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Ein Byd 
Digidol

Deilliannau a ddisgwylir Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd 

Digidol

Cymwysiadau Trawsgwricwlaidd 

Meithrinfa –

Faint rydych 

chi’n ei

wybod am 

dechnoleg?

1. Trafod defnyddiau 

gwahanol ar dechnoleg 

(gartref ac yn yr ysgol).

2. Deall sgiliau llywio 

sylfaenol: llygoden/pad 

cyffwrdd, bysellfwrdd, 

cyffwrdd.

3. Deall sut y gellir

defnyddio technoleg i 

gyfathrebu gyda'i 

gilydd.

Gallan nhw ddefnyddio 

TGCh i symud gwrthrychau 

o gwmpas sgrin i ddiben 

penodol (L1) Maen nhw’n 

ymwybodol o TGCh yn eu 

byd (L1)

Agwedd: Rhyngweithio a 

Chydweithio            Elfen: 

Cyfathrebu (Meithrin)

Bod yn ymwybodol bod 

gwahanol ffurfiau o gyfathrebu 

ar-lein e.e. e-bost, anfon 

negeseuon, galwad fideo.

Agwedd: Rhyngweithio a 

Chydweithio      Elfen: 

Cyfathrebu (Dosbarth Derbyn)

Siarad am wahanol ffurfiau o 

gyfathrebu ar-lein e.e. e-bost, 

anfon negeseuon, galwad fideo 

a’u defnyddiau. 

Gellir addysgu sgiliau llywio, yn 

enwedig defnyddio sgrin cyffwrdd 

trwy ymarfer ffurfio llythyr, felly bydd 

ffocws y wers yn newid i lythrennedd 

(ysgrifennu) yn hytrach na'r sgil TGCh. 

Fel arall gallan nhw greu dyluniadau 

neu baentiadau digidol syml trwy 

ddefnyddio’r offer Paent

Defnyddio Skype/Facetime o ystafell 

ddosbarth arall.

Nodiadau’r 

Athro:



Deilliannau a 

ddisgwylir

Cwricwlwm 

TGCh

Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cymwysiadau Trawsgwricwlaidd 

Meithrin –

Pasia’r Teclyn 

Rheoli o Bell?

1. Archwilio 

swyddogaethau car a 

reolir o bell trwy 

chwarae.

2. Deall y berthynas 

rhwng mewnbwn (y 

teclyn rheoli) ac allbwn 

(y car).

Dd/B Agwedd: Data a Meddwl Cyfrifiadol Elfen: 

Datrys problemau a modelu (Meithrin) 

Gyda mwy o annibyniaeth gall dysgwyr:

gwblhau patrymau a dilyniannau 

dilyn dilyniant syml o gyfarwyddiadau

dilyn proses o wneud newidiadau syml pan fo 

angen

creu cyfarwyddiadau un cam a nodi'r cam 

nesaf.

Gosod her i’r plant yn ystod 

llythrennau a synau neu fathemateg.   

A allwch chi yrru car i’r llythyren, 

sŵn/rhif? 

Nodiadau’r 

Athro:

Rhaglennu



Amlgyfrwng 

Deilliannau a ddisgwylir Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cymwysiadau 

Trawsgwricwlaidd/Nodiadau’r Athro

Meithrin –

Gwnewch 

farc!

1. Gallu symud gwrthrychau o 

amgylch sgrin 

2. Deall sut i dynnu lluniau a 

fideos 

3. Defnyddio offer Paent i 

greu lluniau 

4. Dangos y gallu i drefnu 

llythrennau/rhifau trwy 

ddefnyddio pecyn 

meddalwedd 

Gallan nhw 

ddefnyddio TGCh i 

symud gwrthrychau 

o amgylch sgrin i 

ddiben penodol (L1) 

Gwnewch fi’n Awdur

Agwedd: Cynhyrchu    Elfen: Creu

Gyda mwy o annibyniaeth gall 

dysgwyr:

Archwilio a defnyddio cydrannau 

amlgyfrwng gwahanol er mwyn dal a 

defnyddio testun, delwedd, sŵn, 

animeiddiad a fideo.

Gall plant hela am lythrennau/rhifau a 

defnyddio’r iPad/camera i dynnu 

lluniau o’r llythrennau/rhifau y maen 

nhw'n dod o hyd iddynt. 

Nodiadau’r 

Athro:

D.S.  Yn y bôn cyfres o fodiwlau 

trawsgwricwlaidd ar gyfer addysgu'r 

sgiliau perthnasol yn gyd-destunol yw 

agwedd amlgyfrwng Datgloi 

Cyfrifiadura. Gellir cyflwyno’r holl 

fodiwlau fel gwers yn rhan o’ch 

thema/pwnc presennol gan eu bod i 

gyd yn gofyn am y defnydd o gynnwys 

i hwyluso addysgu’r sgiliau.



Trin Data

Deilliannau a ddisgwylir Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cymwysiadau 

Trawsgwricwlaidd  

Meithrin 1. Defnyddio technoleg i 

gasglu gwybodaeth

2. Trefnu gwrthrychau 

trwy ddefnyddio 

meddalwedd briodol

3. Trafod a chreu 

pictogramau. 

Disgyblion yn 

archwilio, gyda 

chymorth, gwahanol 

fathau o wybodaeth 

a gedwir ar systemau 

TGCh. (L1) 

Maen nhw’n 

defnyddio TGCh i 

symud gwrthrychau 

ar sgrin i ddiben 

penodol a defnyddio 

geiriau a lluniau i 

gyfathrebu syniadau. 

(L1)

Agwedd: Data a Meddwl Cyfrifiadol Elfen: 

Data a Llythrennedd Gwybodaeth 

(Meithrin)

Gyda mwy o annibyniaeth gall dysgwyr:

gasglu data trwy ddefnyddio gwrthrychau

cydnabod bod gwahanol fathau o ddata, 

e.e. trefnu a/neu baru 

gwrthrychau/ffotograffau/symbolau 

trefnu gwrthrychau cyfarwydd trwy 

ddefnyddio meini prawf wedi’u gosod.

Plant i hela am bryfed, rhifau, 

llythrennau, blodau ac ati. 

Gallan nhw dynnu lluniau o’r 

hyn y maen nhw’n dod o hyd 

iddo.  Yna gallan nhw greu 

pictogram ar sail eu 

canlyniadau. Gallan nhw hefyd 

rannu’r hyn y daethant o hyd 

iddo yn wahanol grwpiau trwy 

ddefnyddio diagram Venn. 

Nodiadau’r Athro:


