


Lle mae eich 
Tech? 

Cyflwyniad:  
 

Nod y modiwl hwn yw galluogi plant i drafod 
gwahanol ddefnyddiau technoleg yn y byd o'u 
cwmpas, dysgu sgiliau sylfaenol gwe-lywio ar 
wahanol ddyfeisiadau a dechrau deall sut y gellir 
defnyddio technoleg ar gyfer cyfathrebu. 

Canlyniadau Disgwyliedig: 
 

       Trafod gwahanol ddefnyddiau o dechnoleg  
        (yn y cartref ac yn yr ysgol)               
 
       Deall sgiliau sylfaenol gwe-lywio:  
       llygoden/pad cyffwrdd, bysellfwrdd, cyffwrdd 
 
       Deall sut y gellir defnyddio technoleg i 
       gysylltu â’n gilydd. 

Cyn i ni ddechrau:  
Darllenwch drwy'r modiwl. 
 
Edrychwch i weld faint o amser fyddwch chi ei 
angen i gyflwyno'r modiwl – mae pob cam yn 
cyfateb yn fras i wers  1 awr, fodd bynnag, gall hyn 
amrywio yn ôl gallu eich disgyblion. 
Nodwch yr adnoddau yr ydych eu hangen (gweler 
y rhestr isod) a sicrhau fod gennych fynediad 
atynt drwy gydol y modiwl. 
 
Ymgyfarwyddwch eich hun â’r feddalwedd neu 
galedwedd y byddwch yn eu defnyddio i 
gyflwyno'r modiwl. 

Ein Byd Digidol - 
Meithrin 

Tracio ac  
Asesu 



Cysylltiadau â’r FfLlRh 

Llafaredd: 
 
• Siarad yn ddigon clir i gael eu deall gan oedolion a chyfoedion  

 
• Deall a defnyddio cwestiynau syml, e.e. 'Pam?', 'Sut?' ac 'Alla’i?', er mwyn 

sefydlu pam fod pethau'n digwydd ac egluro dealltwriaeth  
 
• Gwrando ac ymateb gyda ffocws a sylw cynyddol 
 
• Ateb cwestiynau 'Pwy?' a 'Beth?' sy’n ymwneud â’u profiadau, straeon neu 

ddigwyddiadau  
 
• Gofyn cwestiwn priodol am rywbeth sydd wedi cael ei ddweud. 



Cam 1:  
 
Holwch y plant a allant fod yn 'Helwyr Technoleg'? Trafodwch beth yw ystyr technoleg 
(gweler yr eirfa). Mewn grwpiau bach, y plant i fynd ar helfa dechnoleg o amgylch yr 
ysgol a defnyddio iPads neu gamerâu i dynnu lluniau o'r hyn y maent yn ei ganfod. Y 
plant i ofyn cwestiynau i ysgrifenyddes yr ysgol am y dechnoleg yn ei hystafell, e.e. I 
beth mae hwn? Y plant i archwilio gwahanol ystafelloedd dosbarth ac arweinwyr 
digidol neu blant hŷn i egluro gwahanol fathau o dechnoleg yn y dosbarth. Y plant i 
edrych ar y lluniau a thrafod yr hyn y maent wedi ei ganfod 

Adnoddau 

Caledwedd: 
• iPads/Camerâu 

http://www.computingunlocked.org.uk/uploads/1/0/7/8/107896963/labeli_technoleg.pdf


Cam 2:   
 

Rhoi cyfle i'r plant ddysgu:  
 

• Sut i ddal y llygoden neu reoli pad cyffwrdd yn gywir 
• Symud y llygoden / pad cyffwrdd gyda chywirdeb  
• Clicio ar y botymau ar yr adeg briodol  
• Sgiliau gwe-lywio wrth ddefnyddio sgrin gyffwrdd.  
 
Gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio rhaglenni neu wefannau i chwarae gemau addysgol.   
 

Adnoddau 

Aps a awgrymir: 
 
• Tiny Hands Sorting 

1, 2 a 3 (Am ddim)  
• Letter School (Am 

ddim) 
• Number Quiz Free 

(Am ddim) 
 

Caledwedd: 
 
• PC’s/Gliniaduron 
• iPads/tabledi 

eraill 

Gwefannau: 
 
www.crickweb.co.uk 
www.minmouse.us 
Mae ystod o gemau 
cysylltiedig â'r 
cwricwlwm  
ar gael ar HWB 
 

http://www.crickweb.co.uk/
http://www.minmouse.us/


Cam 3:  
 
Plant yn defnyddio walkie-talkies i gyfathrebu o wahanol rannau o'r dosbarth.  Mewn 
grwpiau bach, y plant i drafod pa fath o gwestiynau yr hoffent ofyn i’w gilydd. Y plant i 
ofyn cwestiynau syml drwy’r walkie-talkies a gwrando ar yr ateb e.e. Beth yw dy enw?  
Pa un yw dy hoff liw?  
 

Adnoddau Caledwedd: 
Set o Walkie-Talkies 

Darpariaeth Barhaus 
 
• Chwarae gyda thechnoleg ffug yn yr ardal chwarae rôl megis swyddfa'r ysgol, 

cartref, milfeddygon ayb. 
• Gosod walkie-talkies yn yr ardal allanol – defnyddio byrddau gwyn i gofnodi 

negeseuon.  
• iPads gydag amrywiaeth o aps i archwilio a chwarae e.e. Letter School,  
     Tiny Hands a Number Quiz. 
• Cyfrifiaduron/gliniaduron gydag amrywiaeth o feddalwedd  
      i archwilio a chwarae. E.e. Paint  
 



Marciwch hwn 

Cyflwyniad: 
Nod y modiwl hwn yw galluogi plant i ddod yn 
gyfarwydd â gwahanol becynnau meddalwedd. 
Byddant yn symud gwrthrychau o gwmpas sgrin a 
dysgu sut i dynnu lluniau/ fideo effeithiol gyda 
iPad neu ddyfais arall. Hefyd dangosir i’r plant sut 
i ddefnyddio offeryn paentio i greu lluniau a 
byddant yn ymarfer defnyddio pecynnau 
meddalwedd eraill ar gyfer ffurfio llythrennau/ 
rhifau. 

 
Canlyniadau Disgwyliedig: 

 
Gallu symud gwrthrychau o gwmpas sgrin 
 

Deall sut i dynnu lluniau a fideo  
 

Defnyddio offeryn paentio i greu lluniau 
 
Dangos ffurfiant llythrennau/ rhif gan 
ddefnyddio pecyn meddalwedd        

         
Cyn i ni ddechrau:  
 

Darllenwch drwy'r modiwl. 
 
Edrychwch i weld faint o amser fyddwch chi ei 
angen i gyflwyno'r modiwl – mae pob cam yn 
cyfateb yn fras i wers  1 awr, fodd bynnag, gall hyn 
amrywio yn ôl gallu eich disgyblion. 
Nodwch yr adnoddau yr ydych eu hangen (gweler 
y rhestr isod) a sicrhau fod gennych fynediad 
atynt drwy gydol y modiwl. 
 
Ymgyfarwyddwch eich hun â’r feddalwedd neu 
galedwedd y byddwch yn eu defnyddio i 
gyflwyno'r modiwl. 
.   

Amlgyfrwng 
Meithrin 

Tracio ac  
Asesu 



Llafaredd:  
 
• Mewn termau syml, 

siarad am luniadau, 
modelau a symudiadau. 

Ysgrifennu:  
 
• Adnabod a gwneud ystyr o luniau ar y sgrin 
• Arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau gwneud 

marciau ar draws ystod o gyd-destunau 
• Cyfathrebu drwy ddefnyddio symbolau a lluniau 
• Priodoli ystyr i farciau, darluniau a gwaith celf, e.e. 

anodi oedolion 
• Ysgrifennu llythrennau, rhifau a/ neu symbolau ar 

hap 
• Dangos dealltwriaeth o gyfeiriant print ysgrifenedig 

Rhifedd:  
 
• Defnyddio gwneud 

marciau i gynrychioli 
rhifau mewn 
gweithgareddau 
chwarae y gellir eu 
dehongli a'u hesbonio 

 Darllen:  
 
• Adnabod gwahaniaethau a'r tebygrwydd mewn 

lluniau, siapiau, patrymau a gweadau 
• Gwahaniaethu rhwng llythrennau, geiriau a  
      lluniau, ac adnabod gair fel grŵp o lythyrau  
      gyda lle ar bob ochr 

Cysylltiadau FfLlRh 



Aps a awgrymir:  
 
• Little Writer (am ddim)  
• Writing Magic Letters (£1.49)  
• Hairy Letters (£2.29)  
• I learn writing number lite (am 

ddim)  
• Number Quiz (am ddim)  

Caledwedd: 
  
• BGRh/Sgrin 

Arddangos 
 

Meddalwedd: 
 
• Y Wyddor 

Ryngweithiol 
(Hwb) 

Gwefannau: 
www.doorwayonline.org.uk 

 

Cam 1  
 
Gall y plant ddefnyddio amrywiaeth o aps gwahanol, pecynnau meddalwedd a 
gwefannau i wneud 'marciau' a chreu lluniau syml. Gall y lluniau hyn gysylltu â 
phwnc o'ch dewis. 

Adnoddau - Camau  1 & 2 

http://www.doorwayonline.org.uk/


Aps a awgrymir:  
 
• Tinyhands sorting 

1,2 a 3 (am ddim)  
• Dress Teddy (am 

ddim)  

Caledwedd: 
 
• IPads/Tabledi eraill 
• BGRh/ Sgrin 

Arddangos 
• Gliniadur/PC 

Meddalwedd:   
 
• Topmarks – 
     Ladybird spots  
• Topmarks – Teddy 

numbers  
• Dress Teddy 

Cam 3  
 

Y plant i symud gwrthrychau o gwmpas y sgrin gan ddefnyddio naill ai eu bysedd 
ar iPad/ tabled arall neu Fwrdd Gwyn Rhyngweithiol, fel arall, gall plant 
ddefnyddio llygoden/ pad cyffwrdd ar liniadur neu gyfrifiadur pen desg gyda 
llygoden. 

Adnoddau 

Cam 2  
 

Plant i amlinellu llythrennau a rhifau gan ddefnyddio ap neu feddalwedd 
cyfrifiadur.  
 
Gallech hefyd roi rhif neu lythyren ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol a chaniatáu i'r 
plant amlinellu drosto gan ddefnyddio pen bwrdd gwyn. 



Cam 4  
 
Y plant i fynd ar helfa lythrennau o amgylch yr ysgol. Gall y plant naill ai dynnu 
lluniau o bethau sy'n dechrau gyda llythyren yr wythnos, neu ddod o hyd i'r 
lythyren a roddwyd o amgylch yr ysgol/ ardal allanol. Mae'n bwysig bod y plant yn 
tynnu’r lluniau eu hunain ac yn cael eu dysgu i: 
 
• Wasgu’r botwm unwaith i dynnu llun 
• Dal y camera/ iPad/ tabled arall yn gywir 
• Gwneud yn siŵr bod y testun ar y sgrin wrth dynnu llun. 

Adnoddau 

Caledwedd: 
 
• IPads/Tabledi eraill 
• Camerâu 
• PC’s/Gliniaduron 
 



Darpariaeth Barhaus  
 
• Darparu brwsys paent i'w defnyddio ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol gyda 

rhaglen baent fel Paint neu Fresco. 
 

• Defnyddio pennau ysgrifennu creadigol ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol i 
wneud marciau ac archwilio. 
 

• Defnyddio’r ap Doodle Buddy i wneud marciau ac archwilio. 
 

• Y  plant i chwarae rôl bod yn ffotograffydd drwy ddefnyddio camera 
digidol/ iPad. 



Trin Data 
Meithrin 

Datrys 
rhwystrau!  

 
 

 

 

 

Canlyniadau Disgwyliedig: 

 

        Defnyddio technoleg i gasglu gwybodaeth 

 

        Didoli a dilyniannu gwrthrychau ar sgrin gan 

        ddefnyddio meddalwedd priodol 

 

        Trafod a chreu pictogramau 

 
 
 
 

Cyflwyniad: 
 
Yn y modiwl hwn, bydd plant yn defnyddio 
technoleg i gasglu gwybodaeth, ac yn 
defnyddio aps/ meddalwedd priodol i ddidoli 
a dilyniannu gwrthrychau ar sgrin. Byddant 
hefyd yn trafod y defnydd o bictogramau. 

Cyn i ni ddechrau:  
Darllenwch drwy'r modiwl. 
 
Edrychwch i weld faint o amser fyddwch chi ei 
angen i gyflwyno'r modiwl – mae pob cam yn 
cyfateb yn fras i wers  1 awr, fodd bynnag, gall hyn 
amrywio yn ôl gallu eich disgyblion. 
Nodwch yr adnoddau yr ydych eu hangen (gweler y 
rhestr isod) a sicrhau fod gennych fynediad atynt 
drwy gydol y modiwl. 
 
Ymgyfarwyddwch eich hun â’r feddalwedd neu 
galedwedd y byddwch yn eu defnyddio i gyflwyno'r 
modiwl. 
 

Tracio ac  
Asesu 



Llafaredd:  
 
• Defnyddio geirfa sydd newydd ei 

dysgu mewn a thrwy 
weithgareddau chwarae 

• Gwrando ac ymateb gyda sylw a 
ffocws cynyddol 

• Dangos dealltwriaeth o 
gysyniadau sylfaenol fel yn, ar, 
mawr, bach, gwlyb, sych, poeth 
ac oer  
 

Rhifedd: 
 
• Paru a didoli setiau o 

wrthrychau neu luniau 
trwy adnabod 
tebygrwydd 

 
• Cymharu, didoli a 

threfnu dau wrthrych o 
ran maint, pwysau neu 
gynhwysedd drwy 
arsylwi uniongyrchol 

Cysylltiadau â FfLlRh 



Cam 1   
 
Y plant i chwarae gemau didoli gan ddefnyddio iPad neu gyfrifiaduron/ 
gliniaduron.  
 

Aps a awgrymir: 
 
• Tiny hands (am ddim) 
 
• Sorting game (am 

ddim) 
 
• Count sort and match 

(79c)  
 
 

Meddalwedd: 
 
• Gêm didoli lliwiau 

http://primarygamesarena.co
m/Colour-Sorting-Game747  

• Didoli tedis 
• http://www.iboard.co.uk/iw

b/Bear-Sorting-345  
• Didoli Fuzz bugs yn ôl lliw 

http://www.abcya.com/coun
ting_sorting_comparing.htm  

• Didoli ffrwythau yn ôl lliw 
http://mrcrammond.com/ga
mes/gordon/Handav2.swf 

Caledwedd: 
 
• PCs/Gliniaduron 
• iPads/tabledi 

eraill 
• BGRh/Sgrin 

arddangos 
• Camerâu 

Adnoddau 

http://primarygamesarena.com/Colour-Sorting-Game747
http://primarygamesarena.com/Colour-Sorting-Game747
http://primarygamesarena.com/Colour-Sorting-Game747
http://primarygamesarena.com/Colour-Sorting-Game747
http://primarygamesarena.com/Colour-Sorting-Game747
http://primarygamesarena.com/Colour-Sorting-Game747
http://www.iboard.co.uk/iwb/Bear-Sorting-345
http://www.iboard.co.uk/iwb/Bear-Sorting-345
http://www.iboard.co.uk/iwb/Bear-Sorting-345
http://www.iboard.co.uk/iwb/Bear-Sorting-345
http://www.iboard.co.uk/iwb/Bear-Sorting-345
http://www.iboard.co.uk/iwb/Bear-Sorting-345
http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm
http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm
http://mrcrammond.com/games/gordon/Handav2.swf
http://mrcrammond.com/games/gordon/Handav2.swf


Cam 2   
 
Esboniwch wrth y plant eu bod yn mynd i dynnu lluniau o bethau sy'n felyn 
neu’n goch. Gall athrawon ddewis eu lliwiau eu hunain neu wahanol feini 
prawf. Bydd y plant yn defnyddio camerâu neu iPads i dynnu lluniau o 
wrthrychau coch neu felyn o amgylch yr ysgol. Mae'n bwysig bod y plant yn 
cael eu hatgoffa i:  
 
• Wasgu’r botwm unwaith i dynnu llun 
• Dal y camera / iPad yn gywir 
• Gwneud yn siŵr bod y pwnc ar y sgrin wrth dynnu’r llun 
 
Athro i naill ai:  
• Argraffu’r lluniau y mae'r plant wedi eu tynnu o'r gwahanol wrthrychau a 

chael y plant i'w rhoi mewn grwpiau gwahanol.  
Neu 
• Ddefnyddio meddalwedd megis Notebook neu PowerPoint i ddidoli'r lluniau 

y plant wedi eu tynnu. 
 



Darpariaeth Barhaus: 
 
• iPad - Darparu cyfleoedd i blant ddefnyddio amrywiaeth o aps didoli 

yn annibynnol fel y rhestrir uchod  
 

• Cyfrifiadur/Gliniadur - Darparu cyfleoedd i blant ddefnyddio 
amrywiaeth o aps didoli yn annibynnol fel y rhestrir uchod 
 

• BGRh - Disgyblion i ddidoli amrywiaeth o luniau ac eitemau ar y Bwrdd 
Gwyn Rhyngweithiol 
 

• Darparu ystod o wahanol wrthrychau i’r plant eu didoli. Y plant i 
dynnu lluniau o'r eitemau unwaith y byddant wedi'u didoli. 

 



Pasiwch y teclyn 
rheoli o bell 

Cyflwyniad:  
 

Nod y modiwl hwn yw annog plant i chwarae gyda 
cheir a reolir o bell fel y gallant ddeall y berthynas 
rhwng mewnbynnau ac allbynnau. 

Canlyniadau Disgwyliedig: 
 

       Archwilio swyddogaethau car a reolir o bell  

      drwy chwarae 

 

       Deall y berthynas rhwng mewnbwn (y rheolwr) 
       ac allbwn (y car). 

Cyn i ni ddechrau:  
Darllenwch drwy'r modiwl. 
 
Edrychwch i weld faint o amser fyddwch chi ei 
angen i gyflwyno'r modiwl – mae pob cam yn 
cyfateb yn fras i wers  1 awr, fodd bynnag, gall hyn 
amrywio yn ôl gallu eich disgyblion. 
Nodwch yr adnoddau yr ydych eu hangen (gweler 
y rhestr isod) a sicrhau fod gennych fynediad 
atynt drwy gydol y modiwl. 
 
Ymgyfarwyddwch eich hun â’r feddalwedd neu 
galedwedd y byddwch yn eu defnyddio i 
gyflwyno'r modiwl. 

Our Digital  
World - Nursery Rhaglennu  

Meithrin 

Tracio ac  
Asesu 



Cysylltiadau FfLlRh 

Llafaredd: 
 
• Siarad mewn termau syml am luniadau, modelau a symudiadau 
• Defnyddio geirfa sydd newydd eu dysgu mewn a thrwy weithgareddau 

chwarae 
• Gwrando a gweithredu ar gyfarwyddyd dau gam 

Rhifedd: 
  
Defnyddio ffeithiau a pherthnasoedd rhif 
• Sylweddoli y gall unrhyw beth gael ei gyfrif, nid yn unig gwrthrychau, 

e.e. clap, grisiau  
• Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau pen ac ysgrifenedig  
• Deall a defnyddio'r cysyniad o ‘un mwy’ yn eu chwarae  
• Deall a defnyddio'r cysyniad o ‘un llai’ yn eu chwarae  
     Arwynebedd a chyfaint Ongl a safle 
• Dilyn cyfarwyddiadau dau gam ar gyfer symudiadau syml o fewn gemau 

a gweithgareddau chwarae 



Cam 1:  
 
Caniatewch i blant archwilio ceir a reolir o bell mewn grwpiau bach. Os yw'n bosibl, 
cael rheolaeth dau fotwm (ymlaen ac yn ôl) a rheoli pedwar botwm (ymlaen, yn ôl, i'r 
chwith ac i'r dde). Yr athro i annog trafodaeth 'Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ....?' 

Cam 2:  
 
Gosodwch y matiau llythyren/rhif allan (Dolen i adnodd), ac esbonio wrth y plant fod 
angen iddynt arwain y car a reolir o bell i'r cerdyn llythyren/rhif gan ddefnyddio'r 
teclyn rheoli o bell. Plant i ddefnyddio rheolaeth ymlaen ac yn ôl. Os yw’r plant yn 
gallu, gellir defnyddio'r rheolaeth pedwar botwm.   

Cam 3:  
 
Rhowch amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladu i’r plant, e.e. blociau mawr pren, Duplo, 
conau, bocsys cardbord, brics meddal ayb.  Mewn parau mae'r plant i greu llwybr  
ar gyfer eu partneriaid i arwain y car rheoli o bell drwyddo. Dylai plant gael  
euhannog i feddwl am ba fotymau maent eu hangen i gadw’r car ar  
y ffordd.  

http://www.computingunlocked.org.uk/uploads/1/0/7/8/107896963/numbers-letters.pdf
http://www.computingunlocked.org.uk/uploads/1/0/7/8/107896963/numbers-letters.pdf
http://www.computingunlocked.org.uk/uploads/1/0/7/8/107896963/numbers-letters.pdf
http://www.computingunlocked.org.uk/uploads/1/0/7/8/107896963/numbers-letters.pdf
http://www.computingunlocked.org.uk/uploads/1/0/7/8/107896963/numbers-letters.pdf


Adnoddau – Camau 1, 2 & 3 

Caledwedd: 
 
• Ceir a reolir o bell, 
• Matiau rhif/llythyren 
• Lego/duplo/blociau adeiladu eraill 

Darpariaeth Barhaus: 
 
• Defnyddiwch y ceir a reolir o bell gydag amrywiaeth o wrthrychau y mae’n rhaid i'r 

plant eu cyrraedd 
 
• Sefydlu cwrs rhwystrau a herio'r plant  i arwain y ceir a reolir o bell drwy’r cwrs   
 
• Darparu Bee-bots i’r plant eu harchwilio 

 



Testun, dyluniad a chynllun © Cyngor Sir Caerdydd. 
Mae hawl i Richard Clement & Sarah Dawson gael eu hadnabod fel 
awduron y gwaith hwn wedi ei fynnu ganddynt yn unol â'r Ddeddf 
Hawlfraint, Dylunio a Phatentau 1988. 
 
 
 
Cedwir pob hawl. Ni chaniateir i unrhyw ran o'r cyhoeddiad hwn gael ei 
atgynhyrchu, storio mewn system adalw, na'i throsglwyddo, ar unrhyw 
ffurf gan unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio 
neu fel arall, heb ganiatâd ymlaen llaw gan yr awduron. 
 


