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Bridgend Outdoor Schools
Ysgolion Awyr agored 

Pen-y-Bont ar Ogwr

Hanes lleol

Adnodd 1

Lleoli‛r man awyr agored

• Ble mae‛r ysgol ar y map/ddelwedd lloeren? Sut ydych 

chi‛n gwybod?• Ble mae‛r man awyr agored ar y map/ddelwedd lloeren? 

Sut ydych chi‛n gwybod?
• I ba gyfeiriad mae‛r man awyr agored o‛ch ysgol chi? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi‛n cerdded o‛r ysgol i‛r man awyr agored? 

Pam mynd y ffordd yma?
• Ai dyma‛r ffordd fyrraf/gyflymaf/mwyaf diogel? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?
• Pa mor bell yw‛r ysgol o‛r man awyr agored? Sut ydych 

chi‛n gwybod? • Sut allech chi amcangyfrif y pellter? Pam gwneud fel 

hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym ni‛n wybod am y man awyr agored lleol?

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

ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?
• Sut fyddech chi‛n mynd yno o‛r ysgol? Pam mynd y 

ffordd hon?• Ydych chi wedi bod yno o‛r blaen? Pa bryd? Pam? Sut 

ydych chi‛n cofio?• Beth yw prif nodweddion y man awyr agored hwn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?• Pa nodweddion sy‛n rhai naturiol? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?• Pa nodweddion sydd wedi eu gwneud gan ddyn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

Tasg 1

Tasg 2

Hanes lleol Adnodd 1

Ymchwilio i‛r 
man awyr 
agored

• Pa fath o wybodaeth ydych chi am ei gynnwys yn eich 
cyflwyniad? Pam?

• Sut wnewch chi gadw cofnod o‛r wybodaeth berthnasol y 
dowch o hyd iddi? Pam gwneud hynny yn y ffordd hon? 

• Ym mha ffyrdd allech chi gyflwyno‛r wybodaeth y dowch 
o hyd iddi?

• Pa ffyrdd fyddai orau ar gyfer y cyflwyniad hwn? Pam 
ydych chi‛n meddwl hynny?

WEDYN

• I ba fan awyr agored ydych chi‛n ymchwilio?
• Am ba wybodaeth ydych chi‛n chwilio? Pam?
• Ble fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma? Pam?
• Sut fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma?
• Beth fyddwch chi‛n wneud i ddod o hyd i‛r wybodaeth 

rydych ei hangen?
• Sut fyddwch chi‛n dewis pa wybodaeth i‛w defnyddio?
• Pa bryd ydych chi wedi defnyddio‛r dulliau hyn o‛r blaen?

Wrth ddatblygu llinell amser:

• Beth ddylech chi ei wybod cyn dechrau tynnu llun llinell 
amser i raddfa? Pam ydych chi angen gwybod y pethau 
hyn?

• Sut wnewch chi ddefnyddio‛r wybodaeth hon i lunio llinell 
amser?

• Sut wnewch chi benderfynu pa raddfa i‛w defnyddio? 
Pam gwneud hynny yn y ffordd hon?

Tasg 5

Hanes lleol

Adnodd 1

Cynllunio 
ymweliad â‛r 

man awyr 
agored

• Beth wnewch chi pan fyddwch chi‛n ymweld â‛r man/

amgylchedd awyr agored?

• Sut fyddwch chi‛n dod o hyd i gliwiau a gwybodaeth am 

hanes y man awyr agored?

• Pa wybodaeth am y man awyr agored fyddwch chi‛n ei 

chasglu i‛ch helpu chi i ysgrifennu cyflwyniad? Pam?

• Beth allech chi fod angen ei gyfrif neu ei fesur? Pam? 

• Ffotograffau o beth fyddwch chi‛n eu cymryd? Pam? Sut 

fydd y rhain yn eich helpu i greu eich cyflwyniad?

• Sut wnewch chi gofnodi eich cynllun? Pam gwneud fel 

hyn?

Tasg 3

Ymweld â‛r man 

awyr agored

• Sut wnewch chi ddefnyddio eich cynllun? Pam ei 

ddefnyddio fel hyn?

• Pa gliwiau a gwybodaeth allai eich helpu i ddysgu am 

hanes y man awyr agored hwn?

• Ydych chi‛n mynd i gyfrif neu fesur unrhyw beth? Beth? 

Pam?
• Ffotograffau o beth fyddwch chi‛n eu cymryd? Pam?

• Oes angen newid eich cynllun? Pam? Sut?

Tasg 4

Hanes lleol

Adnodd 1

Lleoli‛r 
man 

awyr agor
ed

• Ble mae‛r ysgol ar y map/ddelwedd lloeren? Sut ydych 

chi‛n gwybod?

• Ble mae‛r man awyr agored ar y map/ddelwedd lloeren? 

Sut ydych chi‛n gwybod?

• I ba gyfeiriad mae‛r man awyr agored o‛ch ysgol chi? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n cerdded o‛r ysgol i‛r man awyr agored? 

Pam mynd y ffordd yma?

• Ai dyma‛r ffordd fyrraf/gyflymaf/mwyaf diogel? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa mor bell yw‛r ysgol o‛r man awyr agored? Sut ydych 

chi‛n gwybod? 

• Sut allech chi amcangyfrif y pellter? Pam gwneud fel 

hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth yd
ym ni‛n 

wybod am
 y man 

awyr agor
ed 

lleol?

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

ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Sut fyddech chi‛n mynd yno o‛r ysgol? Pam mynd y 

ffordd hon?

• Ydych chi wedi bod yno o‛r blaen? Pa bryd? Pam? Sut 

ydych chi‛n cofio?

• Beth yw prif nodweddion y man awyr agored hwn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Pa nodweddion sy‛n rhai naturiol? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

• Pa nodweddion sydd wedi eu gwneud gan ddyn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

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. 

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: Ffracsiynau, degolion, 
canrannau a chymhareb. Amcangyfrif a gwirio 

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

FfLlRh 

Mae dysgwyr yn ystyried eu gwybodaeth 
flaenorol am fan awyr agored lleol. Maen 
nhw’n defnyddio adnoddau ar-lein 
i leoli’r ysgol a’r man awyr agored 
ar fapiau a delweddau lloeren ac 
yn ystyried y ffordd i fynd o’r naill i’r 
llall. Mae dysgwyr yn cynnal ymchwil 
hanesyddol am wreiddiau’r man awyr 
agored a’i ddatblygiad hyd heddiw. Mae 
hyn yn cynnwys cynllunio ac ymweld â’r 
man awyr agored i gasglu gwybodaeth, 
tystiolaeth a syniadau drostynt eu 
hunain. Bydd y dysgwyr yn defnyddio’u 
gwybodaeth a darganfyddiadau eu 
hymchwil i ddatblygu a chreu cyflwyniad dau 
funud y maen nhw’n ei ddangos i gynulleidfa 
sydd wedi ei gwahodd.

CA2 Daearyddiaeth 
Sgiliau - LlLl,AaPh1-4; DLl,AaPh1-3; Y1; 
C1-3

CA2 Hanes  
Sgiliau - YG1,2; GaDH1-3; DoH1,2; 1-3; 
YH1-4; TaCh1,2

Cwricwlwm 

Hanes lleol

Adnodd 1

Lleoli‛r man awyr agored

• Ble mae‛r ysgol ar y map/ddelwedd lloeren? Sut ydych 

chi‛n gwybod?• Ble mae‛r man awyr agored ar y map/ddelwedd lloeren? 

Sut ydych chi‛n gwybod?
• I ba gyfeiriad mae‛r man awyr agored o‛ch ysgol chi? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi‛n cerdded o‛r ysgol i‛r man awyr agored? 

Pam mynd y ffordd yma?
• Ai dyma‛r ffordd fyrraf/gyflymaf/mwyaf diogel? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?
• Pa mor bell yw‛r ysgol o‛r man awyr agored? Sut ydych 

chi‛n gwybod? • Sut allech chi amcangyfrif y pellter? Pam gwneud fel 

hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym ni‛n wybod am y man awyr agored lleol?

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

ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?
• Sut fyddech chi‛n mynd yno o‛r ysgol? Pam mynd y 

ffordd hon?• Ydych chi wedi bod yno o‛r blaen? Pa bryd? Pam? Sut 

ydych chi‛n cofio?• Beth yw prif nodweddion y man awyr agored hwn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?• Pa nodweddion sy‛n rhai naturiol? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?• Pa nodweddion sydd wedi eu gwneud gan ddyn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

Tasg 1

Tasg 2

Hanes lleol Adnodd 1

Ymchwilio i‛r 
man awyr 
agored

• Pa fath o wybodaeth ydych chi am ei gynnwys yn eich 
cyflwyniad? Pam?

• Sut wnewch chi gadw cofnod o‛r wybodaeth berthnasol y 
dowch o hyd iddi? Pam gwneud hynny yn y ffordd hon? 

• Ym mha ffyrdd allech chi gyflwyno‛r wybodaeth y dowch 
o hyd iddi?

• Pa ffyrdd fyddai orau ar gyfer y cyflwyniad hwn? Pam 
ydych chi‛n meddwl hynny?

WEDYN

• I ba fan awyr agored ydych chi‛n ymchwilio?
• Am ba wybodaeth ydych chi‛n chwilio? Pam?
• Ble fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma? Pam?
• Sut fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma?
• Beth fyddwch chi‛n wneud i ddod o hyd i‛r wybodaeth 

rydych ei hangen?
• Sut fyddwch chi‛n dewis pa wybodaeth i‛w defnyddio?
• Pa bryd ydych chi wedi defnyddio‛r dulliau hyn o‛r blaen?

Wrth ddatblygu llinell amser:

• Beth ddylech chi ei wybod cyn dechrau tynnu llun llinell 
amser i raddfa? Pam ydych chi angen gwybod y pethau 
hyn?

• Sut wnewch chi ddefnyddio‛r wybodaeth hon i lunio llinell 
amser?

• Sut wnewch chi benderfynu pa raddfa i‛w defnyddio? 
Pam gwneud hynny yn y ffordd hon?

Tasg 5

Hanes lleol

Adnodd 1

Cynllunio 
ymweliad â‛r 

man awyr 
agored

• Beth wnewch chi pan fyddwch chi‛n ymweld â‛r man/

amgylchedd awyr agored?

• Sut fyddwch chi‛n dod o hyd i gliwiau a gwybodaeth am 

hanes y man awyr agored?

• Pa wybodaeth am y man awyr agored fyddwch chi‛n ei 

chasglu i‛ch helpu chi i ysgrifennu cyflwyniad? Pam?

• Beth allech chi fod angen ei gyfrif neu ei fesur? Pam? 

• Ffotograffau o beth fyddwch chi‛n eu cymryd? Pam? Sut 

fydd y rhain yn eich helpu i greu eich cyflwyniad?

• Sut wnewch chi gofnodi eich cynllun? Pam gwneud fel 

hyn?

Tasg 3

Ymweld â‛r man 

awyr agored

• Sut wnewch chi ddefnyddio eich cynllun? Pam ei 

ddefnyddio fel hyn?

• Pa gliwiau a gwybodaeth allai eich helpu i ddysgu am 

hanes y man awyr agored hwn?

• Ydych chi‛n mynd i gyfrif neu fesur unrhyw beth? Beth? 

Pam?
• Ffotograffau o beth fyddwch chi‛n eu cymryd? Pam?

• Oes angen newid eich cynllun? Pam? Sut?

Tasg 4

Hanes lleol

Adnodd 1

Lleoli‛r 
man 

awyr agor
ed

• Ble mae‛r ysgol ar y map/ddelwedd lloeren? Sut ydych 

chi‛n gwybod?

• Ble mae‛r man awyr agored ar y map/ddelwedd lloeren? 

Sut ydych chi‛n gwybod?

• I ba gyfeiriad mae‛r man awyr agored o‛ch ysgol chi? 

Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n cerdded o‛r ysgol i‛r man awyr agored? 

Pam mynd y ffordd yma?

• Ai dyma‛r ffordd fyrraf/gyflymaf/mwyaf diogel? Pam 

ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa mor bell yw‛r ysgol o‛r man awyr agored? Sut ydych 

chi‛n gwybod? 

• Sut allech chi amcangyfrif y pellter? Pam gwneud fel 

hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth yd
ym ni‛n 

wybod am
 y man 

awyr agor
ed 

lleol?

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

ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Sut fyddech chi‛n mynd yno o‛r ysgol? Pam mynd y 

ffordd hon?

• Ydych chi wedi bod yno o‛r blaen? Pa bryd? Pam? Sut 

ydych chi‛n cofio?

• Beth yw prif nodweddion y man awyr agored hwn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Pa nodweddion sy‛n rhai naturiol? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

• Pa nodweddion sydd wedi eu gwneud gan ddyn? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

Tasg 1

Tasg 2
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Adnoddau 

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

1 
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 Mynediad at gyfrifiadur a’r rhyngrwyd.

2 Camera digidol/fideo.

Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod yn mynd i wneud ymchwil hanesyddol ar fan awyr agored 
lleol.

Penderfynwch pa fan awyr agored agos at yr ysgol sydd fwyaf addas i ymweld ag ef a’i 
ddefnyddio at ddibenion y gweithgaredd hwn. Mae coetir ag iddo enw, gwarchodfa natur 
neu barc mawr yn fwy tebygol o fod wedi bodoli ers amser hirach a meddu ar hanes y gall 
dysgwyr ymchwilio iddo. Os oes rhai lleoedd posibl, yna gellid rhannu’r dosbarth a gallai 
grwpiau o ddysgwyr archwilio tri neu bedwar man awyr agored.

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 man 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 ei wybod am y man awyr 
agored y byddant yn ymchwilio iddo. Efallai y gellid eu hannog i ystyried ble mae’r man hwn 
ar ôl iddyn nhw fod yno, pwy maen nhw wedi eu clywed yn sôn amdano a pham ac yn y 
blaen. Efallai hefyd y bydden nhw’n ystyried prif nodweddion naturiol a dynol y man awyr 
agored hwn.

• Beth ydych chi’n wybod am y man awyr agored hwn? Sut ydych chi’n gwybod y pethau 
hyn?

• Sut fyddech chi’n mynd yno o’r ysgol? Pam mynd y ffordd hon?
• Ydych chi wedi bod yno o’r blaen? Pa bryd? Pam? Sut ydych chi’n cofio?
• Beth yw prif nodweddion y man awyr agored hwn? Sut ydych chi’n gwybod?
• Pa nodweddion sy’n rhai naturiol? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa nodweddion sydd wedi eu gwneud gan ddyn? Sut ydych chi’n gwybod?

Tasg 1: Beth ydym ni’n wybod am y man awyr agored lleol?
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Gwahoddwch y dysgwyr i ddefnyddio adnoddau ar-lein i leoli’r ysgol a’r man awyr agored 
ar fapiau a delweddau lloeren. Efallai y byddan nhw’n defnyddio map lleol o’r ardal hefyd at 
ddibenion y dasg hon.

Anogwch y dysgwyr i ystyried pa lwybr y bydden nhw’n ei gymryd i fynd o’r ysgol i’r man 
awyr agored. Gallai hyn gynnwys gwneud nodiadau ynglŷn â pha strydoedd fydden nhw’n 
cerdded ar eu hyd, ble ddylen nhw groesi’r ffordd ac yn y blaen. Gallai dysgwyr gael eu 
hannog hefyd i ddefnyddio’r raddfa ar y map neu’r ddelwedd i amcangyfrif ‘fel yr hed y frân’ a 
phellter gwirioneddol y ‘llwybr a gynllunnir’ o’r ysgol i’r man awyr agored.

• Ble mae’r ysgol ar y map/ddelwedd lloeren? Sut ydych chi’n gwybod?
• Ble mae’r man awyr agored ar y map/ddelwedd lloeren? Sut ydych chi’n gwybod?
• I ba gyfeiriad mae’r man awyr agored o’ch ysgol chi? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n cerdded o’r ysgol i’r man awyr agored? Pam mynd y ffordd yma?
• Ai dyma’r ffordd fyrraf/gyflymaf/mwyaf diogel? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa mor bell yw’r ysgol o’r man awyr agored? Sut ydych chi’n gwybod? 
• Sut allech chi amcangyfrif y pellter? Pam gwneud fel hyn?

Tasg 2: Lleoli’r man awyr agored

Eglurwch wrth y dysgwyr y byddech yn hoffi iddyn nhw wneud ymchwil hanesyddol am 
wreiddiau’r man awyr agored a’i ddatblygiad wedi hynny hyd at y diwrnod hwn, ac adrodd eu 
darganfyddiadau ar ffurf cyflwyniad dau funud. Gofynnwch i’r dysgwyr gynllunio a meddwl 
am yr hyn y byddan nhw’n ei wneud pan fyddan nhw’n ymweld â’r man awyr agored y maen 
nhw wedi ei ddewis, ac i ystyried pa dystiolaeth a gwybodaeth y gallen nhw fod angen ei 
chynnwys yn eu cyflwyniad dau funud.  

• Beth wnewch chi pan fyddwch chi’n ymweld â’r man/amgylchedd awyr agored?
• Sut fyddwch chi’n dod o hyd i gliwiau a gwybodaeth am hanes y man awyr agored?
• Pa wybodaeth am y man awyr agored fyddwch chi’n ei chasglu i’ch helpu chi i ysgrifennu 

cyflwyniad? Pam?
• Beth allech chi fod angen ei gyfrif neu ei fesur? Pam? 
• Ffotograffau o beth fyddwch chi’n eu cymryd? Pam? Sut fydd y rhain yn eich helpu i greu 

eich cyflwyniad?
• Sut wnewch chi gofnodi eich cynllun? Pam gwneud fel hyn?

Tasg 3: Cynllunio ymweliad â’r man awyr agored

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i ddysgwyr ymweld â man awyr agored a ddewiswyd. Rhowch 
glipfwrdd, pensiliau, ac ati i’r dysgwyr a gofynnwch iddyn nhw fynd â chopi o nodiadau a 
chynlluniau gyda nhw. Darparwch gymaint o gamerâu a chamerâu fideo digidol a bo modd, 
i’r dysgwyr eu defnyddio wrth gasglu tystiolaeth. Gallai dysgwyr chwilio am arwyddion stryd, 
ac ati i sicrhau eu bod yn dilyn y llwybr a fwriadwyd i’r man awyr agored, a meddwl efallai am 
ffordd o gofnodi’r pellter y maen nhw’n ei deithio rhwng yr ysgol a’r man awyr agored. 

• Sut wnewch chi ddefnyddio eich cynllun? Pam ei ddefnyddio fel hyn?
• Pa gliwiau a gwybodaeth allai eich helpu i ddysgu am hanes y man awyr agored hwn?
• Ydych chi’n mynd i gyfrif neu fesur unrhyw beth? Beth? Pam?
• Ffotograffau o beth fyddwch chi’n eu cymryd? Pam?
• Oes angen newid eich cynllun? Pam? Sut?

Tasg 4: Ymweld â’r man awyr agored
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Eglurwch wrth y dysgwyr y byddech yn hoffi iddyn nhw wneud ymchwil ar y rhyngrwyd am 
wreiddiau’r man awyr agored a’i ddatblygiad wedi hynny hyd at y diwrnod hwn, ac atgoffwch nhw 
eu bod yn mynd i adrodd eu darganfyddiadau ar ffurf cyflwyniad dau funud.

Cyn cychwyn ar eu hymchwil hanesyddol, mae’n bwysig rhoi amser i’r dysgwyr wneud y 
cynllunio cychwynnol ar gyfer eu cyflwyniad. Yn aml, gofynnir i ddysgwyr wneud peth ymchwil 
ac yna cyflwyno’r hyn maen nhw wedi ei ddarganfod. Ond, mae’n hanfodol fod dysgwyr wedi 
ystyried beth i’w gyflwyno a sut y byddan nhw’n cyflwyno eu syniadau a’u darganfyddiadau cyn 
cychwyn ar eu hymchwil, gan y bydd hyn yn cael effaith ar y math o wybodaeth y byddan nhw’n 
chwilio amdani. Gellid eu hannog i ddefnyddio trefnydd graffig i lunio bwrdd stori o’u cynllunio 
cychwynnol.

• Pa fath o wybodaeth ydych chi am ei gynnwys yn eich cyflwyniad? Pam?
• Sut wnewch chi gadw cofnod o’r wybodaeth berthnasol y dowch o hyd iddi? Pam gwneud 

hynny yn y ffordd hon? 
• Ym mha ffyrdd allech chi gyflwyno’r wybodaeth y dowch o hyd iddi?
• Pa ffyrdd fyddai orau ar gyfer y cyflwyniad hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Gwahoddwch y dysgwyr i ddarganfod gwybodaeth am y man awyr agored y maen nhw’n 
ymchwilio iddo. Efallai y byddan nhw’n ystyried y dyddiad cyntaf y cofnodwyd y man awyr 
agored yn unrhyw le, beth oedd ei bwrpas gwreiddiol a sut mae hynny wedi newid dros amser, 
oes yna nodweddion neu le sydd wedi eu hychwanegu neu eu dileu. Er enghraifft, mae gan 
Gaeau’r Bontnewydd ym Mhen-y-bont sawl erthygl ar-lein yn disgrifio pa bryd y cafodd ei greu, ei 
ddefnydd ar gyfer criced, athletau a rygbi dros y blynyddoedd, pa bryd y cafodd ei wella, ac ati.
Hefyd, gallai dysgwyr ddod o hyd i ffotograffau a datgelu cysylltiadau gyda phobl a theuluoedd 
lleol, yn dibynnu ar y math o fan awyr agored yr ymchwilir iddo ac a oes ganddo unrhyw dai neu 
adeiladau o fewn ei derfynau.
 
• I ba fan awyr agored ydych chi’n ymchwilio?
• Am ba wybodaeth ydych chi’n chwilio? Pam?
• Ble fyddwch chi’n chwilio am yr wybodaeth yma? Pam?
• Sut fyddwch chi’n chwilio am yr wybodaeth yma?
• Beth fyddwch chi’n wneud i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei hangen?
• Sut fyddwch chi’n dewis pa wybodaeth i’w defnyddio?
• Pa bryd ydych chi wedi defnyddio’r dulliau hyn o’r blaen?

Bydd nifer o ddysgwyr yn cynnig ymatebion syml megis ‘ar y rhyngrwyd’ neu ‘mewn llyfrau’ pan 
holir nhw ynglŷn â sut fyddan nhw’n chwilio am yr wybodaeth. Un amcan i’r dasg hon yw annog 
dysgwyr i ddatblygu strategaethau i ddod o hyd i wybodaeth, a gellid eu hannog i archwilio mewn 
dyfnder pam y bydden nhw’n mynd ar drywydd ambell ffynhonnell wybodaeth a sut y bydden 
nhw’n ei defnyddio ar ôl gwneud hynny.

Er enghraifft, os yw dysgwyr yn awgrymu y byddan nhw’n ‘mynd ar y rhyngrwyd’, efallai y byddan 
nhw’n cael eu hannog wedyn i egluro sut y bydden nhw’n adnabod porwr, pa dermau chwilio 
fydden nhw’n eu defnyddio ac egluro pam y bydden nhw’n defnyddio’r termau hyn. Efallai y gellir 
annog dysgwyr hefyd i ystyried pa mor ddibynadwy yw’r wybodaeth y maen nhw’n dod o hyd iddi 
a sut y gallai fod yn rhagfarnllyd. 

Gwahoddwch y dysgwyr i ddefnyddio’r wybodaeth y maen nhw’n ei darganfod i greu llinell 
amser hanesyddol sydd wedi ei darlunio i raddfa, sy’n mapio tarddiad y man awyr agored 
a’r dylanwadau a’r newidiadau sydd wedi helpu i lunio a datblygu’r man awyr agored dros y 
blynyddoedd. Eglurwch y dylai’r llinell amser hon i raddfa, fod yn sail i’w cyflwyniad.

• Beth ddylech chi ei wybod cyn dechrau tynnu llun llinell amser i raddfa? Pam ydych chi 
angen gwybod y pethau hyn?

• Sut wnewch chi ddefnyddio’r wybodaeth hon i lunio llinell amser?
• Sut wnewch chi benderfynu pa raddfa i’w defnyddio? Pam gwneud hynny yn y ffordd hon?

Tasg 5: Ymchwilio i’r man awyr agored
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Gofynnwch i’r dysgwyr drafod a meddwl sut y bydden nhw’n cyflwyno darganfyddiadau eu 
hymchwil. Gallai hyn fod yn ystod gwasanaeth dosbarth neu i’r gymdeithas hanes lleol, er 
enghraifft. Pan fydd cytundeb, gellid annog y dysgwyr i fod yn rhan o’r broses o drefnu’r 
cyflwyniad.

• Sut allai’r dosbarth gyflwyno eu hymchwil i eraill?
• Pa un ydych chi’n meddwl fyddai’r ffordd orau? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut allech chi drefnu’r math hwn o ddigwyddiad? 
• Pa broblemau allech chi eu hwynebu? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut allech chi oresgyn y problemau hyn?

Gallech asesu’r cyflwyniadau yn erbyn y FfLlRh, gan roi ystyriaeth i feini prawf llwyddiant y 
dysgwyr eu hunain os yw’n berthnasol.

Tasg 7: Gwneud cyflwyniad

Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu syniadau cynllunio cychwynnol a darganfyddiadau 
eu hymchwil i ddatblygu a chreu eu cyflwyniad dau funud. Os yw’r dysgwyr yn gymharol 
newydd i wneud cyflwyniadau, gallai fod o fudd iddynt benderfynu ar feini prawf llwyddiant ar 
gyfer yr hyn sy’n gwneud cyflwyniad da. Gallai’r rhain roi ffocws yn ystod y cyfnod datblygu a 
gellid eu defnyddio fel sail i hunan asesu ac asesu gan gyfoedion yn nes ymlaen, pe byddai 
angen. Anogwch y dysgwyr i ystyried yr wybodaeth y maen nhw am ei chyflwyno, sut fyddan 
nhw’n gwneud hynny, sut maen nhw’n cyfathrebu gwybodaeth ac yn y blaen. 

• Beth ydych chi’n wybod yn barod am wneud cyflwyniad? Sut ydych chi’n gwybod y 
pethau hyn?

• Pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd i ddatblygu a chreu eich cyflwyniad? Pam cymryd y 
camau hyn?

• Pwy yw eich cynulleidfa? Sut fydd hyn yn effeithio ar eich cyflwyniad?
• Sut fyddwch chi’n gwneud yn siŵr fod y cyflwyniad yn addas i’r gynulleidfa? Pam fydd 

hyn yn ei wneud yn addas?
• Pa wybodaeth am hanes y man awyr agored y gwnaethoch ymchwilio iddo, ydych chi 

eisiau ei dangos? Pam ydych chi eisiau dangos y pethau hyn?
• Sut wnewch chi gyflwyno darganfyddiadau eich ymchwil? Pam gwneud hynny yn y ffordd 

hon?
• Pa eirfa fyddwch chi’n ei chynnwys sy’n benodol i’r testun? Pam mae’n bwysig cynnwys 

y geiriau hyn?
• Sut wnewch chi gyfathrebu’n glir ac yn hyderus?
• Sut wnewch chi benderfynu pa rôl fydd pob aelod o’ch grŵp yn ei chwarae yn y 

cyflwyniad? Pam gwneud hynny yn y ffordd hon?
• Sut wnewch chi sicrhau fod y cyflwyniad yn parhau am ddau funud yn unig? Pam 

gwneud hynny yn y ffordd hon? Beth ydych chi’n feddwl wnewch chi ei ddarganfod o 
wneud y cyflwyniad hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Tasg 6: Datblygu cyflwyniad
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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 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

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


