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Tymor 5 Cysylltiadau cwricwlwm
Cysylltiadau posibl â CA1, 2 a 3 y Cwricwlwm Cenedlaethol

Gellir cysylltu paratoi pwll neu ardd gorsiog a’r cyfleoedd dysgu sy’n deillio o hynny â sawl
agwedd ar y Cwricwlwm Cenedlaethol. Dyma rai cysylltiadau posibl â’r tri chyfnod allweddol.

Cymru
Cyfnod Sylfaen

Datblygiad Mathemategol

Rhif Ystyried rhif a phatrymau yn yr amgylchedd

Mesur ac arian Dewis unedau ac offer mesur sy'n briodol ar gyfer tasg
fesur berthnasol

Siâp, safle a symud Gosod siapiau a deunyddiau solet gyda'i gilydd a'u symud
mewn ffyrdd amrywiol

Trin data Didoli, casglu a chynrychioli data gan ddefnyddio un maen
prawf neu fwy

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Llafaredd Gwrando ar gyfarwyddiadau a'u dilyn. Cynnwys manylion
perthnasol yn eu hesboniadau a'u disgrifiadau.

Darllen Gallu siarad am wybodaeth wrth iddynt ragweld
digwyddiadau a meddwl am ystyr

Ysgrifennu Cyfathrebu drwy ddefnyddio symbolau, lluniau a geiriau

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Diwylliannol

Holi cwestiynau am sut a pham y dylid trin pethau arbennig
â pharch ac ymateb yn bersonol

Dangos gofal, parch ac anwyldeb i'w hamgylchedd.



Cymru parhad
Cyfnod Sylfaen

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Lleoedd a phobl Cydnabod sut y gall gweithredoedd pobl wella neu
niweidio'r amgylchedd

Amser a phobl Cydnabod y newidiadau a achosir gan amser

Fi fy hun a phethau byw eraill Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion.
Nodi rhai anifeiliaid a phlanhigion sy'n byw yn yr awyr
agored

Fi fy hun a phethau nad ydynt Datblygu ymwybyddiaeth o ddeunyddiau a grëwyd a 
yn bethau byw deunyddiau naturiol. 

Datblygiad Creadigol Datblygu eu dealltwriaeth o gynllunio, dylunio, modelu,
addasu a myfyrio

Gwneud dewisiadau wrth ddewis deunyddiau ac adnoddau

Defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau ac offer i arbrofi a
datrys problemau

Cyfnod Allweddol 2

Mathemateg

Rhif Deall rhif a nodiant rhif

Cyfrifo mewn amrywiaeth o ffyrdd

Mesurau ac Arian Dewis unedau safonol priodol o hyd

Canfod perimedrau siapiau syml; canfod arwynebau a
chyfeintiau drwy gyfrif a dulliau ymarferol eraill

Siâp, Safle a Symudiad Deall a defnyddio priodweddau siapiau 

Deall a defnyddio priodweddau safle a symudiad

Trin Data Casglu, cynrychioli a dehongli data mewn amrywiaeth
o ffyrdd

Saesneg

Llafaredd Nodi pwyntiau allweddol a datblygu syniadau drwy
gwestiynau a sylwadau

Darllen Casglu a chyfuno gwybodaeth a syniadau gan amrywiaeth
o ffynonellau

Ysgrifennu Cyflwyno deunydd ysgrifenedig yn briodol gan ddefnyddio
nodweddion cynllun
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Cymru parhad
Cyfnod Allweddol 2

Gwyddoniaeth

Rhyngddibyniaeth organebau Ymchwilio i'r ffordd y mae anifeiliaid a phlanhigion yn
annibynnol ond yn dibynnu ar ei gilydd i oroesi
Y ffactorau amgylcheddol sy'n effeithio ar yr hyn sy'n tyfu ac
yn byw yn y ddau leoliad hynny ee heulwen, argaeledd dwrˆ ,
tymheredd

Cynaliadwyedd y ddaear Ymchwilio i'r deunyddiau sydd o'u hamgylch ac ystyried
pwysigrwydd ailgylchu

Daearyddiaeth

Byw yn fy myd Gofalu am leoedd ac amgylcheddau a phwysigrwydd bod
yn ddinesydd byd-eang

Gwaith maes i arsylwi ac ymchwilio i leoedd a phrosesau
go iawn

Ymchwilio Arsylwi a holi cwestiynau, mesur, casglu a chofnodi data,
trefnu a dadansoddi tystiolaeth

Cyfleu canfyddiadau mewn amrywiaeth o ffyrdd

Y Cwricwlwm Cymreig Meithrin a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o
nodweddion amgylcheddol Cymru

Caiff plant y cyfle i astudio ailgylchu, cynaladwyedd ac
effaith pobl yn eu hardal leol a thu hwnt

Cyfnod Allweddol 3

Mathemateg

Deall rhif a nodiant rhif

Mesurau ac arian Amcangyfrif yn synhwyrol hyd, crynswth, capasiti ac amser
mewn sefyllfaoedd pob dydd

Siâp, safle a symudiad Ystyried priodweddau siapiau drwy dynnu lluniau a gwaith
ymarferol
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Cymru parhad
Cyfnod Allweddol 3

Saesneg

Llafaredd Datblygu eu gallu i drefnu ac ymestyn eu siarad drwy
ddefnyddio amrywiaeth cynyddol o strwythurau brawddeg
a geirfa gywir ac effeithiol

Darllen Casglu, coladu a syntheseiddio gwybodaeth a syniadau o
amrywiaeth o ffynonellau

Ysgrifennu Drafftio, golygu a gwella eu gwaith, gan ddefnyddio TGCh
fel y bo'n briodol.

Gwyddoniaeth

Rhyngddibyniaeth organebau a'r modd y cant eu
cynrychioli mewn gweoedd bwydydd, pyramidiau rhifau a
diagramau llif egni syml. Sut a pham y mae ffactorau
amgylcheddol yn effeithio ar weoedd bwydydd. 

Sut mae gweithgarwch dynol yn effeithio ar amgylchedd
y byd.

Nodweddion deunyddiau cynaliadwy a'r ffordd y mae'r
rhain yn gysylltiedig â'r defnydd a wneir ohonynt bob dydd

Daearyddiaeth

Egluro achosion ac effeithiau prosesau corfforol a dynol a
sut mae'r prosesau'n cydberthyn.

Egluro sut a pham mae lleoedd ac amgylcheddau'n newid
a nodi tueddiadau a goblygiadau ar gyfer y dyfodol.
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