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Edrychodd pob un o'r grwpiau ffocws ar un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad a 
gofynnwyd y cwestiynau canlynol iddynt. 

Roedd yr arolwg ar-lein a'r pecyn adnoddau yn rhoi cyfle i'r ymatebwyr ddewis ar 
ba Faes Dysgu a Phrofiad yr hoffent ateb y cwestiynau canlynol. 

1. Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau yma?
2. Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall?
3. Allwch chi gysylltu pam eich bod yn meddwl ei fod yn bwysig dysgu am

y pethau yma i'r datganiadau o'r canllaw?

1. Celfyddydau Mynegiannol

Edrychodd pedwar grŵp ffocws ledled Cymru ar y Maes Dysgu a Phrofiad hwn.  
Dwy ysgol gynradd, un ysgol uwchradd ac un grŵp nodwedd warchodedig. 

Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall? 

Gofynnwyd i bob grŵp bleidleisio ar y tri datganiad 'yr hyn sy'n bwysig'. 

Ydy'r esboniadau canlynol o'r 'Hyn sy'n bwysig' yn hawdd eu deall? 

Esboniad - mae fel iaith gwbl wahanol, roedd yr un olaf mor gymhleth ac mae'r 
un hyn yn addas i blant (Grŵp nodwedd warchodedig) 

Celfyddydau Mynegiannol, 
datganiadau 'yr hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim yn 
eu deall 

a. Mae archwilio drwy gyfrwng y
Celfyddydau Mynegiannol a’u harchwilio
nhw eu hunain yn cyfoethogi ein
gwybodaeth artistig ac yn cyfrannu at
ein dealltwriaeth o hunaniaethau,
diwylliannau a chymdeithasau. 12 30 6 
b. Mae ymateb a myfyrio, fel artist ac fel
cynulleidfa, yn rhan greiddiol o ddysgu
drwy gyfrwng y Celfyddydau
Mynegiannol a dysgu amdanyn nhw. 23 17 7 
c. Mae gwaith creadigol yn cyfuno
gwybodaeth a sgiliau gan ddefnyddio’r
synhwyrau, ysbrydoliaeth a dychymyg. 39 4 5 
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CWESTIWN; Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma?    Grwpiau ffocws 

Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

a. Mae archwilio drwy gyfrwng y Celfyddydau Mynegiannol a’u harchwilio nhw eu
hunain yn cyfoethogi ein gwybodaeth artistig ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o 
hunaniaethau, diwylliannau a chymdeithasau. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Mae'n eich 
helpu i fynegi 
eich hun 

Gallwch chi fod yn hapusach Mae drama yn eich gwneud chi'n 
fwy hyderus a thalentog 

Mae rhai pobl 
yn meddwl ei 
fod yn lleihau 
straen 

Gallwch chi fod yn greadigol Gall drama ein helpu gyda'n hyder 

Celfyddydau Mynegiannol, 
esboniadau o'r 'hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim yn 
eu deall 

a. Mae arbrofi gyda chelf, dawns,
drama, ffilm a chyfryngau digidol, a
cherddoriaeth o ran technegau, arddull,
deunyddiau a.y.y.b. yn ein helpu ni i
ddatblygu ein gwybodaeth a’n sgiliau
artistig ac mae dysgu drwyddyn nhw yn
ein helpu ni i ddeall ein diwylliannau a’n
cymdeithasau ein hunain.

40 5 3 
b. Mae gallu ymateb a myfyrio fel artist
ac fel aelod o gynulleidfa yn ein helpu ni
i ddatblygu sgiliau, dealltwriaeth,
gwybodaeth a gwerthfawrogiad o’r
celfyddydau.

38 7 2 
c. Mae bod yn greadigol yn y
celfyddydau yn cyfuno gwybodaeth a
sgiliau gydag ysbrydoliaeth, dychymyg
a’r synhwyrau er mwyn dyfeisio,
gwneud, coreograffi, llunio, cyfansoddi a
golygu yn ogystal â pherfformio,
cyflwyno, rhannu, arddangos a
chynhyrchu.

27 12 9 
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Gall eich 
gwneud chi'n 
fwy hyderus 

Magu hyder Mae'n rhoi llais gwell i chi 

Gallwch chi 
fod yn chi 
eich hun 

Profiadau newydd Efallai y bydd angen y sgiliau 
hynny arnoch chi pan fyddwch 
chi'n cael swydd 

Gall wneud i 
chi deimlo'n 
hapus 

Mae'n helpu i gryfhau'r 
ymennydd 

Mae'n llawn mynegiant 

Mewn drama, 
os ydych chi 
ychydig yn 
swil ond yn 
hoffi drama, 
gall 
perfformio 
eich helpu i 
fagu hyder 

Cerddoriaeth, am eich bod 
chi'n dysgu geiriau 

Ffilmio ffilmiau diddorol 

Gallwch chi 
wella 

Dawnsio am ei fod yn helpu 
i'ch gwneud chi'n gryfach 

Mae'n rhaid i chi ddefnyddio 
cyfryngau digidol fel cyfrifiaduron i 
ddysgu ffeithiau 

Gallwch chi ei 
fwynhau 

Rydych chi'n dysgu pethau Felly os ydych chi'n teimlo'n drist 
ond dydych chi ddim eisiau siarad, 
gallwch chi fynegi eich hun 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 
Os ydych chi am wneud y swyddi hyn yn 
y dyfodol 

Fel y gallwch chi roi eich emosiynau ar 
bapur 

Rhywbeth y gallwch chi ei wneud er 
mwyn dianc o'ch pen fel rhywun sy'n 
eich bwlio neu drafferth yn dysgu 
rhywbeth 

Am y byddai cyflogwr eisiau rhywun 
creadigol 

Fel eich bod yn byw bywyd artistig Fel y gallwch chi fod yn greadigol a mynegi 
eich emosiynau 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Gall fod yn ffordd o ddangos eich 
emosiynau a mynegi eich teimladau os 
dydych chi ddim yn gallu gwneud hynny 
drwy eiriau 

Rwy'n meddwl ei fod yn bwysig am y 
gallwch chi ddysgu pethau newydd sy'n 
gallu eich helpu i ddeall diwylliannau 
gwahanol a chael swyddi fel actio neu fod 
yn gerddor 

Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl Celf yw'r un pwysicaf i mi am ei fod yn 
rhannu creadigrwydd a'r syniadau eraill 
sydd gan bobl 
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Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

b. Mae ymateb a myfyrio, fel artist ac fel cynulleidfa, yn rhan greiddiol o ddysgu drwy
gyfrwng y Celfyddydau Mynegiannol a dysgu amdanyn nhw. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Creu argraff Mae'n bosibl y byddan nhw'n ei ddefnyddio pan 

fyddan nhw'n hŷn 
Gallwch chi wella I gael llwyddiant yn eich arddegau 
Gallwch chi ddarlunio eich 
teimladau 

Efallai y bydd eu hangen nhw arnoch chi pan 
fyddwch chi'n oedolyn 

Gall eich ffrindiau ddangos i chi 
sut i wneud pethau gwahanol 

Rydych chi'n gwybod y gallwch chi ei wneud! 

Mae'n dda i'w lles Rwy'n meddwl bod drama yn bwysig oherwydd 
pan fyddwch chi'n hŷn, efallai y byddwch chi 
mewn sioe ac efallai y bydd gennych chi 
gymeriad sydd â rhyw ddrama 

Gall ddangos gwelliant Mae cerddoriaeth yn bwysig oherwydd pan 
fyddwch chi dan straen, gall cerddoriaeth eich 
helpu i ymlacio, a ioga hefyd 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Yn fy marn i, mae'r celfyddydau 
mynegiannol ond yn bwysig os ydych 
chi'n eu mwynhau 

Cerddoriaeth am fy mod i'n gwrando 
arni bob dydd ac mae'n rhan o'm 
plentyndod 

Dydw i ddim yn meddwl bod y celfyddydau mynegiannol mor bwysig â hynny i mi, 
ond maen nhw'n gallu bod yn bwysig i bobl eraill sydd ddim yn hoffi gwersi 
academaidd efallai 

Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

c. Mae gwaith creadigol yn cyfuno gwybodaeth a sgiliau gan ddefnyddio’r
synhwyrau, ysbrydoliaeth a dychymyg. 

Pam ei bod hi'n bwysig i blant a phobl ifanc ddysgu am y pethau yma? 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Perfformiadau Fel y gallwch chi gael hwyl Gall roi hyder i chi 
Cael gyrfa rydych chi'n 
ei mwynhau 

Efallai y byddwch chi'n 
darganfod eich bod chi'n 
teimlo'n angerddol am rywbeth 

Mae'n eich helpu i 
ymlacio 
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Dysgu sut i siarad yn 
gyhoeddus 

Gallwch chi ddangos i bobl pa 
mor dda ydych chi 

Gallwch chi edrych o 
gwmpas a dysgu am 
ffilm 

Mwynhad Gall ein helpu ni i ddangos 
beth y gallwn ni ei wneud 

Mae celf yn helpu i 
gadw ein meddyliau yn 
greadigol 

Dod o hyd i rywbeth 
rydych chi'n teimlo'n 
angerddol amdano 

Os ydych chi am fod yn actor, 
mae'n rhaid i chi ddysgu am 
ffilm 

Mae celf yn rhoi mwy o 
sgiliau i chi 

Mynegi eich hun - 
dawns 

Profi pobl yn anghywir Mae'n bwysig dysgu sut 
i ddawnsio rhag ofn y 
cewch chi eich galw i 
gymryd rhan mewn 
cystadleuaeth ddawnsio 
ac y byddwch chi'n cael 
eich diarddel o'r 
gystadleuaeth ac yn 
gwastraffu eich arian 

Mae'r celfyddydau 
mynegiannol yn bwysig 
am eich bod yn dangos 
eich sgiliau 

Gallwch chi ddangos beth y 
gallwch chi ei wneud 

Gall adrodd stori 

Gallwch chi fod yn 
enwog 

Os byddwch chi'n dysgu am 
gerddoriaeth, gallwch chi fod 
yn ganwr pan fyddwch chi'n 
hŷn 

Mae ffilmiau'n rhoi mwy 
o syniadau i chi ar gyfer
eich ffilm nesaf

Gallwch chi ei wneud i 
ddiddanu pobl eraill 

Os byddwch chi'n benderfynol 
o wneud rhywbeth, yna
gallwch chi lwyddo bob amser

Mae'n bwysig dawnsio 
am ei fod yn ein cadw ni 
i gyd yn heini ac yn 
cadw ein calonnau i 
guro a'n gwaed i bympio 

Dangos eich doniau Rwy'n meddwl ei bod hi'n 
bwysig dysgu sut i fynegi eich 
hun mewn pynciau fel 
cerddoriaeth a drama 
oherwydd gallwch chi fod yn 
hyderus yn y dyfodol 

Gall dynnu eich sylw 
oddi ar bethau drwg 

Gallwch chi fynegi eich 
hun 

Hyder a dangos eich bod chi 
ddim yn swil a bod dim ofn 
arnoch chi roi cynnig ar 
rywbeth newydd 

Gallai celf fod yn hobi 
a'ch helpu i gael swydd 
sy'n defnyddio eich 
angerdd 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Gallai helpu pobl i fynegi eu hunain 

Mae'n ffordd o fynegi eich hun 
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Swyddi, gwybodaeth, sgiliau cymdeithasol, ffordd o fyw iach (yn gorfforol ac yn 
feddyliol) 
Sgiliau/TGAU/Gwybodaeth ar gyfer gwaith 
Mae'n well gen i gelf, drama a cherddoriaeth 
Mae'n eich helpu i fynegi eich hun 
Rwy'n meddwl bod dawnsio a cherddoriaeth yn gelfyddydau mynegiannol pwysig am 
eu bod nhw'n helpu pobl i fynegi eu hunain 

CWESTIWN; Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma?    Arolwg Ar-lein 

I'r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg, roedd y prif resymau pam ei bod hi'n bwysig dysgu am y 
celfyddydau mynegiannol yn ymwneud â chyfleoedd gyrfa yn y dyfodol, hyder, ffordd o fynegi eu 
hunain mewn ffyrdd gwahanol a datblygu sgiliau bob dydd. 

Rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig dysgu am y pethau yma oherwydd gallwch chi gael gyrfa yn y 
maes 

mae'n bwysig iawn dysgu celf a phynciau eraill oherwydd bydd hyn yn eich helpu pan fyddwch 
chi'n hŷn ac yn ceisio dod o hyd i swydd 

Gallan nhw wir agor meddwl plentyn. Maen nhw'n dangos ochr greadigol pobl. Mae'n cynnig celf 
mewn ffordd wahanol, dim darlunio yn unig. 

Rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig dysgu am y pethau yma am eu bod nhw'n rhoi hwb i'ch hyder 
drwy adael i chi fynegi eich hun o flaen pobl eraill a gweithio gyda grwpiau. 

Am ei fod yn rhoi hwb i hyder a hunan-barch y rhai sy'n dysgu'r celfyddydau mynegiannol, ac yn 
cysylltu â dysgu am ddiwylliant a chymdeithas. 

Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma oherwydd gallan nhw eich helpu i ddatblygu eich ochr 
greadigol, sydd ddim wir yn berthnasol i rannau eraill o'r ysgol. Mae'n eich helpu hefyd i gynyddu 

hunan-hyder a datblygu sgiliau sydd ddim yn cael eu defnyddio digon yn yr ysgol fel arfer, ond sy'n 
eich galluogi i gael swyddi penodol. 

Dydw i wir ddim yn hoffi gwersi Celf na gwersi Drama a dydw i ddim am wneud y cyfan tan 
ddiwedd TGAU.  Rwy'n hoffi fy ngwersi cerddoriaeth, ond rwy'n gwneud cerddoriaeth y tu allan i'r 

ysgol a fyddwn i ddim eisiau ei gweld fel un o'r ychydig opsiynau rwy'n eu cael i ddewis ohonyn 
nhw. Mae'r cyfryngau digidol a ffilm yn swnio'n ddifyr a byddai ffotograffiaeth yn ddifyr hefyd ond 

sut bydd ysgolion yn cael offer i gynnig y rhain, does dim digon o gyfrifiaduron gennyn ni hyd yn 
oed. 

mae'r celfyddydau mynegiannol a'r pethau eraill yn bwysig am fod angen i chi fynegi eich hun 
drwy gydol eich bywyd. Ac os na fyddwch chi'n mynegi eich hun, bydd ofn arnoch chi i siarad neu 

ddangos eich gwir gymeriad. 
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2. Y Dyniaethau

Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall? 

Gofynnwyd i bob grŵp bleidleisio ar y pum datganiad 'yr hyn sy'n bwysig'.  

Y Dyniaethau, datganiadau 'yr hyn sy'n 
bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim yn 
eu deall 

a. Mae datblygu meddwl chwilfrydig yn
galluogi dysgwyr i archwilio ac ymchwilio
gorffennol, presennol a dyfodol y byd, drostyn
nhw eu hunain. 22 43 5 
b. Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn
gymhleth, a chânt eu canfod, eu dadansoddi a’u
cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd. 32 35 4 
c. Mae ein byd naturiol yn amrywiol ac yn
ddynamig, a chaiff ei ddylanwadu gan brosesau
corfforol a gweithredoedd dynol 16 50 5 
d. Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn
amrywiol, a chânt eu llunio gan weithredoedd a
chredoau dynol. 39 15 17 
e. Mae dinasyddion gwybodus,
hynanymwybodol yn ymwneud â’r heriau a’r
cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac maen
nhw’n gallu gweithredu’n ystyriol, moesegol a
chynaladwy. 32 20 21 

Ydy'r esboniadau canlynol o'r 'Hyn sy'n bwysig' yn hawdd eu deall? 

Y Dyniaethau, esboniadau o'r 'hyn sy'n 
bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim yn 
eu deall 

a. Annog dysgwyr i ofyn cwestiynau, ymchwilio
a deall y byd heddiw ac yn y gorffennol.  Helpu
dysgwyr i ofyn cwestiynau am eu profiadau eu
hunain ac ystyried sut fydd y dyfodol. 58 11 2 
b. Dysgu am eich barn, safbwyntiau a syniadau
chi a rhai pobl eraill, a gwneud synnwyr ohonyn
nhw 66 10 1 
c. Deall yr effaith mae’r byd naturiol yn ei gael ar
bobl a’r effaith mae pobl yn ei gael ar y byd
naturiol.  Mae hyn yn cynnwys sut a pham mae’r
byd naturiol yn newid, a sut y caiff y newidiadau
hyn effeithiau positif a negyddol ar bobl. Mae
hefyd yn cynnwys credoau a safbwyntiau
moesegol am weithredoedd dynol yn y byd
naturiol. 36 24 8 
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d. Deall a dysgu am ffyrdd o fyw mewn
gwahanol gymdeithasau yn y gorffennol a’r
presennol.  Deall sut mae pobl wedi dysgu cyd-
fyw ac yn parhau i wneud hynny, sut mae
cymdeithasau a chymunedau’n gweithio, a sut
mae pobl yn ceisio creu ymdeimlad o gymuned
a pherthyn. 39 25 7 
e. Dysgu am y problemau mae pobl yn eu
hwynebu’n y byd heddiw a deall rhai o’r
cyfleoedd sydd ar gael i ddatrys y problemau
hyn. Deall rôl a hawliau pobl fel dinasyddion a
gallu bod yn ddinesydd gweithgar. 38 16 0 

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma?   Grwpiau ffocws  

Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

      Mae datblygu meddwl chwilfrydig yn galluogi dysgwyr i archwilio ac ymchwilio 
gorffennol, presennol a dyfodol y byd, drostyn nhw eu hunain. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma oherwydd... 
gwybod mwy Fel eich bod chi'n gwybod 

pethau ar gyfer eich dyfodol, 
swydd 

Rydyn ni'n dysgu am 
Gaerdydd, ein prifddinas 

mae'n bwysig gwybod am 
hanes y byd 

Helpu i gael swydd dda Helpu i gael swydd dda 
iawn 

dysgu am beth sydd wedi 
digwydd yn y gorffennol 

Helpu i fynd allan i archwilio'r 
byd 

Fel ein bod ni'n gwybod yr 
ateb pan fyddwn ni'n sefyll 
y prawf 

beth fydd yn digwydd yn y 
dyfodol os byddwn ni'n 
parhau 

Mae'n bwysig dysgu am 
Aberystwyth oherwydd dyna 
ble rydyn ni'n byw 

Vincent Van Gogh 
(arlunydd enwog) 

gwybod beth sydd wedi 
digwydd yn y byd 

Bydd yn eich helpu i wybod sut 
mae'r byd yn gweithio 

Mae hawl gennyn ni 
ddysgu am y pethau yma! 

Astudiaethau busnes fel 
eich bod chi'n gwybod sut i 
sefydlu busnes a sut mae 
trethi'n gweithio 

Bydd yn eich helpu i wneud 
eich ffordd yn y byd 

Bydd astudiaethau busnes 
yn eich helpu i ddechrau 
eich busnes eich hun 

Os byddwch chi ar eich pen 
eich hun yng nghanol 
unman, byddwch chi'n 
gwybod cyfesurynnau 

Caerdydd, prifddinasoedd, 
oherwydd Caerdydd yw ein 
prifddinas 

Y Tuduriaid 

Am fod angen i ni addysgu'r 
plant i gael swydd! 

Mynd i'r brifysgol, wedyn cael 
swydd 

Am fod dysgu am Gymru 
yn beth da 
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Bydd yn eich helpu i gael 
swydd 

Mae angen i ni wybod am 
swyddi! 

Hyd yn oed os dydych chi 
ddim yn mynd i'r brifysgol, 
gallwch chi gael swydd 

Bydd yn eich helpu i ddysgu am eich swydd 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Hanes: Beth ddigwyddodd yn y gorffennol, 
ceisio peidio ag ailadrodd hanes a dysgu o'r 
gorffennol 

Addysg Grefyddol: Deall crefyddau a 
chredoau pobl eraill 

Daearyddiaeth: Gwybod beth sy'n digwydd 
ledled y byd a lleoedd 

Mae angen i ni wybod am y gorffennol a 
gwybod sut le yw'r byd heddiw 

Hanes: Deall sut oedd bywyd flynyddoedd 
yn ôl 

Fel bod pobl yn gwybod beth ddigwyddodd 
yn y gorffennol 

Hanes: Am fod angen i ni ddysgu am y 
gorffennol a'i helpu. 

Rhoi gwybodaeth am y byd a sut i amddiffyn 
y byd 

Mae angen ei eirio'n well ar gyfer pobl ifanc! 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Dydw i ddim yn ei ddeall, dydyn ni ddim yn 
archwilio'r byd droson ni ein hunain 

Dysgu am ein cyndeidiau 

Efallai y byddan nhw'n eich helpu yn y 
dyfodol 

Gall ein helpu yn y dyfodol gyda threthi 

Fel bod digwyddiadau fel y Trydydd Rhyfel 
Byd ddim yn digwydd 

Daearyddiaeth fel eich bod chi'n gwybod ble 
mae gwlad ac yn gwybod sut i ddefnyddio 
map 

Esboniad: Rwy'n ei ddeall nawr! 

b. Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, a chânt eu canfod, eu
dadansoddi a’u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma oherwydd... 
gwybod beth sy'n digwydd yn y byd Sgiliau cymdeithasol 
mae'n bwysig dysgu neu fyddwch chi ddim yn 
gwybod dim Titanic 
Mae'n bwysig dysgu er mwyn dysgu 
gwybodaeth Diddordebau newydd 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Deall beth sy'n digwydd yn y byd, fel materion moesegol (AG) 
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Mae angen i ni helpu'r byd oherwydd efallai bydd anifail neu goedwig ddim yn para byth os 
bydd yn gwaethygu 

Mae datganiad 'yr hyn sy'n bwysig' yn gymhleth - ddim yn siŵr beth mae dadansoddi yn 
golygu - mae'r esboniad yn ei egluro ychydig yn fwy, yn ei symleiddio 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Bydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu am bobl Gall eich helpu yn y dyfodol 

Ein helpu ni ar gyfer y dyfodol 

Gall dysgu am bobl eich helpu i fod yn fwy 
cydymdeimladol a goddefgar tuag at eich 
gilydd 

Rydych chi'n gwybod beth ddigwyddodd yn 
y gorffennol 

Eich helpu i fynd i mewn i fyd busnes neu 
hyd yn oed greu busnes 

Fel ein bod ni'n gwybod mwy am wahanol 
wledydd, diwylliannau a phobl  

Cael safbwyntiau gwahanol ar grefydd ac 
ati 

Mae'n bwysig deall pobl eraill 

c. Mae ein byd naturiol yn amrywiol ac yn ddynamig, a chaiff ei ddylanwadu gan
brosesau corfforol a gweithredoedd dynol 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
er mwyn gwybod beth sy'n digwydd yn y 
byd 

Gall hanes eich helpu i ddysgu a gweld sut 
roedd pobl yn byw yn yr 17eg ganrif 

sut y gallwch chi helpu'r byd 
Gall addysg grefyddol helpu i ddweud wrth 
bobl i gefnogi eich Cristnogaeth 

gwybod am y byd Mynd i leoedd a gwybod ble mae popeth 

Mae angen i ni wybod sut i fynd i leoedd 
Mynd i leoedd yn yr ardal lle rydych chi'n 
byw 

Addysgu plant ble mae lleoedd Afonydd a lleoedd peryglus 
Mynd i leoedd a gwybod ble mae popeth Daearyddiaeth 

Oherwydd dyna ble rydyn ni'n byw 
Rwy'n meddwl y bydd dysgu am 
greaduriaid yn ein helpu 

Mynyddoedd 
Gallech chi ddod o hyd i ddiddordeb 
newydd 

Gyda hanes, rydych chi'n dod i wybod am hanes y byd 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Daearyddiaeth am fod angen i ni ddysgu am natur. 

Mae'r esboniad yn cynnwys geiriau rwy'n eu deall, mwy disgrifiadol, siarad am lygredd a 
sbwriel - effaith negyddol. 
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Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
Efallai y bydd gennych chi swydd sy'n ymwneud â daearyddiaeth, felly mae'n bwysig eich 
bod chi wedi dysgu amdani 
Gwahanol gymdeithasau, diwylliannau, gwledydd a chrefyddau 
Rwy'n meddwl ei fod yn helpu i atal pob math o hiliaeth 

Beth yw ystyr 'amrywiol' a 'dynamig'? 

d. Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn amrywiol, a chânt eu llunio gan
weithredoedd a chredoau dynol. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
cael swydd dda Cadw cofnod o'r hyn a ddigwyddodd yn 

y gorffennol 
gwybod beth ddigwyddodd yn y 
gorffennol 

Rydyn ni'n byw yng Nghymru, felly 
dylen ni ddysgu amdani 

helpu pan fyddwch chi'n hŷn Cadw atgofion yn fyw 
Deall y byd Gall daearyddiaeth eich helpu i ddysgu 

mwy am ein gwlad a gwledydd eraill 
Dysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf/Ail Ryfel 
Byd, y teulu brenhinol neu'r Natsïaid 

Mae'n bwysig dysgu hanes fel eich bod 
chi'n gwybod am hanes lle pan fyddwch 
chi'n mynd yno 

Dysgu am sut y cafodd ein gwlad ni ei 
ffurfio 

Rydyn ni'n fodau dynol hefyd, felly dylen 
ni ddysgu am bobl eraill fel pobl â 
chrefyddau, pobl bwysig a'r teulu 
brenhinol 

Trosglwyddo hyn i'n plant Gwybod am beth sy'n digwydd mwy yn 
y byd! 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Deall cred pobl eraill yn eu crefyddau Gwybod am y byd tu allan 

Deall crefyddau a chredoau eraill Dysgu am sut rydyn ni'n byw gyda'n 
gilydd 

Deall beth sy'n digwydd mewn cymdeithas ac yn y byd (cymdeithaseg)  

Rwy'n deall ond beth yw ystyr 'amrywiol'? 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
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Dysgu am wahanol gredoau ac 
athrawiaethau, rwy' wedi rhoi cyflwyniad 
ar fy nghredoau  

Bywyd, sgiliau cymdeithasol a phethau 

Yn eich helpu pan fyddwch chi'n tyfu i 
fyny am eich bod chi'n dysgu gwybodaeth 
ar gyfer eich swydd 

Am ei fod yn ein helpu i ddeall 

Am ei fod amdanon ni - pobl.  Rydyn ni'n dysgu am ein rhywogaeth ein hunain ac 
mae'n bwysig 

e. Mae dinasyddion gwybodus, hynanymwybodol yn ymwneud â’r heriau a’r
cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac maen nhw’n gallu gweithredu’n ystyriol, 
moesegol a chynaladwy. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

gwaith da Oherwydd bydd yn eich helpu mewn 
bywyd 

dysgu pethau Ymwybyddiaeth gymdeithasol 
datblygu sgiliau Mae'n bwysig dysgu am Loegr gan ei 

bod drws nesaf i ni 
beth fydd yn digwydd yn y dyfodol Dylen ni ddysgu am ba hawliau sydd 

gennyn ni 
Os byddwn ni'n dysgu am hanes, gallwn 
ni ddysgu o'n camgymeriadau 

Fel y gall ein helpu i symud ymlaen 
ymhellach ynglŷn â'r pynciau yn ein 
bywyd 

Prif ffyrdd a lleoedd Rwy'n credu y bydd yn ein helpu pan 
fyddwn ni'n hŷn 

Oherwydd gallai eich helpu i gael swydd Oherwydd bydd yn eich helpu mewn 
bywyd 

Mae'n bwysig dysgu am **** oherwydd 
dyna ein pentref 

Mae'n dda dysgu 

Mae'n bwysig dysgu am Gymru 
oherwydd dyna ein gwlad 

Bydd yn eich helpu i ddysgu beth sy'n 
iawn 

Rydych chi'n dysgu am y gyfraith er 
mwyn peidio â thorri'r gyfraith yn 
ddiarwybod i chi 

Gallech chi gael swydd yn y pwnc 
rydych chi'n perfformio orau ynddo!  Er 
enghraifft, os ydych chi'n dda mewn 
gwyddoniaeth, efallai y cewch chi 
swydd fel gwyddonydd! 

Hanes, dysgu o gamgymeriadau yn y 
gorffennol 

Dysgu o'ch camgymeriadau - Y Rhyfel 
Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd 

Mae angen iddyn nhw wybod pwy yw noddwyr a hysbysebwyr 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Deall pobl a sut mae ganddyn nhw 
drafferthion yn eu bywydau 

Dysgu beth sy'n digwydd yn y byd 
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Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Mabwysiadu sgiliau 
cymdeithasol 

Mae'n bwysig gwybod am astudiaethau busnes oherwydd 
y sgiliau ymarferol y bydd eu hangen arnoch chi yn nes 
ymlaen mewn bywyd 

Darllen map Eich helpu i ryngweithio ag eraill am eich bod yn deall eich 
gilydd yn well 

Gallwch chi ddysgu 
am fywyd/amodau 
pobl eraill 

Mae'n bwysig am eich bod chi'n dysgu am bobl a'u 
treftadaeth 

Helpu yn 
ddiweddarach mewn 
bywyd 

Gallwch chi ddysgu am hanes y byd 

I lawer a gymerodd ran yn yr arolwg ar-lein, dysgu am y byd o'u cwmpas oedd un o'r agweddau 
pwysicaf ar ddysgu am y Dyniaethau.  Roedd hyn yn cynnwys dysgu am ddiwylliannau, 
gwleidyddiaeth, daearyddiaeth, crefydd a hanes.  Tynnwyd sylw sawl gwaith at bwysigrwydd dysgu 
am hanes fel agwedd bwysig ar y dyniaethau, er mwyn gallu deall sut y gwnaethom gyrraedd y 
pwynt hwn a dysgu o'r gorffennol.  Lluniwyd cysylltiad cryf hefyd rhwng y ddealltwriaeth hon a 
datblygu parch at eraill a'u derbyn. 

Rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig dysgu am y pethau yma am ei fod yn rhoi'r cyfle i chi dderbyn 
crefydd pobl eraill a dysgu am y gorffennol. 

Mae dysgu am y dyniaethau yn gwneud pobl yn fwy gwybodus am bobl eraill. Yn enwedig gyda 
hanes ac astudiaethau crefyddol, oherwydd gallwn ni ddysgu o'n camgymeriadau a dysgu gan 
bobl eraill yn y byd. Mae hyn yn gwneud i ni ddysgu am wleidyddiaeth, cymdeithas a'r ffordd 

mae'r byd yn gweithio. Rydyn ni'n dysgu am yr amgylchedd a sut i'w helpu. Busnes, hyd yn oed 
mewn Daearyddiaeth. 

dysgu am bethau pwysig yn y gorffennol a pharchu gwahanol gredoau crefyddol 

Rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig dysgu'r Dyniaethau am eu bod nhw'n dangos o ble rydyn ni'n 
dod a sut i barchu ein gilydd, ac er mwyn gallu meddwl ein bod ni i gyd yn gydradd 

Rwy'n meddwl ei fod yn bwysig oherwydd gall ein helpu i gael dealltwriaeth well o 'pam rydyn ni 
yma' a'n helpu ni i ofyn mwy o gwestiynau 'beth os?'. Gall ein helpu i gael gwybodaeth well am 

lwybrau gyrfa hefyd. 

Mae'r dyniaethau yn helpu disgyblion i ddeall llawer o bethau yn eu bywydau a'r byd nawr ac yn y 
gorffennol, ac efallai ddarogan y dyfodol. Maen nhw i gyd yn hanfodol i ddysgu a bydden nhw i 

gyd yn eich helpu mewn bywyd mewn ffyrdd gwahanol. 
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3. Iechyd a Lles

Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall? 

Gofynnwyd i bob grŵp bleidleisio ar y pum datganiad 'yr hyn sy'n bwysig'.  
Edrychodd dau grŵp uwchradd, un grŵp cynradd ac un grŵp nodwedd warchodedig 
ar y Maes Dysgu a Phrofiad hwn. 

Ydy'r esboniadau canlynol o'r 'Hyn sy'n bwysig' yn hawdd eu deall? 

Iechyd a Lles, esboniadau o'r datganiadau 
'yr hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch 
– 
ddim 
yn eu 
deall 

a. Mae manteision gydol-oes i iechyd a lles
corfforol. 44 4 0 
b. Gall y ffordd rydyn ni’n mynd i’r afael â
phethau sy’n digwydd inni effeithio ar y ffordd
rydyn ni’n meddwl, teimlo a bihafio. 47 1 0 
c. Gall y dewisiadau rydyn ni’n eu gwneud
effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a
bywydau eraill. 45 3 0 

Iechyd a Lles, datganiadau 'yr hyn 
sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim yn eu 
deall 

a. Mae manteision gydol-oes i
ddatblygu iechyd a lles corfforol. 40 8 0 
b. Mae sut rydyn ni’n prosesu ein
profiadau ac yn ymateb iddyn nhw’n
effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles
emosiynol. 20 12 1 
c. Mae ein penderfyniadau yn
effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a
bywydau eraill. 41 7 0 
d. Mae’r ffordd ydyn ni’n ymgysylltu
â gwahanol ddylanwadau cymdeithasol
yn llunio pwy rydyn ni a’n hiechyd a
lles. 16 30 2 
e. Mae perthnasoedd iach yn
greiddiol i’n synnwyr ni o berthyn a lles. 31 15 2 
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d. Mae’r ffordd ydyn ni’n ymgysylltu â’r bobl, y
grwpiau a’r dylanwadau o’n cwmpas yn ein
gwneud ni yr hyn rydyn ni a gall effeithio ar
ein hiechyd a lles. 33 14 0 
e. Mae cynnal perthnasoedd positif ac iach
gyda ffrindiau, teulu ac eraill yn ein helpu ni i
deimlo’n rhan o rywbeth a gall wella ein lles. 42 6 0 

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Grwpiau ffocws 

a. Mae manteision gydol-oes i ddatblygu iechyd a lles corfforol.

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Fel y gallwch chi fod yn iach a dweud 
wrth eich ffrindiau a'ch teulu sut i fod yn 
iach 

Byw bywyd hapus 

Gallwch chi ddysgu am eich corff a'ch 
emosiynau 

Cadw'n iach 

Er mwyn gwneud ymarfer corff ac mae 
angen i ni fod yn iach ar gyfer yr ysgol 

Os nad ydych chi'n iach, efallai y 
byddwch chi'n mynd yn sâl a bydd 
hynny'n wael i'ch iechyd 

Er mwyn teimlo'n hapusach am bethau Fel y gallwn ni fod yn iach a byw bywyd 
hapus 

Mae'n dda dysgu am hyn oherwydd mae'n dangos i chi sut i fod yn ffit ac yn iach 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Deall y meddwl a'r corff 
Dylai eich iechyd ddod yn gyntaf bob 
amser 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Dysgu peidio â chadw eich problemau i 
chi eich hun 

Atal problem yn y dyfodol 

Deall beth sy'n bwysig mewn bywyd Bydd yn gwneud i bobl deimlo'n 
hyderus 

Os byddwch chi'n cael eich hun mewn 
sefyllfa o'r fath, byddwch chi'n gwybod 
beth i'w wneud 

Gall gwneud gweithgarwch corfforol 
fod o fudd i iechyd meddwl ac iechyd 
corfforol 

Cadw'n heini 
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b. Mae sut rydyn ni’n prosesu ein profiadau ac yn ymateb iddyn nhw’n effeithio ar
ein hiechyd meddwl a’n lles emosiynol. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Efallai na fyddech chi'n gwybod beth i'w 
wneud os byddai rhywbeth yn digwydd i 
chi 

Rydych chi'n ymwybodol o emosiynau 
pobl eraill 

Gallech chi wneud y peth anghywir, e.e. 
bwyta bwyd amrwd 

Mae'n bwysig oherwydd gallwch chi 
ddod yn fwy iach ac mae rhai 
chwaraeon yn eich gwneud chi'n fwy 
hyderus 

Gallwch chi fod yn chi eich hun Fel y gallwch chi deimlo'n hapus bob 
amser 

Teimlo'n ddiogel os byddwch chi'n cael 
dadl 

Dysgu sut i ddelio â phroblemau 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Ar gyfer hunanwireddu Fel y gall pobl ifanc weld drostyn nhw 
eu hunain pan fo pethau'n anghywir, 
gan beidio â beirniadu eu hunain pan 
fyddan nhw'n ei chael hi'n anodd 
ymdopi a gofyn am help. 

Rhaglenni i ddangos symptomau i bobl a 
sut i helpu yn y sefyllfaoedd hynny 

Mae gwybodaeth ehangach am 
faterion iechyd meddwl yn lleihau'r 
stigma sy'n gysylltiedig â nhw 

Mae'n bwysig iawn rhoi gwybod i bobl 
drwy addysg eu bod nhw ddim ar eu pen 
eu hunain 

Addysgu ynglŷn â'r adnoddau sydd ar 
gael i helpu 

Mae iechyd meddwl yn cael ei stigmateiddio a'i roi i'r neilltu mor hawdd 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Helpu pobl i ofalu amdanyn nhw eu 
hunain Delio â salwch meddwl 

Deall pobl yn well, o safbwynt meddyliol 
Dysgu sut i ymdopi ag ergydion mewn 
bywyd a sut i symud ymlaen 

Er mwyn atal eich hun rhag mynd i gyflwr 
meddyliol gwael Hiwmor 

Er mwyn eich helpu i fod yn chi eich hun 
Gweld problemau seicolegol mewn 
pobl eraill 
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c. Mae ein penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a bywydau
eraill. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Mae'n eich gwneud chi'n hapus 
Os nad ydych chi'n teimlo'n dda, allwch 
chi ddim dysgu 

Fyddwch chi ddim yn gwybod dim am glefydau 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Peidio â bod yn sownd mewn blwch academaidd a mentro y tu allan i raddau 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Deall eu sefyllfa 
Sut i helpu pobl eraill sydd â salwch 
meddwl 

Deall safbwyntiau pobl eraill 
Gall dysgu am seicoleg ein helpu i 
ddeall a chyfrannu at gymdeithas 

Bydd yn rhoi dealltwriaeth well i bobl o 
beth sy'n digwydd ym mywydau pobl eraill Os oes gennych broblem 
Yn gwneud pobl yn llai beirniadol o bobl 
eraill 

Paratoi ar gyfer y dyfodol a mynd i'r 
byd tu allan 

Gwybod sut i gymdeithasu ag eraill er mwyn osgoi dadleuon neu fynd i drafferth 

d. Mae’r ffordd ydyn ni’n ymgysylltu â gwahanol ddylanwadau cymdeithasol yn
llunio pwy rydyn ni a’n hiechyd a lles. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Os byddwch chi'n sâl, fyddwch chi ddim i 
mewn am rai diwrnodau 

Mae angen i ni fod yn iach er mwyn 
mynd i'r ysgol 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Mae pobl awtistig yn teimlo eu bod nhw'n 
cael eu gadael allan o'r rhan fwyaf o 

Byddai'r byd yn lle iachach 
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sefyllfaoedd a gallan nhw gael eu bwlio 
am eu bod nhw'n awtistig 

Mae gan bobl wybodaeth am wahanol bobl a safbwyntiau cynhwysol positif. 
Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Fel eich bod chi'n deall pobl eraill a chi 
eich hun 

Dysgu sut i ddelio â theimladau pobl 
eraill 

Eich helpu i deimlo eich bod chi ddim ar 
eich pen eich hun Dysgu am iechyd meddwl 
Bydd yn eich helpu i ddeall sut rydych 
chi'n teimlo Dealltwriaeth 

e. Mae perthnasoedd iach yn greiddiol i’n synnwyr ni o berthyn a lles.

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Bod yn egnïol 
Fel eich bod chi'n gwybod beth i'w 
wneud os ydych chi'n teimlo'n isel 

Bod yn ffit Bod yn hapus ac yn iach 

Bod yn gryf 
Fyddwch chi ddim yn ffit os na fyddwch 
chi'n gwneud Addysg Gorfforol 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Gofalu amdanoch chi eich hun a phobl 
eraill yn well 

Dysgu sut i gyfathrebu'n iawn mewn 
ffordd emosiynol, rheoli dicter sydd 
wedi'i gamgyfeirio a dysgu sut i siarad 
am eich problemau 

Gallu helpu'r bobl o'ch cwmpas 
Fel y gall pobl ffurfio amrywiaeth o 
berthnasoedd iach a boddhaus 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

I'w helpu i ddod allan o sefyllfa anodd Deall pobl eraill 

Deall teimladau pobl eraill 
Parchu pobl eraill â phroblemau 
iechyd meddwl 

Pa mor anodd y gall bywyd fod i rai pobl 
eraill Parch 

Deall problemau pobl eraill! 
Gall deall emosiynau helpu pobl i 
ffurfio perthnasoedd da a chryf 

Deall beth mae pobl eraill yn mynd 
drwyddo 

Gwneud i bobl deimlo eu bod nhw'n 
cael eu derbyn 
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Helpu pobl Cynnwys pawb 
Dysgu bod gan bobl eraill fywydau 
gwahanol 

Gwneud i bobl deimlo dydyn nhw ddim 
ar eu pen eu hunain 

Deall problemau pobl Deall problemau pobl eraill 

Deall eu sefyllfa 
Helpu pobl eraill i fod yn nhw eu 
hunain 

Gwybod sut y gallwch chi helpu pobl 
ofidus Dysgu sut i addysgu pobl eraill 
Fel bod pobl yn deall beth y gall pobl eraill fod yn mynd drwyddo, ac felly addysgu 

mwy o bobl am bethau fel iselder, gorbryder ac ati.  

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Arolwg Ar-lein 

Ystyriwyd mai'r maes dysgu a phrofiad hwn oedd un o'r pwysicaf gan ei fod yn addysgu pobl ifanc i 
ofalu am eu hiechyd corfforol a'u hiechyd meddwl, ffurfio perthnasoedd positif a bod yn hapus.   

Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig dysgu am iechyd a lles er mwyn eich cadw chi'n ddiogel ac yn gryf, 
a gwneud ffrindiau newydd er mwyn peidio â bod yn unig. 

Mae cadw pobl ifanc yn hapus yn bwysig iawn. Mae iechyd a lles yn rhan bwysig o addysg plant. 

Mae'n bwysig iawn dysgu sut i gadw'n iach ac yn egnïol. Dydy rhai plant yn fy mlwyddyn i ddim yn 
dod i'r ysgol am eu bod nhw'n rhy bryderus. 

os oes gennyn ni broblem, rydyn ni'n gwybod â phwy y gallwn ni siarad os oes rhywun yn eich 
bwlio neu'n eich niweidio chi - gallwch chi ddweud wrth athro 

fel y gallwch chi fod yn hapus ac yn iach 

Mae iechyd a lles yn bwysig yn fy marn i oherwydd mae mwy o oedolion a phlant yn teimlo'n isel 
bob dydd ac mae rhai ohonyn nhw'n ceisio lladd eu hunain hyd yn oed. Am y rheswm yma, mae'n 

bwysig cael ffordd o fyw sy'n iach yn gorfforol ac sy'n iach yn feddyliol hefyd, fel ein bod ni i gyd yn 
meddwl yn iawn ac yn rhoi'r gorau i feddwl mor wael amdanon ni ein hunain. 

Atodiad 2
Adroddiad Plant a Phobl Ifanc



22

4. Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gofynnwyd i bob grŵp bleidleisio ar y chwe datganiad 'yr hyn sy'n bwysig'.  
Edrychodd dau grŵp cynradd, un grŵp uwchradd ac un grŵp nodwedd warchodedig 
ar y Maes Dysgu a Phrofiad hwn.  

Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall? 

Ydy'r esboniadau canlynol o'r 'Hyn sy'n bwysig' yn hawdd eu deall? 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg, esboniadau o'r 
datganiadau 'yr hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim 
yn eu 
deall 

a. Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion
yn ein helpu ni i ddeall y byd naturiol ac yn
helpu cymdeithas i ddatblygu. 42 4 1 
b. Wrth ddefnyddio dulliau dylunio a
pheirianneg, gallwch chi wneud cynnyrch a
gwasanaethau sydd eu heisiau a’u hangen ar
bobl. 40 7 0 
c. Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw
sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi. 40 8 0 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg, 
datganiadau 'yr hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch – 
ddim yn eu 
deall 

a. Mae bod yn chwilfrydig a chwilio
am atebion yn helpu gwella ein
dealltwriaeth o’r byd naturiol ac yn
helpu cymdeithas i ddatblygu. 32 13 2 

b. Mae dylunio a pheirianneg yn
weithgareddau technegol a chreadigol
sydd â’r nod o gwrdd ag anghenion
cymdeithas a’r hyn mae ei eisiau. 18 21 7 

c. Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn
pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i
oroesi. 45 3 0 

d. Deall natur atomig mater a sut
mae’n llunio’r byd. 22 20 6 

e. Grymoedd ac egni sy’n
penderfynu strwythur a dynameg y
bydysawd. 28 13 8 

f. Mae cyfrifiannu’n ychwanegu
algorithmau at ddata er mwyn datrys
problemau yn y byd go iawn. 8 20 20 
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d. Deall natur atomig mater a sut mae’n llunio’r
byd. 22 20 6 
e. Mae grymoedd ac egni’n effeithio ar strwythur
a symudiad popeth yn y bydysawd. 37 11 1 
f. Deall a datrys problemau go iawn gan
ddefnyddio data a systemau. 38 7 2 

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Grwpiau ffocws 

Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

a. Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn helpu gwella ein dealltwriaeth
o’r byd naturiol ac yn helpu cymdeithas i ddatblygu. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Mae'r byd yn esblygu, mae technoleg yn 
newid. 

Rydych chi'n gweld gwyddoniaeth bob 
dydd 

Mae'r esboniad yn haws ei ddeall 
Oherwydd gallwch chi ei ddefnyddio 
mewn bywyd 

Oherwydd gallwch chi ei ddefnyddio yn 
eich bywyd os bydd angen Gwybod sut mae pethau'n gweithio 
Mae gwyddoniaeth o'ch cwmpas ym 
mhob man, dyna pam mae'n bwysig 
dysgu am y pwnc 

Mae'r byd yn esblygu a bydd angen i 
ni ddefnyddio technoleg 

Fel y byddwch chi'n deall y byd yn well yn 
y dyfodol. 

Mae'n bwysig dysgu am wyddoniaeth 
a thechnoleg oherwydd pan fyddwch 
chi'n hŷn, efallai y byddan nhw'n rhan 
o'ch swydd 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Mae'n ein galluogi ni i ddatblygu a gwella 
ein byd modern ymhellach, mae'n gwthio 
dynoliaeth yn ei blaen. 

mae'n bwysig am y bydd yn eich 
helpu i gael gradd 

Maen nhw'n bynciau sy'n cysylltu â 
chyrsiau TGAU 

Er mwyn darganfod a ydych chi'n hoffi 
dysgu amdano 

Rhoi dealltwriaeth a gallu sylfaenol i chi 
drwy addysg 

Dydy Gwyddoniaeth ddim yn bwysig 
oherwydd does dim ei hangen arna' i 
fel mathemateg a Saesneg. 

Er mwyn darganfod a ydych chi'n hoffi 
dysgu amdano 

mae'n bwysig am y bydd yn eich 
helpu i gael gradd 
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Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Cynnig mwy o swyddi i chi Mae'r rhan fwyaf o swyddi yn cynnwys 
gwyddoniaeth a thechnoleg, felly 
mae'n bwysig eu dysgu 

Bod yn fwy creadigol Deall sut mae pethau'n gweithio 

Deall pa gemegion sy'n beryglus Cynyddu ein gwybodaeth 

Deall am wneud pethau Cyrraedd a dod o hyd i bobl newydd 
Ein dysgu ni sut i goginio Mae angen i chi wybod beth arall sydd 

yn y byd a'r bydysawd 
Sut i wneud newidiadau byd-eang Cyrraedd pobl newydd 
Deall pethau'n gliriach Bod yn greadigol 
Dysgu sut i fod yn greadigol Disgwyliadau gan fy mam sy'n 

addysgu ffiseg 

b. Mae dylunio a pheirianneg yn weithgareddau technegol a chreadigol sydd â’r
nod o gwrdd ag anghenion cymdeithas a’r hyn mae ei eisiau. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

oherwydd bydd ei angen arnoch chi yn 
eich swyddi yn y dyfodol, mae hynny'n 
cynnwys gwyddonwyr a seryddwyr, mae 
llawer o ffyrdd o gael gwared ar gyffuriau 
anghyfreithlon hefyd 

Gallwch chi gael swydd a gyrfa yn y 
maes pan fyddwch chi'n hŷn 

Rwy'n deall datganiad 'Yr hyn sy'n 
bwysig', ond dydw i ddim yn meddwl y 
byddai plant iau yn ei ddeall.  Mae'n 
debygol y byddai blwyddyn 4 yn ei chael 
hi'n anodd ac yn meddwl ei fod yn llawn 
jargon. 

os byddwch chi am ddysgu amdano 
pan fyddwch chi'n hŷn 

Gallwch chi gael swydd a gyrfa yn y maes 
pan fyddwch chi'n hŷn 

os ydych chi am fod yn beiriannydd, 
mae angen hyn arnoch chi 

Mae'n dda dysgu am dechnoleg oherwydd 
pan fyddwch chi'n hŷn, fydd y rhyngrwyd 
ddim yn eich drysu ac efallai y bydd eich 
swydd yn cynnwys technoleg 

gallu gwneud pethau 

Mae gwyddoniaeth yn dda i'ch ymennydd Mae'n bwysig oherwydd os na 
fyddwch chi'n gwybod, efallai na 
fyddwch chi'n graddio 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 
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Mae Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn 
datblygu ac yn dod yn rhan hollbwysig o 
lawer o swyddi prif ffrwd 

Yn y cynradd, byddai Y.P ddim yn ei 
gael o gwbl 

Mae llawer o swyddi'n gysylltiedig â 
phynciau S.T.E.M 

Dylai TGCh gael ei defnyddio llawer 
mwy 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Sgiliau bywyd Helpu gyda'r dyfodol 
Rhoi cynnig ar bethau newydd Mae ei angen arnoch chi ar gyfer eich 

swyddi yn y dyfodol 
Mae angen i chi fod yn well na rhywun 
arall sy'n mynd am swydd, felly mae 
angen i chi ddeall 

Sut rydyn ni'n gwneud pethau 

c. Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi.

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Efallai y byddwch chi am gael swydd ym 
maes gwyddoniaeth neu dechnoleg, felly 
mae angen i chi ddysgu am y maes 

Dysgu am y corff dynol 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Mae popeth mewn bywyd yn cysylltu'n ôl 
iddyn nhw 

Mae'n datblygu ac yn effeithio ar ein 
byd drwy'r amser 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Twristiaeth Sgiliau sylfaenol 
Yr ymennydd/graddfa esblygu Mae rheolwyr yn gwrando ar bobl 

sydd â mwy o gymwysterau ar gyfer 
swyddi 

Sut i wneud bwyd a byw'n iach Sut i ofalu amdanoch chi eich hun 
Gwybod sut i fod yn greadigol Dysgu sut i wneud pethau 

Cyrraedd pobl newydd 
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d. Deall natur atomig mater a sut mae’n llunio’r byd.

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Gwybod am wyddoniaeth Yn y dyfodol, byddwch chi'n deall y 
byd yn well  

Fydd myfyrwyr iau ddim yn gwybod beth 
mae atomig yn ei olygu, dydw i ddim hyd 
yn oed yn deall beth mae'n ei olygu 

Ffiseg yw popeth yn y bôn, sut mae 
cicio pêl ac ati 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Fe wnes i ei ddeall ond byddai pobl ifanc 
eraill ddim yn ei ddeall 

natur atomig mater = gronynnau?  
Meddwl cemegydd = Meddwl person 
arall. 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Dysgu sut mae'r corff dynol yn gweithio Sgiliau bywyd 

Deall gwyrth bywyd Gwybod sut mae'r byd yn gweithio 
Mae'n bwysig dysgu'r pynciau hyn am fod angen cymwysterau da arnoch chi 

mewn pynciau da 

e. Grymoedd ac egni sy’n penderfynu strwythur a dynameg y bydysawd.

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Dod yn seryddwr a stopio cyffuriau 
anghyfreithlon 

Gwybod sut mae pethau'n gweithio 

Rwy'n ei ddeall am fy mod i'n arfer dwli ar 
y gofod, rwy'n darllen llawer o werslyfrau 
ar y gofod, ond fyddai disgyblion 
blwyddyn 4 ddim yn ei ddeall 

Y bydysawd 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Y tywydd helpu pobl eraill 
Siawns o swydd well dysgu sut i fod yn greadigol 
diddanu Deall sut mae pethau'n digwydd 
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f. Mae cyfrifiannu’n ychwanegu algorithmau at ddata er mwyn datrys problemau
yn y byd go iawn. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Dydw i ddim yn deall rhai o'r geiriau, 
maen nhw'n rhy gymhleth 

Am fod angen i chi wybod am seiber 
fwlio er mwyn gwybod ei fod yn beth 
drwg 

Cyfrifiant?  Algorithmau? Rhy anodd a rhy 
gymhleth 

Mae'r byd yn esblygu a bydd angen i 
ni ddefnyddio technoleg 

Mae gwyddoniaeth ym mhob man, dyna 
pam mae'n bwysig 

Allwch chi ddim bod yn drydanwr os 
na fyddwch chi'n dysgu 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Cynnwys disgyblion yn y datblygiadau 
newydd ym maes technoleg fodern ledled 
y byd 

Gwella sgiliau mathemateg a 
chyfathrebu 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Dealltwriaeth well o'r byd Dysgu sut mae'r byd yn newid 

Dysgu am ddiwylliant Mae'n bwysig ei ddysgu 
Mae'n eich helpu i gael swydd Mae'n helpu gyda phynciau eraill 

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Arolwg ar-lein 

I lawer o'r rhai a atebodd yr arolwg, mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn bwysig am eu bod yn ein 
helpu i ddeall sut mae pethau'n gweithio a datblygu technolegau newydd i'r dyfodol.  I lawer, roedd 
yn golygu datblygu sgiliau ar gyfer cyfleoedd swyddi yn y dyfodol a chyfeiriodd ymatebwyr eraill at 
bwysigrwydd gwyddoniaeth er mwyn datblygu chwilfrydedd a chreadigrwydd. 

Rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig dysgu sut mae'r byd yn gweithio oherwydd mae dros 2000 o 
flynyddoedd wedi mynd heibio a dydyn ni dal ddim yn gwybod sut y daethon ni yma na sut y daeth 

y bydysawd i fodolaeth. Oherwydd hyn, dylen ni deimlo bod angen i ni ddatrys y gyfrinach a 
gwneud ein gorau i lunio ein damcaniaethau ein hunain. 

mae hyn yn bwysig er mwyn gwybod sut mae'r ddaear yn gweithio, fel y gallwn ni roi'r gorau i 
wneud pethau sy'n ei niweidio 
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mae'n well deall y bydysawd er mwyn helpu pobl eraill ac, unwaith eto, gall swyddi ddefnyddio 
gwyddoniaeth a byddech chi'n defnyddio gwyddoniaeth yn ystod unrhyw ddiwrnod cyffredin 

heb wybod am wyddoniaeth a chemeg a phethau felly, byddai ffonau neu bethau tebyg ddim yn 
bodoli a fyddai neb yn gwybod sut i wneud car. 

mae'n bwysig addysgu gwyddoniaeth a thechnoleg, oherwydd gallwn ni helpu ein cenhedlaeth 
drwy baratoi gwyddonwyr, peirianwyr newydd ac ati. Gall ein helpu ni hefyd i baratoi ar gyfer y 

byd newydd wrth i offer technoleg a gwyddoniaeth newid a gwella bob dydd. 

Mae hyn yn bwysig am ei fod yn rhoi gwybodaeth i ni am sut mae pethau'n gweithio ac yn ein 
helpu i ddeall beth allai ddigwydd yn y dyfodol. Mae angen i ni wybod am y pethau yma i gyd 

oherwydd y pethau yma sy'n newid ein dyfodol. 

Mae dysgu am wyddoniaeth a thechnoleg yn rhoi safbwynt gwyddonol i ni ar y byd, mae'n ein 
dysgu ni sut y gall pethau weithio, mae'n ein helpu ni i ddeall a datrys problemau ac mae'n 

cymysgu llawer o bynciau â'i gilydd er mwyn rhoi dealltwriaeth dda i ni o'r byd ym mhob agwedd 
ar wyddoniaeth a thechnoleg ond mae'n ein haddysgu ar y cyd fel ein bod ni'n datblygu ein 

dealltwriaeth o'r byd. 
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5. Mathemateg a Rhifedd

Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall? 

Gofynnwyd i bob grŵp bleidleisio ar y pedwar datganiad 'yr hyn sy'n bwysig'.  
Edrychodd un grŵp uwchradd a thri grŵp cynradd ar y Maes Dysgu a Phrofiad hwn. 

Mathemateg a rhifedd, datganiadau 'yr hyn 
sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch -  
ddim 
yn eu 
deall 

a. Caiff y system rifau ei defnyddio i
gynrychioli a chymharu perthnasoedd rhwng
rhifau a niferoedd. 16 25 17 
b. Mae Algebra yn defnyddio system o
symbolau i fynegi strwythurau perthnasoedd
rhwng rhifau, niferoedd a chysylltiadau. 16 30 13 
c. Mae geometreg yn canolbwyntio ar
berthnasoedd sy’n cynnwys priodweddau siâp,
gofod a safle, ac mae’r mesur yn canolbwyntio
ar feintoli ffenomenau yn y byd corfforol. 10 17 29 
d. Mae ystadegau’n cynrychioli data,
modelau tebygolrwydd, siawns, sy’n helpu
casgliadau a phenderfyniadau gwybodus. 20 18 21 

Ydy'r esboniadau canlynol o'r 'Hyn sy'n bwysig' yn hawdd eu deall? 

Mathemateg a rhifedd, esboniadau o'r 
datganiadau 'yr hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu 
deall yn 
llawn 

Melyn – 
yn eu 
deall i 
raddau 

Coch – ddim 
yn eu deall 

a. Mae deall rhifau, eu hansawdd a sut
maen nhw’n perthyn i’w gilydd yn sgìl
hanfodol ym mhob agwedd o fywyd yn
ogystal ag ar gyfer astudio ymhellach a
gweithio. 43 14 3 
b. Gall sgiliau defnyddio system symbolau
mathemategol helpu gyda datrys
problemau, rhesymu a chreu modelau o’r
byd a gellir eu defnyddio mewn sefyllfaoedd
go iawn fel cyfrifo cyllid ac mewn technoleg. 37 16 6 
c. Gellir defnyddio dealltwriaeth o sut mae
siapiau’n perthyn i’w gilydd mewn
Geometreg mewn sawl maes gan gynnwys
celf, adeiladu, gwyddoniaeth a thechnoleg,
peirianneg a seryddiaeth. 47 7 4 
d. Mae ystadegau’n help wrth wneud
dewisiadau a phenderfyniadau gwybodus. 47 7 4 
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CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Grwpiau ffocws 

Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

a. Caiff y system rifau ei defnyddio i gynrychioli a chymharu perthnasoedd rhwng
rhifau a niferoedd. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

efallai na fydd plant iau yn deall, fyddai 
plant bach sydd heb wneud y datganiad 
rhif ddim yn deall 

cyfrif 

amser cymedr 

rhan o bob swydd gallwch chi gael swydd sy'n cynnwys 
mathemateg, fel pensaer 

gwybod y dyddiad siopa 
swyddi peintiau, litrau, mls 

byddwch chi'n gwybod y dyddiad mesur mewn cm, metrau, mm, km, 
milltiroedd 

eich helpu chi mewn bywyd mesur   
gwybod tablau mesur unedau ac unedau mesur hylif 
gwybod yr amser Hylifau 
Mae Maths yn golygu Mental Abuse To 
Humans 

Arholiadau a TGAU 

Mae mathemateg yn dda er mwyn cyfrif Fel y gallwch chi wneud eich gwaith bob 
dydd 

Mae mathemateg yn ein helpu yn y 
brifysgol 

Mae angen sgiliau mathemateg 
sylfaenol ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi 

Gwerthfawr Adio rhifau a deall symiau ar gyfer eich 
swydd 

Addysgu plant yn y dyfodol Os byddwch chi'n gweithio mewn siop, 
bydd angen i chi adio'r arian i fyny 

Mae mathemateg yn ddefnyddiol iawn Yn ddiweddarach mewn bywyd 

Mae mathemateg yn werthfawr i'n 
bywydau 

Os byddwch chi'n gweithio mewn siop 

Mathemateg = celloedd yr ymennydd Er mwyn adio pethau i fyny pan fyddwch 
chi'n hŷn 

Ei ddefnyddio bob dydd Er mwyn gwybod faint bydd eich siopa 
yn ei gostio, rydych chi'n defnyddio 
mathemateg 

Dysgu am rifau a chyfrif Rwy' am fod yn ddyfeisiwr ac mae 
angen mathemateg ar gyfer hynny 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
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Arian Mae'n eich helpu mewn pynciau eraill 
fel gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg 

Siopa Mae'n eich helpu i gael swydd a 
dechrau eich bywyd 

Sgil bywyd, mae ei angen arnoch chi 
bob dydd 

Mae'n eich gwneud chi'n fwy deallus 

b. Mae Algebra yn defnyddio system o symbolau i fynegi strwythurau
perthnasoedd rhwng rhifau, niferoedd a chysylltiadau. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

rhannu yn eich helpu i gadw eich arian. Peidio 
â bod mewn dyled. 

arian y prif beth mewn siopau 
gwybod sut i luosi, rhannu, adio a thynnu arian yn y dyfodol 

pan fyddwch chi yn y siop arian 
banc rhannu arian wrth dalu am fwyd 
oherwydd bydd hi'n haws lluosi, rhannu, 
adio a thynnu 

problemau mathemateg y tu allan i'r 
ysgol 

gwaith elusennol rhannu pethau 
pan fyddwch chi'n prynu dillad mewn siop Lluosi 
Gall fod yn ddiflas Cyfrif arian pan fyddwch chi'n hŷn 

Mae'n bwysig i'r cwricwlwm Mae mathemateg yn ein helpu gydag 
arian 

Mae'n ein gwneud ni'n ddeallus Mae mathemateg yn ein helpu gyda'r 
amser 

Anodd Ydyn ni'n gwybod sut i ddelio ag arian 
ac ati 

Mae'n ein helpu yn ein bywyd bob dydd Mae angen lefel uchel o sgiliau 
mathemateg arnoch chi os ydych chi 
am fod yn radiotherapydd neu ar gyfer 
y rhan fwyaf o feddygon neu nyrsys 
neu filfeddygon 

Mae mathemateg yn ein helpu gyda 
phethau gwahanol 

Am ei fod yn eich paratoi ar gyfer 
gwaith fel pensaer a mwy 

Helpu gyda bywyd 

Mae'r datganiad yn haws i'w ddeall na'r esboniad 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 
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Coginio Fel y gallwch chi gamblo/betio 
Gallwch chi weithio allan faint a sawl un Byddwch chi'n cael siawns well 
Gall eich helpu chi i goginio Mae'n helpu eich arian a'ch cyllideb ac 

yn eich helpu i gynilo 
Gallwch chi fwydo anifeiliaid Gallwch chi brynu car 

c. Mae geometreg yn canolbwyntio ar berthnasoedd sy’n cynnwys priodweddau
siâp, gofod a safle, ac mae’r mesur yn canolbwyntio ar feintoli ffenomenau yn y byd 
corfforol. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Roedd yr esboniad yn ddefnyddiol iawn. 
Dweud beth mae'n ei olygu e.e. mae celf 
wedi helpu i wneud synnwyr ohono 

Hwyl 

Perimedrau Rydyn ni'n defnyddio mathemateg bob 
dydd 

Arwynebedd arwyneb Bywyd bob dydd 
Adeiladau Ar gyfer eich swydd yn y dyfodol neu'n 

ddiweddarach mewn bywyd 
Gwaith Am fod arian yn y byd go iawn 
Adeilad Pan fyddwch chi'n prynu pethau 
Mae mathemateg yn sgil rhyngwladol Am fod mathemateg ym mhob man a 

bod angen mathemateg arnon ni i 
wneud pethau'n dda 

Mwy o siawns o gael swyddi Am fod mathemateg ym mhob man a 
bod angen mathemateg arnon ni i 
wneud pethau'n dda 

Mae mathemateg yn sgil rhyngwladol Bywyd bob dydd 
Mwy o siawns o gael swyddi Ar gyfer eich swydd yn y dyfodol neu'n 

ddiweddarach mewn bywyd 
Hwyl Am fod arian yn y byd go iawn 

Rydyn ni'n defnyddio mathemateg bob 
dydd 

Pan fyddwch chi'n prynu pethau 

Am fod mathemateg ym mhob man a bod angen mathemateg arnon ni i wneud 
pethau'n dda 

Ymatebion y grŵp ysgol uwchradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Gwaith Adeilad 

d. Mae ystadegau’n cynrychioli data, modelau tebygolrwydd, siawns, sy’n helpu
casgliadau a phenderfyniadau gwybodus. 
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Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Canrannau o bobl bydd yn ein helpu gyda'n swyddi pan 
fyddwn ni'n hŷn 

delio â data Defnyddiol hefyd 
gwybod rhifau Helpu drwy gydol bywyd 

delio ag arian Helpu gyda bywyd bob dydd 

delio â data Ar gyfer arian, mae'n helpu 
Rydych chi'n defnyddio mathemateg bob 
dydd o'ch bywyd 

Arholiadau a TGAU 

Datganiad yn anodd iawn ei ddeall 
Un neu ddau air doedden ni ddim yn eu deall 

Roedd yr esboniad yn ddefnyddiol iawn 

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Arolwg ar-lein 

Roedd y mwyafrif o'r rhai a ymatebodd i'r arolwg yn cydnabod bod Mathemateg yn bwysig i fywyd 
bob dydd am ei fod yn gysylltiedig â chyllid, DIY, siopa, datrys problemau a swyddi.   

mae mathemateg a rhifedd o'n cwmpas ym mhob man ac mae angen i ni ddysgu amdanyn nhw 

Mae mathemateg a rhifedd yn rhan o fywyd bob dydd ac mae eu hangen nhw arnon ni i ddeall 
llawer o bethau gan gynnwys arian, amser a dyddiadau. Mae sgiliau rhifedd sylfaenol yn ein helpu 

bob dydd ac yn ein helpu i ddeall y byd yn well. 

mae'n bwysig am fod mathemateg yn eich dysgu am sefyllfaoedd go iawn sy'n cynnwys arian neu 
os byddwch chi'n adeiladu rhywbeth, bydd angen i chi wybod union faint cornel. 

Mae'n bwysig dysgu Mathemateg a Rhifedd oherwydd bydd popeth y byddwn ni'n ei wneud mewn 
bywyd yn cynnwys gweithio gydag arian a chanrannau wrth siopa - naill ai fel disgownt neu fel 

rhan o'r TAW ar y cynnyrch rydych chi'n ei brynu. Bydd popeth mewn bywyd bob amser yn seiliedig 
ar rifedd a mathemateg, dim pob agwedd arnyn nhw efallai, fel algebra, ond bydd y rhan fwyaf 

ohonyn nhw'n cael eu defnyddio. 

bydd yn helpu ein hymennydd i ddatrys problemau a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n 
bywyd 

gallwch chi gael swyddi fel adeiladwr 

mae mathemateg yn rhan o bob pwnc, felly, yn y bôn, mae'n rhaid i chi wybod am fathemateg er 
mwyn llwyddo mewn bywyd. Hebddo, fydd neb yn eich derbyn, hyd yn oed fel peintiwr, mae dal 

angen i chi wybod y gymhareb rhwng lliwiau. 

Mae Rhifedd a Mathemateg yn hanfodol ar gyfer dysgu ac mae pawb yn eu defnyddio nhw bob 
dydd, o ddatrys problemau i siopa ac adeiladu. 
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6. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Ydy'r datganiadau 'Yr hyn sy'n bwysig' yma yn hawdd eu deall? 

Gofynnwyd i bob grŵp bleidleisio ar y pedwar datganiad 'yr hyn sy'n bwysig'.  
Edrychodd un grŵp uwchradd, un grŵp cynradd ac un grŵp nodwedd warchodedig 
ar y Maes Dysgu a Phrofiad hwn. 

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, 
datganiadau 'yr hyn sy'n bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch -  
ddim 
yn eu 
deall 

a. Mae dysgu am hunaniaeth a diwylliant
drwy ieithoedd yn ein paratoi ni i fod yn
ddinasyddion Cymru a’r byd. 6 7 8 
b. Mae dysgwyr sy’n gwrando ac yn darllen
yn effeithiol yn barod i ddysgu drwy gydol eu
bywydau. 15 3 2 
c. Mae dysgwyr sy’n siarad ac yn
ysgrifennu’n effeithiol yn barod i chwarae rhan
gyflawn yn eu bywyd a’u gwaith. 12 8 0 
d. Mae llenyddiaeth yn sbarduno’r dychymyg
ac yn ysbrydoli creadigrwydd. 16 2 2 

Ydy'r esboniadau canlynol o'r 'Hyn sy'n bwysig' yn hawdd eu deall? 

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, 
esboniadau o'r datganiadau 'yr hyn sy'n 
bwysig' 

Gwyrdd – 
yn eu deall 
yn llawn 

Melyn – yn 
eu deall i 
raddau 

Coch -  
ddim 
yn eu 
deall 

a. Mae dysgu am ein hunain a beth sy’n ein
gwneud ni yr hyn ydyn ni drwy ieithoedd a dysgu
am syniadau, arferion a ffyrdd pobl eraill a
grwpiau eraill o fyw, yn ein paratoi ni i fod yn
ddinasyddion Cymru a’r byd. 17 9 5 
b. Bydd gwrando a darllen yn eich helpu chi i
ddysgu drwy gydol eich bywyd. 29 2 0 
c. Bydd siarad ac ysgrifennu yn ein helpu ni i
chwarae rhan gyflawn yn ein bywyd a’n gwaith. 31 0 0 
d. Gall llyfrau, cerddi, dramâu a ffilmiau eich
helpu chi i fod yn fwy creadigol a dychmygus. 29 1 1 
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CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Grwpiau ffocws 

Datganiad 'Yr hyn sy'n bwysig' 

a. Mae dysgu am hunaniaeth a diwylliant drwy ieithoedd yn ein paratoi ni i fod yn
ddinasyddion Cymru a’r byd. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Byddwch chi'n deall pan fyddwch chi'n 
mynd i wlad arall 

Pan fyddwch chi'n mynd i wlad arall, 
byddwch chi'n deall 

Addysgu'r iaith i bobl eraill Dysgu Cymraeg 

Pan fyddwch chi'n teithio'r byd 
Gallwch chi addysgu eich iaith eich 
hun i bobl eraill 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Yn y dyfodol, bydd angen y sgiliau yma 
arnoch chi i fynd drwy fywyd 

Cael cartref 

b. Mae dysgwyr sy’n gwrando ac yn darllen yn effeithiol yn barod i ddysgu drwy
gydol eu bywydau. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Gallwch chi ddarllen mwy o lyfrau Siarad â mwy o bobl 
Darllen mwy o lyfrau Darllen mwy o lyfrau 
Eich helpu i gael swydd Deall mwy o raglenni teledu 

Ymatebion y grŵp nodwedd warchodedig. Mae'n bwysig dysgu am y pethau 
yma oherwydd... 

Deall pethau Dysgu mathemateg a gwyddoniaeth, 
hanes, dylunio a thechnoleg 

Gallwch chi fynd yn bell mewn bywyd, 
mae'n eich helpu i gael swydd a chael 
arian ar gyfer eich plant 

Mae'r geiriau yn golygu ei fod yn 
gymhleth, mae rhai pobl yn fyddar ac 
yn ddall, fydd e' ddim yn eu helpu nhw 

Mae'n bwysig deall oherwydd bydd yn ein helpu ni yn y dyfodol, bydd angen help 
ychwanegol arnon ni i gyd 
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c. Mae dysgwyr sy’n siarad ac yn ysgrifennu’n effeithiol yn barod i chwarae rhan
gyflawn yn eu bywyd a’u gwaith. 

Ymatebion y grŵp ysgol gynradd. Mae'n bwysig dysgu am y pethau yma 
oherwydd... 

Darllen arwyddion 
Mae Cymraeg yn eich helpu i gael 
swyddi gwahanol 

Mae llythrennedd yn golygu y gallwch chi 
ddarllen yn well Siarad â gwahanol bobl 
Gwneud mwy o waith Siarad â phobl newydd 

d. Mae llenyddiaeth yn sbarduno’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd.

mae'n bwysig dysgu ieithoedd oherwydd os bydd rhywun yn dod i'ch ysgol sydd ond yn siarad 
tipyn bach o Saesneg, gallwch chi siarad â nhw ym mha bynnag iaith y maen nhw'n ei siarad 

Mae iaith yn helpu pobl i gyfathrebu ac mae dysgu ieithoedd eraill yn ymestyn eich dealltwriaeth 
o'r byd a phobl eraill y gallech chi eu cyfarfod. 

Mae'n bwysig iawn am ei fod yn helpu pobl i gyfathrebu a dod yn fwy uchelgeisiol a dangos mwy o 
gymhelliant i ddysgu ieithoedd newydd. Bydd yr ieithoedd y byddwch chi'n eu dysgu yn helpu i 

adeiladu llwybrau tuag at hyder. Hefyd, mae'n eich helpu i barchu pob iaith fel y mae a pheidio â 
dangos amharch at bobl eraill oherwydd yr iaith y maen nhw'n cyfathrebu ynddi. 

Rwy'n meddwl mai ieithoedd yw rhai o'r pethau mwyaf pwysig a difyr i'w dysgu. Mae'n helpu i 
wybod beth mae pobl eraill yn ei siarad ac, yn bersonol, rwy'n mwynhau dysgu sut mae ieithoedd 

eraill yn dysgu. Rwy' am ddysgu mwy am ieithoedd fel Corëeg a Mandarin. 

Yn fy marn i, dylai pynciau iaith fod yn ddewisol. Dyma pam. Rydyn ni'n astudio Cymraeg yn ein 
hysgol ni, rwy' wedi dysgu sut i siarad ac ysgrifennu Cymraeg ond pan fydda' i'n gadael, bydd y 

cyfan yn ddiwerth, fydd ddim angen i fi siarad yr iaith byth eto. Unwaith eto, dyw ysgolion ddim yn 
ein paratoi ar gyfer y dyfodol, dim ond i gael gradd. 

Ni chafwyd unrhyw ymatebion. 

CWESTIWN: Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig dysgu am y pethau 
yma? Arolwg ar-lein 

Yn y Maes Dysgu a Phrofiad hwn, roedd hi'n bwysig i lawer o ymatebwyr eu bod yn gallu cyfathrebu 
mewn ieithoedd eraill er mwyn cyfathrebu â phobl fel rhan o'u gwaith, wrth deithio neu fynd ar 
wyliau, neu gyfathrebu â phobl o wledydd eraill.  Nodwyd bod hyn yn bwysig hefyd er mwyn deall 
diwylliannau eraill.  Pwysleisiodd llawer o ymatebwyr bwysigrwydd sgiliau cyfathrebu ar gyfer bywyd 
bob dydd hefyd.  Cafwyd ymatebion cymysg i'r cynnig y dylai pob person ifanc ddysgu Cymraeg fel 
rhan o'i addysg. 
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Mae Cymraeg, yn enwedig, yn iaith sydd wedi dechrau mynd yn llai poblogaidd. Mae pobl yn 
meddwl ei bod hi'n bwysig dysgu'r iaith am ei bod hi wedi bod yn rhan o'r wlad ers canrifoedd. 

Mae dysgu ieithoedd eraill yn dda ar gyfer swyddi fel actorion llais yn Gymraeg neu Ffrangeg ac 
ati. 

Rydw i'n mynd i Ysgol Saesneg a dydw i ddim am wneud mwy o Gymraeg.  Rydw i eisiau ieithoedd 
eraill.  Rwy'n meddwl y dylai cwricwlwm ysgolion Saesneg fod yn wahanol, fel y gallwn ni wneud 
mwy o ieithoedd gwahanol. Rwy'n gallu deall pam y byddwn i'n dysgu ieithoedd eraill, ond dim 

Cymraeg.  Mae fy nghefndryd yn Lloegr yn cael mwy o wersi cŵl tra bod rhaid i ni wneud llawer o 
Gymraeg.  Does dim angen i fi fod yn ddwyieithog. 

mae siarad ail iaith yn rhugl yn ei gwneud hi'n haws i chi amldasgio a gwneud penderfyniadau. 
Mae astudiaethau wedi darganfod y gall siarad mwy nag un iaith wella'r ffordd y mae'r ymennydd 

yn gweithio, fel y gallu i wneud tasgau meddyliol. 
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