
 

 

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth i’w ddatblygu /Knowledge and 

Understanding to be developed: 

Atgyfnerthu patrymau brawddegau er mwyn ysgrifennu blog. 

Geiriau Allweddol i’w dysgu yr hanner tymor yma / Key 

Terms to be learned this half term: 

Anifeiliaid anwes  

Mae gen i / mae ganddo fo/ mae ganddi hi/ mae o’n / mae 

hi’n  

 

Cam 1 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes: Asesiadau /Assessments: Gwaith Cartref / Homework: 

Dylai’r disgyblion allu / Students should be able to: 

• Adnabod enwau anifeiliaid anwes yn Gymraeg 

• Holi am wybodaeth m anifeiliaid anwes y dosbarth 

• Darllen am Sam a chywain gwybodaeth 

Cyflwyno anifail anwes Dysgu geirfa  

 

 

Cam 2 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and 

Outcomes: 

Asesiadau 

/Assessments: 

Gwaith Cartref / 

Homework: 

Dylai’r disgyblion allu / Students should be able to: 

• Gymeryd rhan mewn gweithgareddau llafar er mwyn 

cyflwyno ffeithiau am anifeiliaid anwes 

 

Ymateb i Ben,Nel a Macs Darllen am anifeiliaid 

anwes 

 

Cam 3 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and 

Outcomes:: 

Asesiadau 

/Assessments: 

Gwaith Cartref / 

Homework: 

Dylai’r disgyblion allu / Students should be able to: 

 Ddarllen enghraifft o flog er mwyn adnabod 

nodweddion  

 Pennu Meini Prawf Llwyddiant ysgrifennu blog 

 Cynllunio’r dasg 

 Ysgrifennu’r dasg 

 Golygu’r dasg. 

Ysgrifennu blog am 

anifail anwes  

 Ymarfer y blog cyn 

ei gyflwyno ar lafar  

 

Sgiliau 

 Llythrennedd:  Cyflwyno pynciau a syniadau’n eglur gan ddefnyddio iaith ffurfiol ac amrywio’r hyn y maent yn ei ddweud a sut maent yn ei ddweud er 

mwyn ennyn diddordeb y gwrandawyr(S0S2)  Ymateb yn bwyllog i syniadau eraill, gan ofyn cwestiynau cymwys(7OL1) canolbwyntio wrth ddarllen 
testunau, ar sgrin ac ar bapur, sydd yn newydd iddynt gan ddeall yr wybodaeth sydd ynddynt(7RC1)Cynllunio gwaith ysgrifennu gan wneud 

penderfyniadau ynglŷn â’r ffyrdd gorau o gyflwyno cynnwys i greu effaith(7WM3)  Nodi meysydd i’w gwella yn eu gwaith ysgrifennu, golygu ac 
ailddrafftio(7WM5) ysgrifennu brawddegau gan sicrhau bod amser a pherson y ferf fel arfer yn gywir yn ei gyd-destun (7WG7) 

 

Rhifedd : Casglu eu data eu hunain ar gyfer arolwg syml(7D2) Dehongli diagramau a graffiau(7D3)  

TGCH: Defnyddio sawl nodwedd mewn ystod o feddalwedd i gynhyrchu a mireinio cydrannau aml-gyfryngol 

 Defnyddio dulliau meddalwedd i greu a gwella cydrannau testun, delwedd, sain, animeiddiad a fideo; cyfuno'r cydrannau i gynhyrchu canlyniadau priodol ar gyfer 

amrywiaeth o gynulleidfaoedd a dibenion.(3.2) 

Blwyddyn / Year: 7 C3  

Pwnc / Subject: Cymraeg Ail Iaith 

Testun / Topic: Anifeiliaid anwes 

 



 

 

 

 

 


