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Pen-y-Bont ar Ogwr

Beth yw bioamrywiaeth?
Adnodd 1

Sut allai’r 
amgylchedd effeithio ar y we fwyd?

• Sut allai eich ffactor amgylcheddol newid mewn blwyddyn?
• Pa bryd fydd yna rhy ychydig o’r ffactor amgylcheddol, 

o bosibl? Pa effaith allai hyn ei gael ar blanhigion ac 
anifeiliaid arbennig yn y we fwyd? Sut ydych chi’n gwybod?

• Sut allai prinder o’r ffactor amgylcheddol effeithio ar y we 
fwyd gyfan? Pam?

Tasg 7

Sut allen 
ni gynyddu bioamrywiaeth yn y man awyr agored?

• Sut allech chi wella bioamrywiaeth yn y man awyr agored?
• Pa blanhigion newydd allech chi eu cyflwyno? Pam? Sut 

allai’r rhain effeithio ar y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw 
yno?

• Pa anifeiliaid newydd fyddech chi’n eu cyflwyno? Pam? Sut 
allai’r rhain effeithio ar y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw 
yno?

• Pa strwythurau allech chi eu cyflwyno? Sut allai hyn helpu’r 
anifeiliaid/planhigion sy’n byw yno?• Sut fyddai eich cynlluniau’n gwella niferoedd a 
rhywogaethau’r organebau yn y man awyr agored?

• Pa effaith allai eich newidiadau eu cael ar y we fwyd? Sut 
ydych chi’n gwybod?

Tasg 8

Beth yw bioamrywiaeth? Adnodd 1

Ymchwilio 
i’r diffiniad o 
fioamrywiaeth

• Pa wefannau ydych chi’n mynd i’w defnyddio? Pam 
defnyddio’r rhain?

• Sut gwyddoch chi pa wybodaeth sy’n ddibynadwy?
• Allai’r wybodaeth honno ddangos tuedd? Pam ydych chi’n 

meddwl hynny?

Tasg 3

Cymharu fy 
syniadau gyda 
fy ymchwil

• Sut mae’r ddau ddiffiniad yr un fath?
• Sut mae’r ddau ddiffiniad yn wahanol?
• Beth arall fyddech chi’n hoffi ei ddarganfod am 

fioamrywiaeth? Pam?

Tasg 4

Cynllunio 
ymweliad â’r 
man awyr 
agored

• Sut fyddwch chi’n gwybod pa anifeiliaid a phlanhigion sy’n 
byw yn y man awyr agored?

• Sut allech chi adnabod planhigion? Ar beth fydd rhaid i chi 
edrych?

• Am ba arwyddion o fywyd allech chi chwilio? Beth allai’r 
rhain ddweud wrthoch chi?

• Sut allech chi ddefnyddio eich synhwyrau eraill i ddarganfod 
anifeiliaid na allwch eu gweld yn y man awyr agored? Sut 
allech chi adnabod yr anifeiliaid hyn? 

• Sut allech chi gofnodi eich canlyniadau?

Tasg 5

Coladu eu 
darganfyddiadau

• Pa anifeiliaid a phlanhigion gawsoch chi dystiolaeth 
ohonynt yn y man awyr agored?

• Sut oeddech chi’n gwybod fod pob organeb yn byw yno?
• Pa mor hyderus ydych chi ynglŷn â’ch darganfyddiadau? 

Pam?
• Beth arall allech chi ei wneud i ddarganfod anifeiliaid eraill 

sy’n byw yn y man awyr agored? Sut allai hyn helpu?

Tasg 6

Beth yw bioamrywiaeth?
Adnodd 1

Sut allwn ni 

ymchwilio 
i’r diffiniad o 

fioamrywiaeth?

• Pa beiriant chwilio fyddwch chi’n ei ddefnyddio? Pam ydych 

chi wedi dewis yr un yma?

• Pa dermau chwilio allech chi eu defnyddio? Pa rai yw’r 

gorau? Pam? Pa fath o safleoedd fydd y rhai gorau i 

edrych arnynt, pam?

Os ydy’r dysgwyr yn dewis llyfrau neu lyfrgelloedd:

• Am ba fath o lyfrau fyddwch chi’n chwilio? Pam?

• Ym mha adran fyddai’r llyfrau hyn yn y llyfrgell? Sut ydych 

chi’n gwybod?

• Sut ddylech chi ddefnyddio system lyfrgell? Sut ydych chi’n 

gwybod hynny?

• Sut ddylech chi ddefnyddio mynegai? Sut ydych chi’n 

gwybod?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth yw 
bioamrywiaeth i 

mi?

• Ble ydych chi wedi clywed y term ‘bioamrywiaeth’ o’r 

blaen? Gyda beth y mae’n cael ei gysylltu?

• Beth mae pob rhan yn ei olygu – ‘bio’ ac ‘amrywiaeth’? Sut 

allai hyn eich helpu i ddiffinio’r term?

• Pa eiriau eraill fyddech chi’n eu cysylltu gyda 

‘bioamrywiaeth’? Pam?

• Beth yw eich diffiniad o fioamrywiaeth?

• Pa mor hyderus ydych chi fod eich diffiniad yn gywir? 

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

FfLlRh 

Gwahoddir dysgwyr i lunio map meddwl o’u 
syniadau ynglŷn ag ystyr ‘bioamrywiaeth’. Gallant 
gymhwyso eu canlyniadau i fan awyr agored ac 
awgrymu sut y gellid gwella bioamrywiaeth yn y 
man hwn. O fewn y gweithgaredd, maen nhw’n 
creu cadwyni bwyd mewn gwe fwyd ac yn edrych 
ar sut mae ffactorau amgylcheddol yn effeithio 
ar y we fwyd. Gallent fynd ymlaen wedyn i greu 
pyramidiau o rifau ar gyfer eu gwe fwyd.

CA2 Gwyddoniaeth  
Sgiliau - C1,2; YC 3, 6, 7; YD3, 4, 5; YM2, 4

Ystod – C-ddO 4, 5

Cwricwlwm 

Beth yw bioamrywiaeth?
Adnodd 1

Sut allai’r 
amgylchedd effeithio ar y we fwyd?

• Sut allai eich ffactor amgylcheddol newid mewn blwyddyn?
• Pa bryd fydd yna rhy ychydig o’r ffactor amgylcheddol, 

o bosibl? Pa effaith allai hyn ei gael ar blanhigion ac 
anifeiliaid arbennig yn y we fwyd? Sut ydych chi’n gwybod?

• Sut allai prinder o’r ffactor amgylcheddol effeithio ar y we 
fwyd gyfan? Pam?

Tasg 7

Sut allen 
ni gynyddu bioamrywiaeth yn y man awyr agored?

• Sut allech chi wella bioamrywiaeth yn y man awyr agored?
• Pa blanhigion newydd allech chi eu cyflwyno? Pam? Sut 

allai’r rhain effeithio ar y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw 
yno?

• Pa anifeiliaid newydd fyddech chi’n eu cyflwyno? Pam? Sut 
allai’r rhain effeithio ar y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw 
yno?

• Pa strwythurau allech chi eu cyflwyno? Sut allai hyn helpu’r 
anifeiliaid/planhigion sy’n byw yno?• Sut fyddai eich cynlluniau’n gwella niferoedd a 
rhywogaethau’r organebau yn y man awyr agored?

• Pa effaith allai eich newidiadau eu cael ar y we fwyd? Sut 
ydych chi’n gwybod?

Tasg 8

Beth yw bioamrywiaeth? Adnodd 1

Ymchwilio 
i’r diffiniad o 
fioamrywiaeth

• Pa wefannau ydych chi’n mynd i’w defnyddio? Pam 
defnyddio’r rhain?

• Sut gwyddoch chi pa wybodaeth sy’n ddibynadwy?
• Allai’r wybodaeth honno ddangos tuedd? Pam ydych chi’n 

meddwl hynny?

Tasg 3

Cymharu fy 
syniadau gyda 
fy ymchwil

• Sut mae’r ddau ddiffiniad yr un fath?
• Sut mae’r ddau ddiffiniad yn wahanol?
• Beth arall fyddech chi’n hoffi ei ddarganfod am 

fioamrywiaeth? Pam?

Tasg 4

Cynllunio 
ymweliad â’r 
man awyr 
agored

• Sut fyddwch chi’n gwybod pa anifeiliaid a phlanhigion sy’n 
byw yn y man awyr agored?

• Sut allech chi adnabod planhigion? Ar beth fydd rhaid i chi 
edrych?

• Am ba arwyddion o fywyd allech chi chwilio? Beth allai’r 
rhain ddweud wrthoch chi?

• Sut allech chi ddefnyddio eich synhwyrau eraill i ddarganfod 
anifeiliaid na allwch eu gweld yn y man awyr agored? Sut 
allech chi adnabod yr anifeiliaid hyn? 

• Sut allech chi gofnodi eich canlyniadau?

Tasg 5

Coladu eu 
darganfyddiadau

• Pa anifeiliaid a phlanhigion gawsoch chi dystiolaeth 
ohonynt yn y man awyr agored?

• Sut oeddech chi’n gwybod fod pob organeb yn byw yno?
• Pa mor hyderus ydych chi ynglŷn â’ch darganfyddiadau? 

Pam?
• Beth arall allech chi ei wneud i ddarganfod anifeiliaid eraill 

sy’n byw yn y man awyr agored? Sut allai hyn helpu?

Tasg 6

Beth yw bioamrywiaeth?
Adnodd 1

Sut allwn ni 

ymchwilio 
i’r diffiniad o 

fioamrywiaeth?

• Pa beiriant chwilio fyddwch chi’n ei ddefnyddio? Pam ydych 

chi wedi dewis yr un yma?

• Pa dermau chwilio allech chi eu defnyddio? Pa rai yw’r 

gorau? Pam? Pa fath o safleoedd fydd y rhai gorau i 

edrych arnynt, pam?

Os ydy’r dysgwyr yn dewis llyfrau neu lyfrgelloedd:

• Am ba fath o lyfrau fyddwch chi’n chwilio? Pam?

• Ym mha adran fyddai’r llyfrau hyn yn y llyfrgell? Sut ydych 

chi’n gwybod?

• Sut ddylech chi ddefnyddio system lyfrgell? Sut ydych chi’n 

gwybod hynny?

• Sut ddylech chi ddefnyddio mynegai? Sut ydych chi’n 

gwybod?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth yw 
bioamrywiaeth i 

mi?

• Ble ydych chi wedi clywed y term ‘bioamrywiaeth’ o’r 

blaen? Gyda beth y mae’n cael ei gysylltu?

• Beth mae pob rhan yn ei olygu – ‘bio’ ac ‘amrywiaeth’? Sut 

allai hyn eich helpu i ddiffinio’r term?

• Pa eiriau eraill fyddech chi’n eu cysylltu gyda 

‘bioamrywiaeth’? Pam?

• Beth yw eich diffiniad o fioamrywiaeth?

• Pa mor hyderus ydych chi fod eich diffiniad yn gywir? 

Pam?

Tasg 1

Tasg 2
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Adnoddau 

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

1 
Setiau o gwestiynau a awgrymir, yn ymwneud â phob adran o’r sgwâr ffynhonnell, fel y gellir eu rhoi 
i bob pâr wrth iddyn nhw gychwyn ar bob adran. Ar y llaw arall, gall yr athro/athrawes ddefnyddio’r 
cwestiynau hyn.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
1 Cyfrifiaduron, y rhyngrwyd.

2
Bydd angen i ddysgwyr gael dull o adnabod planhigion ac anifeiliaid hefyd. Yr allwedd a’r canllaw 
mwyaf cyffredin a ddefnyddir yw’r rhai a gynhyrchwyd gan y Cyngor Astudiaethau Maes yn 
http://field-studies-council.org/, er efallai y bydd gennych eich allwedd/llyfrau eich hunain yn yr ysgol.

Bydd y dysgwyr angen rhywfaint o wybodaeth ymlaen llaw ynglŷn â defnyddio llyfrau/taflenni 
ac allweddau adnabod.

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.

Gwahoddwch y dysgwyr i feddwl am fioamrywiaeth a beth allai hynny olygu. Dylai hyn arwain 
at amrywiaeth o syniadau y gellid ymchwilio iddynt cyn ymweld â’r man awyr agored lleol. 
Gallai dysgwyr weithio mewn parau neu grwpiau bychain yn y maes a thrwy gydol gweddill y 
gweithgaredd.

Gwneud y gweithgaredd
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Ar yr adeg hon, bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yn dod o hyd i atebion cyffredinol ynglŷn â sut 
fyddan nhw’n ymchwilio i’r diffiniad; ymatebion fel ‘ar y we’ neu ‘mewn llyfrau’ neu ‘fynd i’r 
llyfrgell’ sydd ar lefel isel iawn. Er mwyn ceisio symud dysgwyr yn eu blaen o atebion o’r fath, 
gofynnwch gwestiynau iddynt fel y rhai isod:

• Pa beiriant chwilio fyddwch chi’n ei ddefnyddio? Pam ydych chi wedi dewis yr un yma?
• Pa dermau chwilio allech chi eu defnyddio? Pa rai yw’r gorau? Pam?
• Pa fath o safleoedd fydd y rhai gorau i edrych arnynt, pam?

Os yw’r dysgwyr yn dewis llyfrau neu lyfrgell, gofynnwch gwestiynau megis:

• Am ba fath o lyfrau fyddwch chi’n chwilio? Pam?
• Ym mha adran fyddai’r llyfrau hyn yn y llyfrgell? Sut ydych chi’n gwybod?
• Sut ddylech chi ddefnyddio system lyfrgell? Sut ydych chi’n gwybod hynny?
• Sut ddylech chi ddefnyddio mynegai? Sut ydych chi’n gwybod?

Tasg 2: Sut allwn ni ymchwilio i’r diffiniad o fioamrywiaeth?

Bydd angen i ddysgwyr benderfynu sut maen nhw’n mynd i gyflwyno eu diffiniad, fel 
delweddau, poster neu destun. Rhowch amser cyfyngedig i ymchwilio ac awgrymwch y 
‘maint’ mwyaf ar gyfer eu diffiniad. Bydd hyn o gymorth iddynt ddatblygu sgiliau manylu da. 
Efallai y byddwch am ofyn cwestiynau i’r dysgwyr wrth iddyn nhw ymchwilio, megis:

• Pa wefannau ydych chi’n mynd i’w defnyddio? Pam defnyddio’r rhain?
• Sut gwyddoch chi pa wybodaeth sy’n ddibynadwy?
• Allai’r wybodaeth honno ddangos tuedd? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Tasg 3: Ymchwilio i’r diffiniad o fioamrywiaeth

Gofynnwch i ddysgwyr fapio eu syniadau ynglŷn â beth mae bioamrywiaeth yn ei olygu 
iddyn nhw. Gallech ofyn iddynt dorri’r gair yn rannau a rhoi ystyr i bob rhan. Tua diwedd y 10 
munud, dyweder, gallai’r dysgwyr ysgrifennu ‘brawddeg aur’ i ddiffinio bioamrywiaeth. Wrth 
iddyn nhw weithio, gallech ofyn cwestiynau megis:

• Ble ydych chi wedi clywed y term ‘bioamrywiaeth’ o’r blaen? Gyda beth y mae’n cael ei 
gysylltu?

• Beth mae pob rhan yn ei olygu – ‘bio’ ac ‘amrywiaeth’? Sut allai hyn eich helpu i 
ddiffinio’r term?

• Pa eiriau eraill fyddech chi’n eu cysylltu gyda ‘bioamrywiaeth’? Pam?
• Beth yw eich diffiniad o fioamrywiaeth?
• Pa mor hyderus ydych chi fod eich diffiniad yn gywir? Pam?

Tasg 1: Beth yw bioamrywiaeth i mi?
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Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod yn mynd i ymweld â man awyr agored a nodi’r ystod o 
organebau sy’n byw yno. Cyn ymweld, bydd angen i ddysgwyr fod wedi arfer defnyddio’u 
llyfrau adnabod neu eu hallweddau er mwyn adnabod organebau yn y man awyr agored. Er 
mwyn cynllunio eu hymchwiliad, gallech ofyn:

• Sut fyddwch chi’n gwybod pa anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn y man awyr agored?
• Sut allech chi adnabod planhigion? Ar beth fydd rhaid i chi edrych?
• Am ba arwyddion o fywyd allech chi chwilio? Beth allai’r rhain ddweud wrthoch chi?
• Sut allech chi ddefnyddio eich synhwyrau eraill i ddarganfod anifeiliaid na allwch eu gweld yn 

y man awyr agored? Sut allech chi adnabod yr anifeiliaid hyn? 
• Sut allech chi gofnodi eich canlyniadau?

Unwaith y bydd y dysgwyr wedi cynllunio ar gyfer eu hymweliad, a chyda’u llyfrau, allweddau 
a’u mapiau, dylen nhw ymweld â’r man a chasglu eu darganfyddiadau. Efallai y bydd angen 
iddyn nhw barhau i adnabod rhai organebau yn ôl yn yr ysgol, yn enwedig os ydyn nhw’n 
cofnodi cân adar yn y man awyr agored.

Tasg 5: Cynllunio ymweliad â’r man awyr agored

Gofynnwch i’r dysgwyr gymharu eu diffiniad gwreiddiol gyda’r diffiniad ar ôl ymchwilio. Wrth 
iddyn nhw wneud hyn, gofynnwch iddynt grynhoi eu meddyliau:

• Sut mae’r ddau ddiffiniad yr un fath?
• Sut mae’r ddau ddiffiniad yn wahanol?
• Beth arall fyddech chi’n hoffi ei ddarganfod am fioamrywiaeth? Pam?

Tasg 4: Cymharu fy syniadau gyda fy ymchwil

Gofynnwch i grwpiau o ddysgwyr gasglu eu syniadau at ei gilydd a thrafod:

• Pa anifeiliaid a phlanhigion gawsoch chi dystiolaeth ohonynt yn y man awyr agored?
• Sut oeddech chi’n gwybod fod pob organeb yn byw yno?
• Pa mor hyderus ydych chi ynglŷn â’ch darganfyddiadau? Pam?
• Beth arall allech chi ei wneud i ddarganfod anifeiliaid eraill sy’n byw yn y man awyr 

agored? Sut allai hyn helpu?

Unwaith y bydd rhestr ddosbarth ar gael, gofynnwch i ddysgwyr ystyried y cadwyni bwyd 
allai fodoli yn y man awyr agored a thynnu llun o rai ohonynt i ddangos eu syniadau. Gellid 
coladu’r cadwyni bwyd yma wedyn ar gyfer gwe fwyd ar gyfer y man awyr agored, gan 
ddefnyddio delweddau i greu arddangosfa ddosbarth.

Tasg 6: Coladu eu darganfyddiadau
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Gofynnwch i ddysgwyr feddwl am ffactorau amgylcheddol megis dwysedd y golau, y dŵr 
sydd ar gael a’r tymheredd, a sut y gallai’r rhain newid yn y man awyr agored. Gallech ofyn i 
bob grŵp neu bâr ysgrifennu paragraff byr yn disgrifio sut y gallai un o’r ffactorau hyn newid 
drwy gydol y flwyddyn. Gallai pob grŵp fynd ymlaen wedyn i geisio egluro sut y byddai’r 
newidiadau hyn yn effeithio ar y we fwyd ar gyfer y man awyr agored. Gallai’r dysgwyr 
gyflwyno eu syniadau i weddill y dosbarth mewn cyflwyniad byr efallai, o ryw ddau funud. 
Unwaith eto, mae hyn yn ddefnyddiol i ddatblygu eu sgiliau manylu. Er mwyn strwythuro eu 
meddyliau, gallech ofyn cwestiynau fel:

• Sut allai eich ffactor amgylcheddol newid mewn blwyddyn?
• Pa bryd fydd yna rhy ychydig o’r ffactor amgylcheddol, o bosibl? Pa effaith allai hyn ei 

gael ar blanhigion ac anifeiliaid arbennig yn y we fwyd? Sut ydych chi’n gwybod?
• Sut allai prinder o’r ffactor amgylcheddol effeithio ar y we fwyd gyfan? Pam?

Gallech fynd ymlaen wedyn i ddatblygu data dychmygol ar gyfer y we fwyd o ran nifer pob 
organeb. Gallai’r dysgwyr ei ddefnyddio i greu eu pyramidiau rhifau eu hunain i raddfa ar 
gyfer cadwyni bwyd unigol yn y we fwyd.

Tasg 7: Sut allai’r amgylchedd effeithio ar y we fwyd?

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried eu dealltwriaeth o fioamrywiaeth a chymhwyso hyn i’w man 
awyr agored. Wrth feddwl am eu gwe fwyd, gofynnwch iddynt ystyried sut y gallent wella 
bioamrywiaeth yn eu man awyr agored. Gallech ofyn:

• Sut allech chi wella bioamrywiaeth yn y man awyr agored?
• Pa blanhigion newydd allech chi eu cyflwyno? Pam? Sut allai’r rhain effeithio ar y 

planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yno?
• Pa anifeiliaid newydd fyddech chi’n eu cyflwyno? Pam? Sut allai’r rhain effeithio ar y 

planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yno?
• Pa strwythurau allech chi eu cyflwyno? Sut allai hyn helpu’r anifeiliaid/planhigion sy’n 

byw yno?
• Sut fyddai eich cynlluniau’n gwella niferoedd a rhywogaethau’r organebau yn y man awyr 

agored?
• Pa effaith allai eich newidiadau eu cael ar y we fwyd? Sut ydych chi’n gwybod?

Mewn byd delfrydol, byddai dysgwyr yn gallu gweithredu eu syniadau yn y man awyr agored. 
Os nad yw hyn yn bosibl, gallent ymchwilio ar y rhyngrwyd i sut mae bioamrywiaeth wedi ei 
gynyddu mewn mannau awyr agored eraill, fel tir ysgolion cynradd. Gallai dysgwyr ddatblygu 
eu syniadau yn gyflwyniad drwy boster ar gyfer arddangosfa yn yr ystafell ddosbarth ac/neu 
at ddibenion asesu.

Tasg 8: Sut allen ni gynyddu bioamrywiaeth yn y man awyr agored?
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Beth yw bioamrywiaeth?
C

A
3

G
w

yddoni-
aeth

 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.


