
 

 

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth i’w ddatblygu /Knowledge and 

Understanding to be developed: 

Datblygu eu gallu i drafod bwydydd y byd. 

 

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

Terms to be learned this half term: 

Iaith gyfarwyddiadau –  

 

 

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

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

• Gallu trafod pynciau ysgol yn hyderus. Trefnu pynciau ysgol 

ar ffurf deiamwnt naw. 

• Gallu ysgrifennu am y pynciau maen yn hoffi/dydyn nhw ddim 

yn hoffi gan ddefnyddio rhesymau digonol ac ansoddeiriau 

addas. 

 

 

Gwybod enwau geirfa newydd 

yn ymwneud a’r pwnc. Mynegi 

barn yn syml ynglyn a phynciau 

gan ddefnyddio ansoddieriau 

priodol, 

Dysgu’r eirfa newydd megis 

ansoddeiriau er mwyn 

mynegi barn yn effeithiol. 

Cam 2 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes: Asesiadau /Assessments: Gwaith Cartref / 

Homework: 

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

• Darllen yn unigol am ysgol yn Llydaw gan ddefyddio’r 

wybodaeth i ateb cwestiynau. 

  

Cam 3 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes:: Asesiadau /Assessments: Gwaith Cartref / 

Homework: 

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

 Llenwi deiagram Venn i gymharu Ysgol yn Llydaw ac 

Ysgol yng Nghymru. 

 Ysgrifennu brawddegau gan ffocysu ar yr hyn sy’n 

wahanol rhwng ysgolion yng Nghymru ac ysgolion yn 

Llydaw. 

 Paratoi ar gyfer yr 

asesiad gan ddysgu 

patrymau ac iaith briodol. 

Cam 4 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes:: Asesiadau /Assessments: Gwaith Cartref / 

Homework: 

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

 Ysgrifennu e-bost yn ol at Philippe. 

 Creu map-meddwl o’r hyn maen nhw eisiau cynnwys 

Ysgrifennu ebost at Philippe.  

Sgiliau /Skills 

Llythrennedd: Canolbwyntio wrth ddarllen testunau, ar sgrin ac ar bapur, sydd yn newydd iddynt gan ddeall yr wybodaeth sydd ynddynt(7RC1)  

Defnyddio offer a chonfensiynau TGCh i gyflwyno gwybodaeth a data ac i strwythuro ysgrifennu(7WM4) Defnyddio geirfa amrywiol a phwrpasol yn 
gywir gan gynnwys geiriau ac ymadroddion pwnc benodol(7WG4) Defnyddio ystod eang o strwythurau brawddeg gan ddewis cysyllteiriau i wneud i’r 
ystyr fod yn glir(7WG1) 

Blwyddyn / Year: 7 

Pwnc / Subject:  Cymraeg ail iaith 

Testun / Topic: Dyma Fi: Ysgol 

 



 

 

 TGCH: Rheoli ystod gynyddol o gyfrifon cyfathrebu ar-lein a'r nodweddion y mae pob un yn ei gynnig, e.e. cyfrifon e-bost, cyfrifon negeseuo, ac ati(2.1) 

 

 

 


