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Y Cyfnod Sylfaen  Ymweliad diwrnod cyfan – 3 sesiwn wedi’u 
hwyluso ac 1 sesiwn dan arweiniad athro 

Disgrifiad byr:  
Ymunwch â’r ddau ffrind ar eu hantur gyffrous 
i ddarganfod golygfeydd a synau'r Amgueddfa.  
 
Beth fyddan nhw'n ei weld? Beth fyddan nhw'n 
ei wneud? Mwynhewch ganeuon, straeon a 
gweithgareddau celf gyda Tedi Twt a Doli Glwt 
wrth iddyn nhw ddysgu am y gorffennol. 
 
Yn cynnwys 2 sesiwn 50 munud ac 1 sesiwn 30 
munud dan arweiniad staff yr Amgueddfa, ac 
un sesiwn 30 munud dan arweiniad athro. Am 
ddim, daperir y sesiwn gan sefydliad partner. 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd 
Amser a phobl  
Dylid rhoi cyfleoedd i blant:  

 ddechrau adnabod gwahaniaethau 
rhwng ffyrdd o fyw gwahanol 
gyfnodau 

 defnyddio ystod o ffynonellau 
hanesyddol, gan gynnwys arteffactau   

Datblygu'r Gymraeg  
Dylid rhoi cyfleoedd i blant: 

 brofi gweithgareddau yn yr 
amgylchedd dysgu dan do ac yn yr 
awyr agored 

 profi ystod o symbyliadau  

 profi rhigymau a storïau, rhai go iawn 
a rhai dychmygol 

 

 Adborth athrawon a disgyblion: 
'Mae’n amlwg bod cryn dipyn o waith cynllunio 
wedi’i wneud ar gyfer pob gweithgaredd – 
roedd y plant wedi ymgolli’n llwyr ac yn gweld 
cysylltiadau 
rhwng y tasgau. GWYCH!’ (Athro Cyfnod 
Sylfaen) 
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Amcanion dysgu: 

 datblygu sgiliau dwyieithog gan ddefnyddio geirfa Gymraeg a phatrymau iaith 
cyfarwydd 

 gwrando ar y Gymraeg a'i defnyddio y tu allan i'r ystafell ddosbarth 

 datblygu sgiliau arsylwi wrth edrych yn ofalus ar wrthrychau ac arddangosfeydd  

 datblygu sgiliau dwyieithog i ddysgu geirfa Gymraeg am wrthrychau 

 cael gwybod am agweddau pwysig ar hanes diwydiannol Cymru. 
 
 
 

Gellir addasu'r sesiwn ar gyfer grwpiau ag anghenion 
arbennig – cysylltwch â ni i drafod. 

Gweithgaredd Sgiliau Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd 
Sesiwn Athrawon Bro: yn ystod y sesiwn 45 munud hon yn y bore dan 
arweiniad tîm yr Athrawon Bro, bydd y plant yn clywed llyfr mawr Tedi Twt a 
Doli Glwt yn Ymweld â'r Amgueddfa yn cael ei ddarllen a byddan nhw'n ymuno 
â nifer o ganeuon Cymraeg. Bydd y plant yn dilyn llwybr o gwmpas yr 
Amgueddfa i gael gwybod ffeithiau am hanes Cymru ac yn ymarfer defnyddio 
patrymau Cymraeg cyfarwydd. Mae deunyddiau wedi'u paratoi'n arbennig ar 
gyfer y llwybr a bydd gan bob plentyn ei gerdyn ei hun i'w roi ar sticeri Tedi Twt 
er mwyn dangos ei fod wedi dod o hyd i'r gwrthrych. 
 
Sesiwn trin a thrafod gwrthrych: yn ystod y sesiwn 45 munud hon yn y bore 
gydag un o staff yr Amgueddfa'n hwylusydd, bydd y plant yn dysgu am 
arteffactau y cyfeiriwyd atynt yn llyfr mawr Tedi Twt a Doli Glwt yn ymweld â'r 
Amgueddfa a bydd cyfle i'w trin a'u trafod. Byddan nhw'n dysgu am hanes y 
gwrthrych ac yn ymarfer defnyddio patrymau iaith Cymraeg cyfarwydd e.e. 
cyfrif, gofyn ac ateb cwestiynau yn Gymraeg. Bydd cyfleoedd hefyd i archwilio'r 
gwrthrychau a chwarae rôl. 
Cyflwynir y geiriau Cymraeg i'r plant am wrthrychau a ddefnyddiwyd yn y 
gorffennol.  
 
Sesiwn patrymau iaith: bydd sesiwn y prynhawn yn cael ei hwyluso gan aelod o 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth 
o'r Byd 

 gwrando ar syniadau 
pobl eraill 

 meddwl yn greadigol a 
dychmygus 

 
Datblygu'r Gymraeg  
Llafaredd  

 siarad yn glir, gan 
ddefnyddio geiriau, 
cyfarchion ac 
ymadroddion syml 

 

Llythrennedd  
Llafaredd: 
Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a 
syniadau.  
Agwedd: cydweithio a thrafod. 
Darllen 
Ymateb i'r hyn a ddarllenwyd. 
Agwedd: ymateb a dadansoddi 
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staff yr Amgueddfa a bydd y plant yn gwneud collage o un o gymeriadau Tedi 
Twt. Rhoddir gorchmynion, cyfarwyddiadau syml, enwau'r lliwiau a'r eirfa ar 
gyfer adnoddau yn Gymraeg.  
 
Amser llyfryn Tedi Twt a Doli Glwt: yn ystod y sesiwn hon yn y prynhawn dan 
arweiniad athro, rhoddir llyfryn i bob plentyn a elwir yn Hwyl a Sbri i'w 
ddefnyddio i ailymweld â'r orielau. Rhoddir cyfle a rhyddid i'r plant gofnodi eu 
syniadau neu eu lluniau eu hunain yn y llyfryn fel y dymunant. 
 

Trafodwch gyda'ch dosbarth: 

 Sut y gellir defnyddio patrymau iaith syml yn ystod yr ymweliad 

 Sut mae dweud 'museum' (amgueddfa) yn Gymraeg. 
 

 

Adnoddau y bydd eich disgyblion yn eu defnyddio yn ystod yr 
ymweliad: 
Defnyddir gwrthrychau replica a rhai go iawn i adlewyrchu'r gwrthrychau 
y bydd y 2 gymeriad yn eu gweld yn ystod y sesiwn trin a thrafod 
gwrthrychau. 
 
 
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch i ysgolion: 
www.amgueddfacymru.ac.uk/addysg/iechydadiogelwch 

Gweithgareddau dilynol: 

 Bydd pecyn am ddim ar gael i athrawon, sy'n cynnwys syniadau ar 
gyfer yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â chopi o'r llyfr Tedi Twt a Doli 
Glwt yn Ymweld â'r Amgueddfa. 

 
  

Paratoi: 

 Sut y gellir defnyddio patrymau iaith syml yn ystod yr ymweliad 

 Sut mae dweud 'museum' (amgueddfa) yn Gymraeg 

 Sylwi ar unrhyw eiriau Cymraeg yn yr Amgueddfa – ysgrifenedig neu lafar 
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