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Mae’r adnodd hwn yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2
a bydd y gweithgareddau yn dysgu am sut i gyﬂwyno araith ac
ymchwilio gwybodaeth am wledydd cyferbyniol. Mae’r cynnwys yn
mapio at elfennau o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
Cenedlaethol a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
Nod: Cymharu nodweddion dwy wlad a dysgu am nodweddion
cynllunio a chyﬂwyno araith.
Cyﬂwyniad
Mae Sarah Jane Rees yn enwog am fod yn forwraig,
newyddiadurwraig a phregethwraig. Ei henw barddol oedd
Cranogwen a hi oedd y ferch gyntaf i ennill un o brif wobrau
barddoniaeth yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1865.
Gwyliwch ﬁdeo Sarah Jane Rees a ﬁdeo Y Mudiad Dirwestol a
thrafodwch y cwestiynau canlynol:
• Beth oedd enw barddol Sarah Jane Rees?
• Beth oedd prif gryfderau a llwyddiannau Sarah Jane Rees?
• Pam bod Sarah Jane Rees wedi penderfynu mynd
yn bregethwraig?
• Teithiodd Sarah Jane Rees i Ffrainc yn aml. Am ba reswm?
Fframwaith Llythrennedd
• trefnu’r hyn y maent yn ei ddweud fel bod y gwrandawyr yn gallu
dilyn e.e. pwysleisio pwyntiau allweddol, rhoi esboniad yn ei drefn
• gwrando’n ofalus ar gyﬂwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r
prif bwyntiau
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Geirfa ddefnyddiol
• Arloeswr – y person cyntaf i wneud rhywbeth penodol
• Pregethwr – rhywun sy'n areithu, am grefydd fel arfer
• Barddoniaeth – cerdd gyda nifer o linellau sydd weithiau
yn odli
• Dylanwadu – y gallu i eﬀeithio ar sut mae rhywun yn
ymddwyn neu’n meddwl
• Eisteddfod Genedlaethol – gŵyl sy’n digwydd unwaith y
ﬂwyddyn yng Nghymru
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Gweithgaredd 1

– Casglu gwybodaeth
Gweithiodd Sarah Jane Rees fel morwraig ar longau cargo rhwng
Cymru a Ffrainc, am ddwy ﬂynedd. Eglurwch wrth y plant eu bod am
gasglu gwybodaeth benodol am Gymru a Ffrainc. Dywedwch wrthynt
am ddefnyddio atlas a chwilio ar y we er mwyn casglu gwybodaeth am
y ddwy wlad.
Llenwch dudalen 5 naill ai ar ﬀurf ddigidol neu argraﬀwch y daﬂen
a defnyddiwch gopi caled.
Gallwch ofyn i’r plant greu tabl eu hunain os hoﬀent, fel ﬀordd o
wahaniaethu, ac er mwyn datblygu sgiliau cymhwysedd digidol
ymhellach.
Fframwaith Llythrennedd
Mae dysgwyr yn gallu:
• llithr ddarllen (sganio) am wybodaeth benodol gan ddefnyddio
amryw o nodweddion mewn testunau, e.e. teitlau, darluniau,
geiriau allweddol
• dod o hyd i wybodaeth a syniadau ar dudalennau gwe, gan
ddefnyddio gwahanol ﬀyrdd o chwilio ac asesu pa ﬀyrdd yw’r
rhai mwyaf eﬀeithlon
• dewis a defnyddio gwybodaeth a syniadau o destunau
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Fframwaith Cymhwysedd Digidol
Mae dysgwyr yn gallu:
• dod o hyd i wybodaeth briodol gan ddefnyddio gwahanol
allweddeiriau a thechnegau chwilio
• dewis gwefan briodol o ganlyniadau chwilio a dechrau
ystyried a yw'r cynnwys yn ddibynadwy
• dechrau creu setiau data a thynnu gwybodaeth ohonynt ar
ﬀurf tablau siartiau, taenlenni a chronfeydd data
Cyswllt trawsgwricwlaidd (Dyniaethau)
Mae dysgwyr yn gallu:
• dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o leoedd ac amgylcheddau
• cael hyd i atebion i’w gwaith ymchwil
• defnyddio mapiau i gael hyd i wybodaeth
• cyﬂwyno gwybodaeth a syniadau gan ddefnyddio rhai termau
a dulliau priodol
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Defnyddiwch y daﬂen hon i gofnodi prif nodweddion Cymru a
Ffrainc. Edrychwch ar atlas ac ar y we er mwyn darganfod y
wybodaeth berthnasol.

Cymru

Ffrainc

Arwynebedd

Poblogaeth

Iaith

Prifddinas

Arian

Mynydd uchaf
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Gweithgaredd 2
– Ysgrifennu araith

Roedd dawn arbennig gan Sarah Jane Rees i siarad yn gyhoeddus.
Doedd rhai pobl ddim yn bositif am ferched yn siarad yn gyhoeddus
ond cafodd Sarah Jane Rees ddylanwad aruthrol.
Eglurwch wrth y plant eu bod am ysgrifennu araith am bwnc neu
destun maent yn teimlo’n gryf amdano e.e. ailgylchu, gwaith cartref
neu wisg ysgol. Dywedwch wrthynt i ymchwilio ar y we i gasglu
enghreifftiau o bobl amrywiol yn cyﬂwyno areithiau. Gofynnwch
iddynt feddwl am nodweddion cynllunio a chyﬂwyno araith.
Defnyddiwch y meini prawf llwyddiant ar dudalen 8 neu gofynnwch
i’r disgyblion greu rhai eu hunain. Defnyddiwch dudalen 9 er mwyn
cynllunio eich dadl.
Bydd angen i chi ymarfer eich dadl cyn ei chyﬂwyno i weddill y
dosbarth. Coﬁwch recordio eich araith er mwyn asesu a gwerthuso
eich gwaith llafar yn ôl y meini prawf llwyddiant.
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Fframwaith Llythrennedd
Mae dysgwyr yn gallu:
• trefnu sgwrs er mwyn i gynulleidfaoedd gwahanol ddilyn yr hyn
sy’n cael ei ddweud, e.e. rhoi gwybodaeth gefndir, rhoi crynodeb
byr o’r prif bwyntiau
• addasu sgwrs gan ddangos eu bod yn deall y gwahaniaethau
rhwng sgwrs anﬀurﬁol ymhlith ﬀrindiau a sgwrs fwy estynedig
â grŵp ehangach, e.e. defnyddio ti/chi
• gwrando’n ofalus ar gyﬂwyniadau gan ddangos dealltwriaeth o’r
prif bwyntiau
• ar ôl gwrando, ymateb gan fynegi barn am yr hyn y mae’r
siaradwr wedi’i ddweud
• addasu’r hyn y maent yn ei ysgrifennu yn ôl y diben a’r
darllenydd, gan ddewis geiriau’n addas, e.e. iaith ddisgriﬁadol ac
iaith berswadiol
• casglu syniadau i gynllunio ysgrifennu
• ysgrifennu cyﬂwyniad, datblygu cyfres o syniadau a diweddglo
Fframwaith Cymhwysedd Digidol
Mae dysgwyr yn gallu:
• dod o hyd i wybodaeth briodol gan ddefnyddio gwahanol
allweddeiriau a thechnegau chwilio
• dewis gwefan briodol o ganlyniadau chwilio a dechrau ystyried a
yw'r cynnwys yn ddibynadwy
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Defnyddiwch y meini prawf llwyddiant yma fel rhestr wirio wrth
i chi gynllunio eich araith, neu ewch ati i greu rhestr eich hunain.

Meini Prawf Llwyddiant
Siaradwch yn glir
Cadwch ddiddordeb y gwrandawyr
Edrychwch ar eich cynulleidfa
Defnyddiwch iaith ﬀurﬁol
Cymerwch eich amser
Byddwch yn hyderus
Peidiwch â darllen eich araith
Defnyddiwch iaith berswâd
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Defnyddiwch y daﬂen hon er mwyn cynllunio eich araith.
Pwynt 1

Tystiolaeth / eglurhad

Tystiolaeth / eglurhad

Tystiolaeth / eglurhad

Pwynt 2
Cyﬂwyniad –
Pwnc neu
thema’r araith

Tystiolaeth / eglurhad

Tystiolaeth / eglurhad

Tystiolaeth / eglurhad

Pwynt 3

Tystiolaeth / eglurhad

Tystiolaeth / eglurhad

Tystiolaeth / eglurhad

Diweddglo
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