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Ystyried y 
gerdd

• Am ba amgylchedd y mae‛r gerdd yn sôn? Sut ydych chi‛n gwybod?
• Am ba blanhigion ac anifeiliaid y mae‛r gerdd yn sôn? Beth ydych chi‛n ei wybod am y planhigion a‛r anifeiliaid hyn? Sut ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?• Oes yna rannau o‛r gerdd nad ydych chi‛n eu deall? Pa rannau? Beth nad ydych chi‛n ei ddeall? Sut fyddech chi‛n gallu darganfod beth yw ystyr y rhannau hyn?• Wnaethoch chi fwynhau‛r gerdd? Pam?• Pa eirfa wnaethoch/na wnaethoch chi ei hoffi ? Pam?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym 
ni‛n ei wybod 
am goetir 
nodweddiadol?

• Beth ydych chi‛n ei wybod am yr amgylchedd hwn? Sut ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?• Pa blanhigion ac anifeiliaid y byddech chi‛n gallu eu darganfod yn yr amgylchedd hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Pa nodweddion penodol sydd gan yr amgylchedd hwn? Sut ydych chi‛n gwybod? Sut byddai‛r nodweddion hyn yn gallu effeithio ar beth sy‛n byw a thyfu yno? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Pa amgylcheddau eraill ydych chi‛n gwybod amdanynt? Sut ydych chi‛n gwybod amdanynt?• Ym mha ffordd mae‛r rhain yn wahanol i‛r amgylchedd y byddwn ni‛n ymweld ag ef? Ym mha ffordd y maen nhw‛n debyg?
• Yn eich barn chi, sut byddai pobl yn gallu effeithio ar yr amgylchedd y byddwn yn ymweld ag ef? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

Tasg 1

Tasg 2
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Ble maen nhw?

Mae rhai yn hoffi ’r dŵr – yr hwyaden wyllt a’r alarch ddof,

Tra bo eraill uwchben – y crëyr glas a’r wylan;

Hedfan heibio tua’r comin wna’r siff-saff a’r llwydfron,

Ond fry uwchlaw mae’r cudyll coch yn frenin bodlon.

Welwch chi froga, llyffant, madfall neu was y neidr,

Neu löyn yr ysgall yn ysgwyd ei adennydd mor dyner? 

A beth am las y dorlan a’r dyfrgi, neu fadfall ddŵr gribog,

Mochyn daear a llygoden y coed? – Mae’r rhain yn fyd-enwog!

Ewch i chwilio am goed - y fedwen arian a’r gollen,

Yr helygen lwyd a’r ddraenen wen bigog; 

Edrychwch am rug, y goesgoch a physen y ceirw,

Y llafnlys a chlychau’r gog – tybed ble maen nhw?

Allwch chi ganfod eraill nas enwyd fan hyn,

Yn y gerdd natur hon, sy’n rhestr i’w dilyn?

Mae’r mochyn daear, llwynog a’r ystlym yn olygfeydd prin yn ddi-os,

Fe gysgant liw dydd a dod allan i’r nos.
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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.

FfLlRh 

Mae’r dysgwyr yn meddwl ac yn trafod pa blanhigion 
ac anifeiliaid y bydden nhw’n gallu dod o hyd iddynt 
mewn coetir y byddan nhw’n ymweld ag ef. Maen nhw’n 
darllen ac ystyried cerdd am yr amgylchedd hwn sy’n 
cynnwys enwau planhigion ac anifeiliaid sy’n debygol 
o gael eu darganfod yno. Mae’r dysgwyr yn ystyried ac 
yn cynllunio ymweliad â’r amgylchedd a ddisgrifir yn y 
gerdd. Maen nhw’n ymweld â choetir gan ddefnyddio’r 
gerdd a’u cynllun i ganfod planhigion ac anifeiliaid, 
gwneud arsylwadau a thynnu ffotograffau. Mae’r 
dysgwyr yn defnyddio eu harsylwadau a’u nodiadau i 
ysgrifennu cerdd. Gallai fod am y coetir yn gyffredinol, 
am y planhigion a’r anifeiliaid yn yr amgylchedd neu am 
un planhigyn neu anifail penodol. 

CA2 Saesneg/Cymraeg  
Sgiliau – Llafaredd – 1-7; Darllen – 1-5, 7; 
Ysgrifennu 1-9

CA2 Gwyddoniaeth   
Sgiliau – C1-3

Ystod – C-dd0 4-7

Cwricwlwm 

Adnoddau 

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

1 Cerdd am goetir, sy’n cynnwys enwau’r planhigion a’r anifeiliaid y bydden nhw’n gallu eu darganfod 
yn yr amgylchedd.

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 Camera fideo/digidol.
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Mae’r Gerdd (Adnodd 1) yn cynnwys enwau planhigion ac anifeiliaid sy’n debygol o gael eu 
darganfod mewn coetir. Gallai hyn gynnwys cynefin lle mae coed sy’n tyfu’n bennaf ond mae 
hefyd yn debygol o gynnwys rhai caeau neu ardaloedd o borfa.

Penderfynwch pa goetir ger yr ysgol sy’n fwyaf addas i ymweld â hi a rhowch drosolwg o’r 
gweithgaredd i’r dysgwyr. Eglurwch i’r dysgwyr y byddan nhw’n darllen a thrafod cerdd am 
goetir nodweddiadol, sy’n cynnwys enwau planhigion ac anifeiliaid sy’n debygol o gael eu 
darganfod yn yr amgylchedd hwn. Bydd y dysgwyr yn ymweld â’r amgylchedd, yn chwilio 
am y planhigion a’r anifeiliaid sy’n cael eu henwi yn y gerdd, gwneud arsylwadau a thynnu 
ffotograffau ac ati. Yn ôl yn yr ysgol, byddan nhw’n defnyddio eu canfyddiadau a’u ffotograffau 
i ysgrifennu a darlunio cerddi am yr amgylchedd hwn a’r planhigion a’r anifeiliaid ynddo.

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. 

Gwneud y gweithgaredd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a thrafod pa blanhigion ac anifeiliaid y gellid eu darganfod 
mewn coetir nodweddiadol. Efallai y byddan nhw hefyd yn ystyried prif nodweddion yr 
amgylchedd hwn, sut y gallai’r rhain effeithio ar yr hyn sy’n tyfu yno, pa bobl a allai effeithio 
ar yr amgylchedd a sut mae’n wahanol neu’n debyg i amgylcheddau cyfarwydd eraill.

• Beth ydych chi’n ei wybod am yr amgylchedd hwn? Sut ydych chi’n gwybod y pethau 
hyn?

• Pa blanhigion ac anifeiliaid y byddech chi’n gallu eu darganfod yn yr amgylchedd hwn? 
Pam ydych chi’n meddwl hynny?

• Pa nodweddion penodol sydd gan yr amgylchedd hwn? Sut ydych chi’n gwybod? Sut 
byddai’r nodweddion hyn yn gallu effeithio ar beth sy’n byw a thyfu yno? Pam ydych chi’n 
meddwl hynny?

• Pa amgylcheddau eraill ydych chi’n gwybod amdanynt? Sut ydych chi’n gwybod 
amdanynt?

• Ym mha ffordd mae’r rhain yn wahanol i’r amgylchedd y byddwn ni’n ymweld ag ef? Ym 
mha ffordd y maen nhw’n debyg?

• Yn eich barn chi, sut byddai pobl yn gallu effeithio ar yr amgylchedd y byddwn yn ymweld 
ag ef? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Tasg 1: Beth ydym ni’n ei wybod am goetir nodweddiadol?
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Rhowch gopi o’r gerdd i bob dysgwr a gofynnwch iddynt ei darllen ddwywaith. Ceisiwch eu 
hannog i rannu eu syniadau am y gerdd gyda phartner cyn gofyn i barau ar hap rannu eu 
meddyliau gyda’r dosbarth.

• Am ba amgylchedd y mae’r gerdd yn sôn? Sut ydych chi’n gwybod?
• Am ba blanhigion ac anifeiliaid y mae’r gerdd yn sôn? Beth ydych chi’n ei wybod am y 

planhigion a’r anifeiliaid hyn? Sut ydych chi’n gwybod y pethau hyn?
• Oes yna rannau o’r gerdd nad ydych chi’n eu deall? Pa rannau? Beth nad ydych chi’n ei 

ddeall? Sut fyddech chi’n gallu darganfod beth yw ystyr y rhannau hyn?
• Wnaethoch chi fwynhau’r gerdd? Pam?
• Pa eirfa wnaethoch/na wnaethoch chi ei hoffi? Pam?

Tasg 2: Ystyried y gerdd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a chynllunio beth fyddan nhw’n ei wneud pan fyddan nhw’n 
ymweld â’r amgylchedd a ddisgrifir yn y gerdd. Ceisiwch eu hannog i ystyried sut y bydden 
nhw’n gallu canfod rhai planhigion ac anifeiliaid, pa ffotograffau y bydden nhw’n gallu eu 
cymryd ac ati. Byddai’r dysgwyr yn gallu cofnodi eu cynllun fel bwrdd stori. 

• Beth fyddwch chi’n ei wneud pan fyddwch chi’n ymweld â’r man/amgylchedd gwyrdd?
• Sut fyddwch chi’n canfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n cael eu disgrifio yn y gerdd? 

Pam ei wneud fel hyn?
• Pa wybodaeth am blanhigion ac anifeiliaid y byddwch chi’n ei chasglu i’ch helpu i 

ysgrifennu cerdd? Pam?
• Beth fyddwch chi’n arsylwi arno? Pam?
• Ffotograffau o beth fyddwch chi’n eu cymryd? Pam? Sut fydd y rhain yn eich helpu i greu 

eich cerdd?

Tasg 3: Cynllunio ymweliad â choetir

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i’r dysgwyr ymweld â’r coetir y maen nhw wedi ei ddewis. 
Gofynnwch iddynt fynd â chopi o’r gerdd gyda nhw a’i defnyddio, ynghyd â’u cynllun, i 
ganfod planhigion ac anifeiliaid, gwneud arsylwadau a chymryd ffotograffau. Efallai byddech 
chi’n gallu annog y dysgwyr i fonitro cynnydd wrth iddynt ddilyn eu cynllun a gwneud 
newidiadau angenrheidiol.

• Sut fyddwch chi’n defnyddio’r gerdd a’ch cynllun? Pam eu defnyddio fel hyn?
• Sut ydych chi’n am ganfod y planhigion a’r anifeiliaid? Pam fel hyn? Beth fyddwch chi’n 

ei wneud os nad yw hyn yn gweithio? Pam?
• Pa ffotograffau fyddwch chi’n eu cymryd? Pam?
• Pa rannau o’ch cynllun oedd yn amhosibl i chi eu dilyn? Pam? Pa newidiadau wnaethoch 

chi? Pan wnaethoch chi wneud y newidiadau hyn? Wnaethon nhw weithio? 
• Pam?

Tasg 4: Ymweld â’r coetir
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Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu harsylwadau a’u nodiadau i ysgrifennu cerdd. Efallai y 
bydd yn sôn am y coetir yn gyffredinol, am y planhigion a’r anifeiliaid yn yr amgylchedd neu 
am un planhigyn neu anifail penodol. Byddai’r dysgwyr yn gallu defnyddio eu ffotograffau i 
ddarlunio eu cerddi. 

• Sut fyddwch chi’n mynd ati i ysgrifennu eich cerdd? Pam ei wneud fel hyn?
• Pa nodweddion barddol y byddwch chi’n eu defnyddio wrth ysgrifennu? Pam defnyddio’r 

rhain?
• Sut fyddwch chi’n dewis a defnyddio geirfa briodol? Pam ei wneud fel hyn?
• Sut fyddwch chi’n sicrhau bod eich sillafu’n gywir?
• Sut fyddwch chi’n drafftio a chyflwyno eich cerdd? Pam ei wneud fel hyn?

Tasg 5: Ysgrifennu a darlunio cerdd

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried a thrafod sut fydden nhw’n gallu cyflwyno’r cerddi y maen 
nhw wedi eu hysgrifennu. Bydden nhw’n gallu eu cyflwyno i ddosbarth arall, yn ystod 
gwasanaeth, fel rhan o arddangosfa ar waliau’r ysgol neu yng nghylchgrawn yr ysgol. Ar 
ôl cytuno sut i’w cyflwyno, byddech chi’n gallu annog y dysgwyr i fod yn rhan o’r broses o 
drefnu’r cyflwyniad.

• Sut fyddai’r dosbarth yn gallu cyflwyno eu cerddi i eraill?
• Yn eich barn chi, beth yw’r ffordd orau? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu trefnu’r math hwn o gyflwyniad?
• Pa broblemau y byddech chi’n gallu eu hwynebu? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut fyddech chi’n gallu goresgyn y problemau hyn?

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried beth sy’n gwneud cyflwyniad da. Efallai y byddan nhw’n 
trafod mewn parau ac yn rhannu eu syniadau gyda’r dosbarth. Ceisiwch eu hannog i gadw’r 
syniadau hyn mewn cof wrth ddatblygu cyflwyniad o’u cerdd. 

• Beth yw eich meini prawf llwyddiant ar gyfer cyflwyniad da?
• Pam wnaethoch chi ddewis y rhain?
• Pa rai yw’r mwyaf/lleiaf pwysig? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Gofynnwch i’r dysgwyr gadw’r meini prawf llwyddiant hyn mewn cof wrth ystyried sut i wneud 
cyflwyniad byr o’u cerdd. Gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael amser penodol i gynllunio 
a threfnu eu cyflwyniad o’r gerdd, er enghraifft, 30 munud a’u bod yn gwybod faint o amser 
sydd ganddynt ar gyfer y cyflwyniad, er enghraifft, 2 funud, yn dibynnu ar hyd eu cerdd.

• Beth mae angen i chi ei wneud?
• Beth ddylech chi ei wneud gyntaf? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Beth sydd angen i chi ei gynnwys yn eich cyflwyniad o’r gerdd? Pam?
• Sut ydych chi’n am drefnu eich cyflwyniad? Pam ei wneud fel hyn?
• Sut ydych chi am ei chyflwyno? Pam ei wneud fel hyn?
• Oes yna ffyrdd eraill y byddech chi’n gallu ei chyflwyno? Pam nad ydych chi wedi dewis y 

ffyrdd hyn?
• Sut fyddwch chi’n gwneud yn siŵr bod y grŵp cyfan yn cael ei gynnwys?

Tasg 6: Cyflwyno’r gerdd
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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

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.


