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Chwarae yn yr awyr agored

Adnodd 1
Mireinio‛r gweithgaredd a 

gynlluniwyd 

• Beth oedd yn dda am eich gweithgaredd? Pam ydych 

chi‛n meddwl bod y pethau hyn yn dda?

• Beth oedd heb fod mor dda? Pam?

• Sut fyddech chi‛n gallu newid y pethau hyn? Pam eu 

newid yn y ffordd hon?

• Sut fyddwch chi‛n penderfynu pa newidiadau i‛w gwneud 

i‛r gweithgaredd? Pam penderfynu yn y ffordd hon? Ym 

mha ffordd arall fyddech chi wedi gallu penderfynu?

• Sut fyddwch chi‛n gwneud yn siŵr fod y grŵp cyfan yn 

cytuno â‛r newidiadau? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 7

Chwarae yn yr awyr agored
Adnodd 1

Rhoi cynnig ar y gweithgaredd a gynlluniwyd

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r cynllun? Pam ei ddefnyddio fel hyn?• Sut ydych chi am roi cynnig ar eich gweithgaredd? Pam 
ei wneud yn y ffordd hon?• Pa wybodaeth y byddwch chi‛n ei chasglu? Sut? Beth 
fydd hyn yn ei ddweud wrthych?• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r wybodaeth hon?• Sut fyddwch chi‛n penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i‛ch gweithgaredd? Pam ei wneud yn y ffordd 

hon?
• Pa mor llwyddiannus oedd eich cynllun? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?• Pa broblemau gawsoch chi gyda‛ch cynllun? Sut wnaethoch chi ddelio â‛r problemau hyn?• Wnaethoch chi newid eich cynllun? Sut? Pam wnaethoch 
chi‛r newidiadau hyn?

Tasg 6

Cynllunio 
a chreu 
gweithgaredd

• Pa fath o weithgaredd fyddwch chi‛n ei greu? Pam?
• Beth fydd yn rhaid i chi ei wneud i gwblhau‛r dasg hon yn 

llwyddiannus?• Pa gamau fyddwch chi‛n eu cymryd? Pam?• Beth yw‛r peth cyntaf y byddwch yn ei wneud? Pam mai 
hwn fydd y peth cyntaf y byddwch yn ei wneud?• Beth fyddwch chi‛n ei fesur? Pam fydd angen mesur hwn? 

• Pa mor gywir fydd yn rhaid i chi fesur? Pam?• Sut gallwch chi wneud yn siŵr bod pawb yn cyfrannu at y 
drafodaeth am gynllunio?• Sut fyddwch chi‛n gwneud yn siŵr fod pawb yn cael eu 
cynnwys yn y dasg?

Tasg 5

Chwarae yn yr awyr agored Adnodd 1

Ymweld â‛r man 
awyr agored

• Pa gyfleoedd sydd yn y man hwn i wneud gweithgareddau 

‘anturus‛ a ‘chystadleuol‛? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa fath o weithgareddau fyddech chi‛n gallu cymryd rhan 

ynddynt yn y man hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r ymweliad i baratoi at 

ddatblygu gweithgaredd? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

• Beth mae angen i chi ei wneud yn ystod yr ymweliad? Sut 

ydych chi‛n gwybod?
• Sut fyddwch chi‛n gwneud y pethau hyn? Pam eu gwneud 

fel hyn?
• Beth fyddwch chi‛n ei fesur? Pam? Sut?
• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r mesuriadau hyn? Pam?

• Pa ffotograffau y byddwch chi‛n eu cymryd? Pam?

• Pa arsylwadau ydych chi wedi eu cofnodi? Pam?

Tasg 3

Creu a datblygu 
syniadau 
ar gyfer 
gweithgaredd

• Fyddwch chi‛n creu gweithgaredd ‘anturus‛ ynteu 

‘gystadleuol‛? Pam?
• Pa gamau fyddwch chi‛n eu cymryd i greu‛r 

gweithgaredd? Pam?
• Sut fyddai gweithgaredd mat bwrdd yn gallu helpu‛r 

grŵp? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r Rhaglen Astudio i‛ch 

helpu? Pam ei wneud yn y ffordd hon?
• Pa fathau o dasgau fyddwch chi‛n eu cynnwys? Pam?

• Beth ydych chi‛n ei wybod yn barod am y mathau hyn o 

dasgau? Sut ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Beth arall fydd angen i chi ei ddarganfod? Sut fyddwch 

chi‛n gwneud hyn? Pam y ffordd hon?
• Pa syniadau sydd gennych chi ar gyfer creu digwyddiadau 

newydd? 
• Pa syniadau sydd gan eraill yn eich grŵp? Beth yw eich 

barn am y syniadau hyn? Pam?

Tasg 4

Chwarae yn yr awyr agored
Adnodd 1

Beth ydym ni‛n 

ei wybod am 

y man awyr 

agored?

• Beth ydych chi‛n ei wybod yn barod am weithgareddau 

‘anturus‛ a ‘chystadleuol‛? Sut ydych chi‛n gwybod y 

pethau hyn?

• Beth ydych chi‛n ei wybod am y man awyr agored y 

byddwch yn ymweld ag ef? Sut ydych chi‛n gwybod y 

pethau hyn?

• Pa fathau o weithgareddau fyddech chi‛n gallu cymryd 

rhan ynddynt yn y man hwn? Pam ydych chi‛n meddwl 

hynny?
• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r ymweliad i baratoi at 

ddatblygu gweithgaredd? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

• Beth fydd angen i chi ei wneud yn ystod yr ymweliad? 

Sut ydych chi‛n gwybod?

• Sut fyddwch chi‛n gwneud y pethau hyn? Pam eu gwneud 

fel hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym ni‛n 

ei wybod am 

y cwricwlwm 

addysg 
gorfforol?

• Beth ydych chi‛n ei wneud yn ystod gwersi addysg 

gorfforol? Yn eich barn chi, pam ydych chi‛n gwneud y 

pethau hyn?

• Pa wahanol weithgareddau ydych chi‛n cymryd rhan 

ynddynt?

• Pa wahanol gampau ydych chi‛n eu chwarae?

• Ym mha ffordd mae‛r campau hyn yn wahanol ac ym mha 

ffordd maen nhw‛n debyg?

• Pa gampau sy‛n eich cadw‛n heini ac iach? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

WEDYN

• Yn eich barn chi, beth yw gweithgaredd ‘Creadigol‛, 

‘Anturus‛ a ‘Chystadleuol‛? Pam ydych chi‛n meddwl 

hynny?
• Pa fath o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pob un? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Am beth mae‛r adran ‘Iechyd, ffitrwydd a lles‛ yn sôn?

• Pa negeseuon y mae‛n eu rhoi i chi? Pam?

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 mesur: Hyd, pwysau/màs, 
cynhwysedd, Amser, Ongl a Safle.

FfLlRh 

Mae’r dysgwyr yn ystyried a thrafod beth maen 
nhw’n ei wybod am y cwricwlwm Addysg 
Gorfforol ac yn astudio’r ddogfen 
‘Addysg Gorfforol yng Nghwricwlwm 
Cenedlaethol Cymru’. Maen nhw’n 
ystyried beth maen nhw’n ei wybod 
am fan awyr agored lleol ac yn ystyried 
sut y gellid ei ddefnyddio ar gyfer 
gweithgaredd ‘anturus’ neu ‘gystadleuol’. 
Mae’r dysgwyr yn ymweld â’r man gwyrdd 
y maen nhw wedi ei ddewis ac yn gwneud 
a chofnodi arsylwadau a mesuriadau, yn 
cymryd nodiadau a ffotograffau. Maen nhw’n 
cynhyrchu syniadau ar gyfer gweithgaredd 
‘anturus’ neu ‘gystadleuol’ newydd ac yn 
defnyddio eu canfyddiadau i gynllunio a 
chreu gweithgaredd. Mae’r dysgwyr yn rhoi 
cynnig ar y gweithgaredd y maen nhw wedi ei 
greu, yn monitro cynnydd wrth iddynt ddilyn eu 
cynllun ac yn gwneud newidiadau angenrheidiol. 
Maen nhw’n defnyddio eu profiadau, eu nodiadau 
a’u cynlluniau diwygiedig i adolygu a mireinio’r 
gweithgaredd ‘anturus’ neu ‘gystadleuol’ y maen 
nhw wedi ei greu ac yn creu fersiwn terfynol o’r 
gweithgaredd. 

CA2 Addysg Gorfforol  
Sgiliau - HFWBA 1-8; CrA1-8; AA1-8; CoA1-8

Cwricwlwm 

Chwarae yn yr awyr agored
Adnodd 1

Mireinio‛r gweithgaredd a gynlluniwyd 

• Beth oedd yn dda am eich gweithgaredd? Pam ydych 

chi‛n meddwl bod y pethau hyn yn dda?

• Beth oedd heb fod mor dda? Pam?

• Sut fyddech chi‛n gallu newid y pethau hyn? Pam eu 

newid yn y ffordd hon?
• Sut fyddwch chi‛n penderfynu pa newidiadau i‛w gwneud 

i‛r gweithgaredd? Pam penderfynu yn y ffordd hon? Ym 

mha ffordd arall fyddech chi wedi gallu penderfynu?

• Sut fyddwch chi‛n gwneud yn siŵr fod y grŵp cyfan yn 

cytuno â‛r newidiadau? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 7

Chwarae yn yr awyr agored Adnodd 1

Rhoi cynnig ar y 
gweithgaredd a 
gynlluniwyd

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r cynllun? Pam ei 
ddefnyddio fel hyn?

• Sut ydych chi am roi cynnig ar eich gweithgaredd? Pam 
ei wneud yn y ffordd hon?

• Pa wybodaeth y byddwch chi‛n ei chasglu? Sut? Beth 
fydd hyn yn ei ddweud wrthych?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r wybodaeth hon?
• Sut fyddwch chi‛n penderfynu a oes angen gwneud 

newidiadau i‛ch gweithgaredd? Pam ei wneud yn y ffordd 
hon?

• Pa mor llwyddiannus oedd eich cynllun? Pam ydych chi‛n 
meddwl hynny?

• Pa broblemau gawsoch chi gyda‛ch cynllun? Sut 
wnaethoch chi ddelio â‛r problemau hyn?

• Wnaethoch chi newid eich cynllun? Sut? Pam wnaethoch 
chi‛r newidiadau hyn?

Tasg 6

Cynllunio 
a chreu 
gweithgaredd

• Pa fath o weithgaredd fyddwch chi‛n ei greu? Pam?
• Beth fydd yn rhaid i chi ei wneud i gwblhau‛r dasg hon yn 

llwyddiannus?
• Pa gamau fyddwch chi‛n eu cymryd? Pam?
• Beth yw‛r peth cyntaf y byddwch yn ei wneud? Pam mai 

hwn fydd y peth cyntaf y byddwch yn ei wneud?
• Beth fyddwch chi‛n ei fesur? Pam fydd angen mesur 

hwn? 
• Pa mor gywir fydd yn rhaid i chi fesur? Pam?
• Sut gallwch chi wneud yn siŵr bod pawb yn cyfrannu at y 

drafodaeth am gynllunio?
• Sut fyddwch chi‛n gwneud yn siŵr fod pawb yn cael eu 

cynnwys yn y dasg?

Tasg 5

Chwarae yn yr awyr agored
Adnodd 1

Ymweld â‛r man 

awyr agored

• Pa gyfleoedd sydd yn y man hwn i wneud gweithgareddau 

‘anturus‛ a ‘chystadleuol‛? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa fath o weithgareddau fyddech chi‛n gallu cymryd rhan 

ynddynt yn y man hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r ymweliad i baratoi at 

ddatblygu gweithgaredd? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

• Beth mae angen i chi ei wneud yn ystod yr ymweliad? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Sut fyddwch chi‛n gwneud y pethau hyn? Pam eu gwneud 

fel hyn?
• Beth fyddwch chi‛n ei fesur? Pam? Sut?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r mesuriadau hyn? Pam?

• Pa ffotograffau y byddwch chi‛n eu cymryd? Pam?

• Pa arsylwadau ydych chi wedi eu cofnodi? Pam?

Tasg 3

Creu a datblyg
u 

syniadau 
ar gyfer 
gweithgaredd

• Fyddwch chi‛n creu gweithgaredd ‘anturus‛ ynteu 

‘gystadleuol‛? Pam?

• Pa gamau fyddwch chi‛n eu cymryd i greu‛r 

gweithgaredd? Pam?

• Sut fyddai gweithgaredd mat bwrdd yn gallu helpu‛r 

grŵp? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut fyddech chi‛n gallu defnyddio‛r Rhaglen Astudio i‛ch 

helpu? Pam ei wneud yn y ffordd hon?

• Pa fathau o dasgau fyddwch chi‛n eu cynnwys? Pam?

• Beth ydych chi‛n ei wybod yn barod am y mathau hyn o 

dasgau? Sut ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Beth arall fydd angen i chi ei ddarganfod? Sut fyddwch 

chi‛n gwneud hyn? Pam y ffordd hon?

• Pa syniadau sydd gennych chi ar gyfer creu digwyddiadau 

newydd? 
• Pa syniadau sydd gan eraill yn eich grŵp? Beth yw eich 

barn am y syniadau hyn? Pam?

Tasg 4

Chwarae yn yr awyr agored

Adnodd 1

Beth yd
ym ni‛n 

ei wybod am
 

y man awyr 

agored?

• Beth ydych chi‛n ei wybod yn barod am weithgareddau 

‘anturus‛ a ‘chystadleuol‛? Sut ydych chi‛n gwybod y 

pethau hyn?

• Beth ydych chi‛n ei wybod am y man awyr agored y 

byddwch yn ymweld ag ef? Sut ydych chi‛n gwybod y 

pethau hyn?

• Pa fathau o weithgareddau fyddech chi‛n gallu cymryd 

rhan ynddynt yn y man hwn? Pam ydych chi‛n meddwl 

hynny?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio‛r ymweliad i baratoi at 

ddatblygu gweithgaredd? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

• Beth fydd angen i chi ei wneud yn ystod yr ymweliad? 

Sut ydych chi‛n gwybod?

• Sut fyddwch chi‛n gwneud y pethau hyn? Pam eu gwneud 

fel hyn?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth yd
ym ni‛n 

ei wybod am
 

y cwricwlwm 

addysg
 

gorffor
ol?

• Beth ydych chi‛n ei wneud yn ystod gwersi addysg 

gorfforol? Yn eich barn chi, pam ydych chi‛n gwneud y 

pethau hyn?

• Pa wahanol weithgareddau ydych chi‛n cymryd rhan 

ynddynt?

• Pa wahanol gampau ydych chi‛n eu chwarae?

• Ym mha ffordd mae‛r campau hyn yn wahanol ac ym mha 

ffordd maen nhw‛n debyg?

• Pa gampau sy‛n eich cadw‛n heini ac iach? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

WEDYN

• Yn eich barn chi, beth yw gweithgaredd ‘Creadigol‛, 

‘Anturus‛ a ‘Chystadleuol‛? Pam ydych chi‛n meddwl 

hynny?

• Pa fath o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pob un? Sut 

ydych chi‛n gwybod?

• Am beth mae‛r adran ‘Iechyd, ffitrwydd a lles‛ yn sôn?

• Pa negeseuon y mae‛n eu rhoi i chi? Pam?

Tasg 1

Tasg 2
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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.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
1 Rhaglen Astudio Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg Gorfforol CA2 tudalennau 12-15.

2 Offer mesur, e.e.  tâp mesur, pedomedr, stopwats ac ati.

3 Camera fideo/digidol.

Penderfynwch pa fan awyr agored ger yr ysgol sydd fwyaf addas i ymweld ag ef a rhowch 
gyfleoedd i’r dysgwyr greu a datblygu gweithgareddau corfforol ystyrlon. Eglurwch i’r dysgwyr 
y byddan nhw’n ymweld â’r man awyr agored, yn ystyried sut y gellid ei ddefnyddio i wneud 
gweithgareddau addysg gorfforol, gwneud arsylwadau a mesuriadau a chymryd ffotograffau 
ac ati. Yn ôl yn yr ysgol, byddan nhw’n defnyddio eu canfyddiadau a’u ffotograffau i greu 
gweithgaredd a fydd yn cael ei dreialu a’i fireinio ar ôl ail ymweld â’r man awyr agored.

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd

Asesu Risg

Cyn gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored, darllenwch Asesu risg mewn mannau awyr agored (hy-
pergyswllt). 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 
gwnewch yn siŵr eu bod yn golchi eu dwylo’n drylwyr ar ôl dod yn ôl i’r ystafell ddosbarth.
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Eglurwch i’r dysgwyr eu bod am ymweld â man awyr agored lleol a’i ddefnyddio i greu 
a datblygu naill ai gweithgaredd ‘anturus’ neu ‘gystadleuol i eraill. Dywedwch wrthynt pa 
fan awyr agored y byddan nhw’n ymweld ag ef a’i ddefnyddio i’r diben hwn. Gofynnwch i’r 
dysgwyr ystyried a thrafod beth maen nhw’n ei wybod am y man awyr agored hwn a sut y 
gellid ei ddefnyddio i wneud gweithgaredd ‘anturus’ neu ‘gystadleuol’.

• Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am weithgareddau ‘anturus’ a ‘chystadleuol’? Sut 
ydych chi’n gwybod y pethau hyn?

• Beth ydych chi’n ei wybod am y man awyr agored y byddwch yn ymweld ag ef? Sut 
ydych chi’n gwybod y pethau hyn?

• Pa fathau o weithgareddau fyddech chi’n gallu cymryd rhan ynddynt yn y man hwn? Pam 
ydych chi’n meddwl hynny?

• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r ymweliad i baratoi at ddatblygu gweithgaredd? Pam ydych 
chi’n meddwl hyn?

• Beth fydd angen i chi ei wneud yn ystod yr ymweliad? Sut ydych chi’n gwybod?
• Sut fyddwch chi’n gwneud y pethau hyn? Pam eu gwneud fel hyn?

Tasg 2: Beth ydym ni’n ei wybod am y man awyr agored? 

Gwneud y gweithgaredd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a thrafod beth maen nhw’n ei wybod am y cwricwlwm addysg 
gorfforol. Ceisiwch eu hannog i ystyried y gwahanol weithgareddau y maen nhw’n cymryd 
rhan ynddynt yn ystod gwersi addysg gorfforol a sut gellid grwpio’r rhain o fewn y cwricwlwm.

• Beth ydych chi’n ei wneud yn ystod gwersi addysg gorfforol? Yn eich barn chi, pam 
ydych chi’n gwneud y pethau hyn?

• Pa wahanol weithgareddau ydych chi’n cymryd rhan ynddynt?
• Pa wahanol gampau ydych chi’n eu chwarae?
• Ym mha ffordd mae’r campau hyn yn wahanol ac ym mha ffordd maen nhw’n debyg?
• Pa gampau sy’n eich cadw’n heini ac iach? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Rhowch gopi o dudalennau 12-15 o ddogfen ‘Addysg gorfforol yng Nghwricwlwm 
Cenedlaethol Cymru’ i’r dysgwyr. Mae’r tudalennau hyn yn amlinellu Rhaglen Astudio Addysg 
Gorfforol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Gofynnwch i’r dysgwyr ddarllen y tudalennau hyn ac 
ystyried beth yw ystyr ‘Creadigol’, ‘Anturus’ a ‘Chystadleuol’. Ceisiwch eu hannog i ystyried 
pwysigrwydd yr adran gyntaf ar sgiliau sy’n amlinellu ‘Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a 
lles’.

• Yn eich barn chi, beth yw gweithgaredd ‘Creadigol’, ‘Anturus’ a ‘Chystadleuol’? Pam 
ydych chi’n meddwl hynny?

• Pa fath o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pob un? Sut ydych chi’n gwybod?
• Am beth mae’r adran ‘Iechyd, ffitrwydd a lles’ yn sôn?
• Pa negeseuon y mae’n eu rhoi i chi? Pam?

Tasg 1: Beth ydym ni’n ei wybod am y cwricwlwm addysg gorfforol?
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Cynlluniwch a threfnwch gyfle i’r dysgwyr ymweld â’r man awyr agored a ddewiswyd. 
Gofynnwch iddynt ystyried gweithgareddau ‘anturus’ a ‘chystadleuol’ y gellid eu gwneud yn 
y lle hwn a sut y bydden nhw’n gallu defnyddio’r man i ddatblygu a chreu gweithgareddau 
addas. Ceisiwch annog y dysgwyr i wneud a chofnodi arsylwadau a mesuriadau a chymryd 
ffotograffau.

• Pa gyfleoedd sydd yn y man hwn i wneud gweithgareddau ‘anturus’ a ‘chystadleuol’? 
Pam ydych chi’n meddwl hynny?

• Pa fath o weithgareddau fyddech chi’n gallu cymryd rhan ynddynt yn y man hwn? Pam 
ydych chi’n meddwl hynny?

• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r ymweliad i baratoi at ddatblygu gweithgaredd? Pam ydych 
chi’n meddwl hyn?

• Beth mae angen i chi ei wneud yn ystod yr ymweliad? Sut ydych chi’n gwybod?
• Sut fyddwch chi’n gwneud y pethau hyn? Pam eu gwneud fel hyn?
• Beth fyddwch chi’n ei fesur? Pam? Sut?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r mesuriadau hyn? Pam?
• Pa ffotograffau y byddwch chi’n eu cymryd? Pam?
• Pa arsylwadau ydych chi wedi eu cofnodi? Pam?

Tasg 3: Ymweld â’r man awyr agored

Gofynnwch i’r dysgwyr benderfynu a fyddan nhw’n creu gweithgaredd ‘anturus’ ynteu 
‘gystadleuol’. Ceisiwch annog grwpiau o ddysgwyr i greu a datblygu syniadau ar gyfer 
gweithgareddau newydd a pheidio â defnyddio rhai mwy traddodiadol. Efallai y byddan 
nhw’n defnyddio gweithgaredd mat bwrdd i sicrhau bod holl sylwadau’r grŵp wedi eu clywed 
a’u hystyried. 

• Fyddwch chi’n creu gweithgaredd ‘anturus’ ynteu ‘gystadleuol’? Pam?
• Pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd i greu’r gweithgaredd? Pam?
• Sut fyddai gweithgaredd mat bwrdd yn gallu helpu’r grŵp? Pam ydych chi’n meddwl 

hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu defnyddio’r Rhaglen Astudio i’ch helpu? Pam ei wneud yn y ffordd 

hon?
• Pa fathau o dasgau fyddwch chi’n eu cynnwys? Pam?
• Beth ydych chi’n ei wybod yn barod am y mathau hyn o dasgau? Sut ydych chi’n gwybod 

y pethau hyn?
• Beth arall fydd angen i chi ei ddarganfod? Sut fyddwch chi’n gwneud hyn? Pam y ffordd 

hon?
• Pa syniadau sydd gennych chi ar gyfer creu digwyddiadau newydd? 
• Pa syniadau sydd gan eraill yn eich grŵp? Beth yw eich barn am y syniadau hyn? Pam?

Tasg 4: Creu a datblygu syniadau ar gyfer gweithgaredd
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Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu profiadau, eu nodiadau a’u cynlluniau diwygiedig 
i adolygu a mireinio’r gweithgaredd ‘anturus’ neu ‘gystadleuol’ y maen nhw wedi ei greu. 
Ceisiwch eu hannog i gydweithio a gweithio fel tîm i gytuno ar adolygiadau, eu gweithredu a 
chreu fersiwn terfynol o’u gweithgaredd ‘anturus’ neu ‘gystadleuol’. 

• Beth oedd yn dda am eich gweithgaredd? Pam ydych chi’n meddwl bod y pethau hyn yn 
dda?

• Beth oedd heb fod mor dda? Pam?
• Sut fyddech chi’n gallu newid y pethau hyn? Pam eu newid yn y ffordd hon?
• Sut fyddwch chi’n penderfynu pa newidiadau i’w gwneud i’r gweithgaredd? Pam 

penderfynu yn y ffordd hon? Ym mha ffordd arall fyddech chi wedi gallu penderfynu?
• Sut fyddwch chi’n gwneud yn siŵr fod y grŵp cyfan yn cytuno â’r newidiadau? Pam ei 

wneud fel hyn?

Tasg 7: Mireinio’r gweithgaredd a gynlluniwyd 

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i’r dysgwyr ailymweld â’r man awyr agored.  Gofynnwch iddynt 
fynd â’u cynllun gyda nhw a’i ddefnyddio i roi cynnig ar y gweithgaredd y maen nhw wedi 
ei greu. Efallai y gellid annog y dysgwyr i fonitro cynnydd wrth iddynt ddilyn eu cynllun a 
gwneud newidiadau angenrheidiol.

• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r cynllun? Pam ei ddefnyddio fel hyn?
• Sut ydych chi am roi cynnig ar eich gweithgaredd? Pam ei wneud yn y ffordd hon?
• Pa wybodaeth y byddwch chi’n ei chasglu? Sut? Beth fydd hyn yn ei ddweud wrthych?
• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r wybodaeth hon?
• Sut fyddwch chi’n penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’ch gweithgaredd? Pam 

ei wneud yn y ffordd hon?
• Pa mor llwyddiannus oedd eich cynllun? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Pa broblemau gawsoch chi gyda’ch cynllun? Sut wnaethoch chi ddelio â’r problemau 

hyn?
• Wnaethoch chi newid eich cynllun? Sut? Pam wnaethoch chi’r newidiadau hyn?

Tasg 6: Rhoi cynnig ar y gweithgaredd a gynlluniwyd 

Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu syniadau a’u canfyddiadau i gynllunio a chreu 
gweithgaredd. Ceisiwch eu hannog i gofnodi camau eu cynllun, er enghraifft, trwy 
ddefnyddio bwrdd stori.

• Pa fath o weithgaredd fyddwch chi’n ei greu? Pam?
• Beth fydd yn rhaid i chi ei wneud i gwblhau’r dasg hon yn llwyddiannus?
• Pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd? Pam?
• Beth yw’r peth cyntaf y byddwch yn ei wneud? Pam mai hwn fydd y peth cyntaf y byddwch yn 

ei wneud?
• Beth fyddwch chi’n ei fesur? Pam fydd angen mesur hwn? 
• Pa mor gywir fydd yn rhaid i chi fesur? Pam?
• Sut gallwch chi wneud yn siŵr bod pawb yn cyfrannu at y drafodaeth am gynllunio?
• Sut fyddwch chi’n gwneud yn siŵr fod pawb yn cael eu cynnwys yn y dasg?

Tasg 5: Cynllunio a chreu gweithgaredd
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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.


