anodd eu darganfod? Pam ydych chi’n meddwl eu bod 

yn anodd eu darganfod?
• Pa weithgareddau ar eich rhestr wnaethoch chi eu gwneud?
• Pa weithgareddau oedd yn amhosibl i chi eu gwneud? Pam?

Tasg 4: Ymweld â’r man awyr agored
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 Llinyn Elfen

Datblygu ymresymu 
rhifyddol

Adnabod prosesau a chysylltiadau

Cynrychioli a chyfathrebu

Adolygu

Defnyddio sgiliau rhif

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhif

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

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. Dango-
sir prif feysydd ffocws y gweithgaredd o fewn y FfLlRh fel blychau wedi eu tywyllu yn y tablau isod.


