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Enghraifft o bob model 



Model cwricwlwm disgyblaethol 

Beth yw’r 
nodweddion sydd yn 

eu gwneud yn  
llwyddiannus? 

Pa adnoddau y mae pethau byw 
yn cystadlu amdanynt? 

MAES DYSGU A PHROFIAD – Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Yr hyn  sy’n bwysig 
Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi. 

BWYD 

Pam y mae arnom ei 
angen? 

O ble mae’n dod? 

Beth yw’r organau 
treulio pwysig? 

Ysglyfaethwr/ysglyfaeth 

Perthnasoedd bwydo 

BIOLEG Cynllunio ar wahân 



Model cwricwlwm amlddisgyblaethol 

O fewn MDaPh 

Mae’r byd o’n cwmpas yn 
llawn pethau byw... 

Bod yn chwilfrydig a 
chwilio am atebion… 

Mater a sut y mae’n 
ymddwyn… 

Bwyd ac amaeth 

Gwastraff bwyd 

Deunydd pecynnu bwyd 

Ymchwilio deunyddiau 

Milltiroedd 
bwyd 

Llygredd aer 

Dysgu arwahân yn 
gysylltiedig â’r topig, ni 
ddatblygir cysylltiadau a 

chyd-ddibyniaethau. 

BWYD
Cynllunio ar wahân 



Model cwricwlwm amlddisgyblaethol 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Iechyd a Lles 

Deietau cytbwys 

Ar draws y cwricwlwm 

At ba ddiben ydym ni’n 
defnyddio bwyd? 

Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu 

Bwydlenni – Ieithoedd, enwau 
bwydydd, bwyd fel sbardun ar 
gyfer ysgrifennu creadigol ac ati  

BWYD

Dysgu arwahân yn 
gysylltiedig â’r topig, ni 
ddatblygir cysylltiadau a 

chyd-ddibyniaethau. 

Cynllunio ar wahân 

Beth yw’r organau 
treulio pwysig? 



ADFYWIO: BWYD 

Mae  oddeutu un rhan o dair y bwyd a gynhyrchir yn y 
byd yn cael ei wastraffu.  Mae hyn yn 1.3 biliwn tunnell 
o fwyd bob blwyddyn. Pam y mae gwastraff bwyd mor 

ddrwg i’r blaned? 

Y ffeithiau 
• Mae oddeutu 1/3 o’r  bwyd a gynhyrchir yn y 

byd yn cael ei wastraffu, mae hynny’n 1.3 
biliwn tunnell. 

• Pe byddai gwastraff  bwyd yn wlad, byddai’r 
3ydd  yn y byd o ran gollwng nwy tŷ  gwydr, ar 
ôl Tsieina a’r Unol Daleithiau.

• Mae  420,000 tunnell o brydau bwyd  yn cael 
eu taflu i’r bin bob blwyddyn yn y DU. 

• Mae  90,000 tunnell o lefrith, sy’n  berffaith 
iawn i’w yfed,  yn cael ei wastraffu bob 
blwyddyn yn y DU. 

• Defnyddiwyd 300 litr o ddŵr i gynhyrchu pob 
gwydraid o lefrith sy’n cael ei wastraffu. 

• Mae 4.4 miliwn tunnell o datws bob blwyddyn 
yn cael ei gwastraffu yn y DU. 

5th March 2021

Rhoi’r dysgu mewn cyd-destun – ei wneud yn real 

https://www.bbcearth.com/regeneration-food


Model cwricwlwm rhyngddisgyblaethol 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg

Iechyd a Lles Y Dyniaethau 

Digartrefedd 

Cynllunio prydau bwyd 

Gwarediad gwastraff bwyd 

ailgylchu
tirlenwi

Beth sy’n digwydd i wastraff 
bwyd mewn safle tirlenwi? Mae’r dysgu yn cysylltu, 

yn datblygu 
dealltwriaeth bellach, 

yn datrys problemau ac 
yn bwrpasol 

Ar draws y cwricwlwm Cynllunio ar y cyd 

Milltiroedd bwyd 

Cynaliadwyedd 

Clustnodi arian 

Banciau bwyd 

Cnoi Cil 



Rhoi’r dysgu mewn cyd-destun – ei wneud yn real 

Y 
DARLUN 
MAWR



Rwy’n ystyried sut i 
gael gwared â 

gwastraff bwyd a beth 
yw’r dewisiadau eraill 

Cwricwlwm i fi 

Rwy’n ystyried  
sut mae fy 

newisiadau yn 
effeithio ar eraill 
a’r amgylchedd 

Rwy’n defnyddio fy 
ngwybodaeth a’m 

dealltwriaeth i 
wneud dewisiadau 
am y bwyd rwy’n ei 

fwyta 

Unigolion iach, 
hyderus 

Dinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus yng 
Nghymru a’r 

byd 

GALLAF WNEUD 
GWAHANIAETH 



Maes cwricwlwm – Sut gallwn ni newid y byd? 
“Os ydym ni o ddifri am fynd i’r afael â newid hinsawdd, byd natur a cholli 
bioamrywiaeth, llygredd a gwastraff yna rhaid i fusnesau, llywodraethau a 

dinasyddion ledled y byd wneud eu rhan i leihau gwastraff bwyd”  
Inger Anderse, Cyfarwyddwr Gweithredol UNEP 

Model cwricwlwm integredig 

Gwastraff 
bwyd 

Newid hinsawdd 

Tlodi bwyd 

Cynllunio 
prydau bwyd 

Materion lleol, 
cenedlaethol a 

byd-eang 

Deunydd pecynnu bwyd 

Arbed, 
ailddefnyddio ac 

ailgylchu

Deunyddiau

Amaeth a 
chynhyrchu bwyd 

Beth gallwn ni 
ei wneud am 

hyn? 
Compostio

Yr Amazon 

Rôl Technoleg 

Llifogydd

Milltiroedd bwyd 

Gwneud 
penderfyniadau 

Ar draws y cwricwlwm Cynllunio ar y cyd 



Crynodeb – moddau cwricwlwm 

Model Diffiniad Manteision Cwestiynau i’w hystyried 

D
is
gy

bl
a
et

h
ol

Addysgu arbenigol o 

fewn disgyblaethau neu 

bynciau

 Mae pynciau yn cynnig sicrwydd y caiff 

myfyrwyr fynediad i’r wybodaeth fwyaf 

dibynadwy sydd ar gael mewn gwahanol 

feysydd, a hynny trwy gysylltiadau â 

disgyblaethau a thrwy greu gwybodaeth 

newydd. 

 Mae pynciau’n cynnig ystod a dyfnder. 

 Gall athrawon ddefnyddio eu harbenigedd 

a’u hangerdd yn fwyaf effeithiol.

 Pa mor effeithiol yw’r dull hwn o ran 

gwneud cysylltiadau o fewn a rhwng 

MDaPh ac ati? 

 Sut mae’r dull hwn yn datblygu’r sgiliau 

trawsgwricwlaidd a’r sgiliau cyfannol? 

 Sut mae’r dull hwn yn cefnogi 

datblygiad sgiliau a gwybodaeth

trosglwyddadwy? 

A
m

ld
d
is
gy

bl
ae

th
ol

 

Mewn cwricwlwm 

amlddisgyblaethol 

astudir yr un topig o 

safbwynt mwy nag un 

ddisgyblaeth. 

 Ceir yr un manteision a’r un heriau â dull 

disgyblaethol. 

 Mae’n symud tuag at alluogi’r dysgwyr i  

gysylltu’r dysgu yn fwy effeithiol, ac mae’n 

cefnogi datblygiad sgiliau 

trosglwyddadwy. 

 Caiff dysgwyr ddealltwriaeth fwy cyfannol 

o’r byd. 

 Sut mae’r dull hwn yn datblygu’r sgiliau 

trawsgwricwlaidd a’r sgiliau cyfannol? 

 Sut gellir sicrhau bod cynnydd wrth 

wraidd y themâu? 

 Sut gallwn ni atal cymhwyso dulliau 

thematig nad ydynt yn darparu dysgu 

cyfoethog, trylwyr a rhesymegol ym 

mhob un o’r pynciau cysylltiedig? 



Model Diffiniad Manteision Cwestiynau i’w hystyried 
R
h
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n
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d
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a
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h
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Mae’n cyfuno sawl pwnc 

ysgol mewn un prosiect 

gweithredol, neu  wedi’i 

wedi’i drefnu i dorri ar 

draws cynnwys pynciol, gan 

ddod  ynghyd yn ystyrlon 

amryfal  agweddau ar y 

cwricwlwm 

 Mae’r dull hwn yn fodd i fyfyrwyr ddysgu 

trwy wneud cysylltiadau rhwng syniadau 

a chysyniadau ar draws gwahanol ffiniau 

disgyblaethol. 

 Gall myfyrwyr sydd yn dysgu fel hyn 

gymhwyso gwybodaeth o un 

ddisgyblaeth at ddisgyblaeth arall fel 

ffordd o ddyfnhau’r profiad dysgu. 

 Mae’n fodd i fyfyrwyr gael dealltwriaeth 

ryngddisgyblaethol o’r broblem neu'r 

cwestiwn (edrych trwy amrywiaeth o 

lensys). 

 Sut gallwn ni roi amser a gofod i athrawon 

gynllunio ar y cyd? 

 Sut gallwn ni fapio ar draws y cwricwlwm cyfan? 

 Sut gall hwn effeithio ar ddilyniant y dysgu o fewn y 

gwahanol ddisgyblaethau? 

 A yw’r model hwn yn addas ar gyfer cynllunio 

cwricwlwm ar draws y MDaPh? 

 A yw’r model hwn yn briodol ar gyfer cynllunio 

cwricwlwm ar draws  y cwricwlwm? 

 Sut mae’r dull hwn yn edrych ar draws y 

continwwm 3-16? 

In
te

gr
ed

ig
 

Dull rhyngddisgyblaethol o 

drefnu, sy’n chwalu ffiniau 

pynciol traddodiadol. 

 Cwricwlwm eang, cytbwys a dilys. 

• Os yw wedi’i gynllunio’n dda, gall y dull 

hwn: 

 Leihau dyblygu sgiliau a chysyniadau 

mewn gwahanol feysydd cwricwlwm 

 Gwella perthnasedd i’r dysgwr trwy gyd-

destun go iawn. 

 Galluogi’r dysgwr i weld y darlun 

ehangach, nid y rhannau tameidiog yn 

unig. 

 Datblygu’r sgiliau y gellir eu trosglwyddo i  

ddisgyblaethau a chyd-destunau eraill, ac 

i fywyd. 

 Sut gallwn ni roi amser a gofod i athrawon 

gynllunio ar y cyd? 

 A yw’r dull integredig hwn yn fwy addas i rai 

meysydd dysgu nag eraill? 

 Sut gallem ni sicrhau dilyniant yn y dysgu er mwyn 

gofalu nad yw cysyniadau allweddol yn cael eu 

gadael allan? 

 Sut ydym ni’n osgoi ymdriniaeth arwynebol? 

 Sut ydym ni’n sicrhau ystod a dyfnder o ran 

gwybodaeth a dealltwriaeth? 

 Sut mae’r dull hwn yn edrych ar draws y 

continwwm 3-16 oed? 



Sut all hyn effeithio ar gynllunio’r diwrnod 
ysgol? 

• A ddylai’r cwricwlwm gael ei drefnu mewn 
pynciau neu mewn blociau integredig neu rhywle 
yn y canol?

• A yw hyn yr un peth i’r holl grwpiau blwyddyn?

• A fydd myfyrwyr yn cael eu grwpio yn ôl blwyddyn 
bob tro?

• A ddylai’r holl sesiynau a ddyrennir fod yr un 
hyd? (Os felly, byddant yn amrywio mewn 
lluosrifau o’r un sesiwn e.e. dyblau/triawdau?).

• A fydd pob wythnos yr un peth a’r nesaf drwy 
gydol y flwyddyn?

• A fydd yr holl ddiwrnodau’n cychwyn ac yn 
gorffen ar yr un amser? A fydd egwyl ar yr un 
amser?

• A fydd yr holl fyfyrwyr ac aelodau staff yn 
cychwyn ac yn gorffen ar yr un amser?

(Waters a Male, 2013 – Llawlyfr Dylunio’r 
Cwricwlwm Uwchradd)

Gan fyfyrio ar yr hyn a 

ddysgwyd yn ystod y 

pandemig Covid-19 – a 

allwn ni ddiwygio’r diwrnod 

ysgol i ddarparu dysgu mwy 

cydlynol i’n dysgwyr?

Ychwanegwch unrhyw 

syniadau sydd gennych yn y 

sgwrs.



Modelau’r Cwricwlwm

Model 1 Dull pwnc unigol/disgyblaethol ar draws y lleoliad cyfan

Model 2 Dull pwnc unigol gyda diwrnod taro heibio i ganolbwyntio ar waith

integredig/traws-ddisgyblaethol. 

Model 3 Dull rhyngddisgyblaethol mewn rhai MDPh, disgyblaethol mewn rhai eraill

Model 4 Dull rhyngddisgyblaethol ar draws y cwricwlwm cyfan

Model 5 Dull integredig ym mhob MDPh

Model 6 Blwyddyn 7 integredig, wedi’i dilyn gan ddull rhyngddisgyblaethol neu 

bwnc unigol ym Mlynyddoedd 8 a 9

Model 7 Blwyddyn 7 ac 9 integredig wedi’i dilyn gan ddull rhyngddisgyblaethol neu 

bwnc unigol ym Mlwyddyn 9

Model 8 Integredig ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9



Modelau Cwricwlwm – Ysgol Gyfan?  

Beth yw’r manteision a’r heriau o ofyn i’ch arweinwyr canol a’ch athrawon 

gyfrannu at strwythur cyffredinol dylunio’r cwricwlwm?

• Beth fyddai'r dull gorau ar gyfer addysgu mewn amrywiaeth o wahanol 

feysydd?

• A oes ffordd arall o feddwl a chynllunio dysgu? Yn hytrach na nifer 

penodol o wersi ar amserlen? 


