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“Nid yw’r dull hwn yn ofyniad 
ychwanegol ond yn hytrach yn lif. 
Rwy’n cadw’r llawlyfr wrth fy ochr 
pan fyddaf yn cynllunio gwersi, 
ac os wyf angen ysbrydoliaeth, 
rwy’n edrych trwy’r llawlyfr 
ac yn darganfod enghreifftiau 
defnyddiol sy’n fy helpu i feddwl 
am syniadau newydd.”

(Athro Blwyddyn 4, Canolbarth Lloegr)
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1. Cyflwyniad

Er bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn ddiddorol a dymunol, mae tystiolaeth yn dangos bod llawer o blant 
yn gweld gwyddoniaeth yn yr ysgol fel rhywbeth haniaethol, anghysylltiedig ac yn amherthnasol i’w bywydau1. 
O ganlyniad, mae llawer o bobl yn gweld gwyddoniaeth fel rhywbeth sydd ‘ddim i mi’. Dengys astudiaethau 
bod y canfyddiadau hyn yn gallu dechrau’n gynnar yng nghyfnod plant mewn ysgol gynradd.

Mae’r llawlyfr hwn yn cyflwyno’r Dull Addysgu Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd (PSCTA) – fframwaith 
addysgu sy’n helpu athrawon i fyfyrio ar a datblygu ffyrdd newydd i hyrwyddo diddordeb ac ymgysylltiad 
plant mewn gwyddoniaeth.

Mae’r dull hwn yn gweithio gydag unrhyw gwricwlwm ac yn cynnwys addasiadau bach i arfer arferol. Datblygwyd 
y dull ar y cyd trwy bartneriaeth rhwng athrawon ac ymchwilwyr. Mae’r dull yn rhoi canllawiau ar gyfer addysgu 
yn y dosbarth, ac yn eirioli dros bwysigrwydd persbectif ysgol gyfan.

Beth sydd yn y llawlyfr hwn?

Tudalennau 9 i 15: Yr achos dros fwy o degwch mewn gwyddoniaeth, a’r rôl bwysig y gall athrawon 
cynradd ei chware mewn creu profiadau dysgu gwyddoniaeth cynhwysol i bob plentyn.

Tudalennau 17 i 35: Y PSCTA (yn cynnwys enghreifftiau manwl a chanllaw cam wrth gam).

Tudalennau 37 i 43: Tystiolaeth o effaith y dull.

Tudalennau 45 i 49: Gwerth rhoi’r dull ar waith ar draws yr ysgol, gydag awgrymiadau ymarferol ynghylch 
dechrau arni.

Tudalennau 55 i 94: Adnoddau ychwanegol, yn cynnwys enghreifftiau o gynlluniau gwersi addasedig, 
i gefnogi eich arfer addysgu cyfalaf gwyddoniaeth cynradd.

Mae’r	PSCTA,	a	ddatblygwyd	ar	y	cyd	ag	ymchwilwyr	ac	ugain	o athrawon,	
yn grymuso	athrawon	i wneud	addysgu	gwyddoniaeth	mewn	ysgolion	cynradd	
yn brofiad	difyr	a	theg.

• Mae’r dull hwn wedi’i adeiladu ar y conglfaen o arfer addysgu gwyddoniaeth dda mewn 
ysgolion cynradd.

• Mae’r sylfaen o ehangu beth a phwy sy’n cyfrif mewn gwyddoniaeth yn herio cynrychioliadau 
a syniadau cyffredin am wyddoniaeth.

• Er mwyn cryfhau’r conglfaen a’r sylfaen, mae tri philer yn darparu technegau ychwanegol 
ar gyfer rhoi’r dull ar waith.



6

Cyflwyniad



7

Cyflwyniad

Y model PSCTA

Mae gan y PSCTA – dull myfyriol sy’n adeiladau ar arfer addysgu cynradd da – dair sylfaen 
allweddol, sy’n ehangu beth a phwy sy’n cyfrif, a thri philer o ymarfer sy’n cryfhau’r dull.
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“Fy nghyngor i athrawon eraill: 
Peidiwch ag anwybyddu’r rhan 
hwn o’r llawlyfr. Mae’n hynod bwysig! 
Mae’n gwneud gwahaniaeth mawr.”

(Athro Blwyddyn 4, Canolbarth Lloegr)
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2. Deall y syniadau

Pam	bod	angen	i wyddoniaeth	gynradd	fod	yn	gymdeithasol	gyfiawn?

Mae addysg gwyddoniaeth yn chwarae rôl hanfodol mewn paratoi pobl ifanc ar gyfer eu dyfodol. Gall eu helpu 
i fod yn ddinasyddion gweithgar ac yn ddefnyddwyr ac yn gynhyrchwyr beirniadol o wyddoniaeth, gan eu galluogi 
i wneud penderfyniadau gwybodus am eu hiechyd a’u lles eu hunain, ac iechyd a lles y blaned.

Mae menywod, pobl dosbarth gweithiol a rhai grwpiau lleiafrif ethnig yn cael eu tangynrychioli’n gyson mewn 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), oherwydd anghydraddoldebau cymdeithasol 
o fewn, a thu hwnt i wyddoniaeth. Mae’r diffyg amrywiaeth hwn yn cyfyngu ar gyflawniadau a datblygiadau 
o fewn y gymuned wyddoniaeth, yn atal llenyddiaeth wyddonol gyhoeddus ac yn gallu rhwystro pobl ifanc 
rhag mynd ar drywydd gyrfa STEM.

Mae addysg wyddoniaeth yn yr ysgol gynradd yn arbennig o bwysig. Dengys ymchwil bod canfyddiadau pobl 
ifanc o wyddoniaeth yn aml yn cael eu ffurfio cyn iddynt fod yn 11 oed a bod llawer o blant oed cynradd eisoes 
yn meddwl ‘nid yw gwyddoniaeth i mi’2. Yn y llyfryn hwn, rydym yn dangos sut mae athrawon wedi defnyddio’r 
PSCTA i helpu i newid y patrymau hyn, gan helpu mwy o blant i ymgysylltu â gwyddoniaeth.

Mae’r PSCTA yn seiliedig ar syniadau o degwch a chyfiawnder cymdeithasol – wrth ei wraidd mae’r dull 
yn ymwneud â newid arfer er mwyn cefnogi plant yn well a herio anghyfiawnderau, yn hytrach na cheisio 
newid y plentyn.

Enghraifft

Pan nad yw cyfalaf gwyddoniaeth yn cael ei gydnabod

Mae Malcolm yn mwynhau pêl-droed. Mae hefyd yn mwynhau dysgu am geir gan ei dad sy’n 
fecanig. Mae’n dweud nad ydyw wedi cwrdd ag unrhyw un gwyddonol ac nad yw’n teimlo bod 
gwyddoniaeth iddo ef.

Mae Kalifa yn awyddus i ddysgu am wyddoniaeth, ond ychydig iawn o’r gwyddonwyr mae hi’n 
clywed amdanynt yn yr ysgol sy’n Ddu neu’n fenywod.

Nid yw Samuel yn meddwl ei fod yn dda iawn mewn gwyddoniaeth. Byddai’r plant eraill yn 
ei ddosbarth yn cytuno. Mae’n well gan Samuel weithio’n ddistaw ac nid yw’n hoffi rhoi atebion 
o’i wirfodd, er ei fod yn aml yn gwybod yr ymateb cywir.

Enghraifft 1: Plant nad yw eu cyfalaf gwyddoniaeth yn cael ei gydnabod ar hyn o bryd
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Cydraddoldeb

Mae cydraddoldeb yn golygu trin pawb 
yn gyfartal. Ond nid yw pawb yn dechrau 
ar yr un man cychwyn, nid pawb sydd 
â’r un adnoddau ac nid yw pawb yn 
profi’r un cyfyngiadau.

Mewn geiriau eraill, gall trin pawb 
yn gyfartal mewn gwirionedd ddwysau 
anghydraddoldebau cymdeithasol.

Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae cyfiawnder cymdeithasol yn mynd 
â phethau cam ymhellach, ac yn ceisio 
dymchwel a chael gwared â systemau 
a phrosesau sy’n creu ac yn cynnal 
anghydraddoldebau.

Yn hyn o beth, mae mabwysiadu 
meddylfryd cyfiawnder cymdeithasol 
yn golygu bod athrawon yn tynnu 
sylw at faterion pŵer a chyfiawnder 
yn eu hymarfer addysgu, gan wneud 
eu haddysgu gwyddoniaeth yn 
fwy cynhwysol.

Cydraddoldeb, tegwch neu anghyfiawnder cymdeithasol – beth yw’r gwahaniaeth?

Tegwch

Mae tegwch yn hyrwyddo trin pobl 
yn wahanol, yn ôl angen.

Er enghraifft, byddai dull teg yn golygu 
rhoi mwy o amser ac adnoddau i’r rhai 
sydd eu hangen fwyaf.
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I fyfyrio ar sut mae’ch arfer addysgu yn defnyddio’r syniadau hyn o degwch a chyfiawnder 
cymdeithasol, defnyddiwch y Cwmpawd Tegwch yn Atodiad A. Mae’r Cwmpawd Tegwch yn adnodd 
sy’n gweithio ar y cyd â’r PSCTA i helpu athrawon i fabwysiadu agwedd teg a chymdeithasol gyfiawn 
tuag at addysgu. Mae hefyd yn darparu ffordd i gofnodi ac olrhain cynnydd.

“Roeddwn yn teimlo’n nerfus am drin plant yn fy nosbarth 

mewn ffyrdd gwahanol, yn hytrach na rhoi’r 
un cyfleoedd a 

phrofiadau i bawb. Yn fy meddwl i, mae cynhwysiant bob amser 

wedi ymwneud â gwneud yn siŵr nad yw unrhyw blentyn yn 

cael ei adael allan ac nid oed
d wir yn mynd yn bellach na hynny.

 Dechreuodd hynny newid yn araf ar ôl i mi glywed am wersi 

llwyddiannus gan athrawon eraill oedd yn defnyddio’r 
dull hwn. 

Roedd un o’r gwersi hyn yn cynnwys dewis canolbwyntio ar gwpl 

o blant yn y dosbarth – y rhai lleiaf ymgysylltiedig a fyddai, 

fel arfer ddim yn teimlo bod ganddynt lawer i’w gyfrannu. 

Roedd hwn yn newid mor fach, ond gwnaeth wahaniaeth mawr!

 Gwnaeth hyn i mi fyfyrio ar fy nosbarth fy hu
n. Mae yna gymaint 

o blant yn fy nosbarth gyda 
rhieni sy’n rhoi digon o brofiadau 

gwyddoniaeth cyfoethog. Rwy’n gallu gweld nawr bod y plant 

hynny’n aml yn dominyddu fy ngwersi oherwydd bod ganddynt 

eisoes wybodaeth a phrofiad o’r pwnc. Mewn cyferbyniad, mae 

plant eraill angen llawer mwy o gefnogaeth. Fy mwriad nawr 

yw gweithio ar ffyrdd i sicrhau chw
arae teg fel bod pob plentyn

 

yn gallu rhannu eu profiadau
 a bod yn hyderus i wneud hynny.”

(Athro Blwyddyn 3, Canolbarth Lloegr)
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Beth yw cyfalaf gwyddoniaeth?

Mae’r syniad o gyfalaf gwyddoniaeth yn rhoi ffordd i ddeall a threfnu pob adnodd sy’n ymwneud â 
gwyddoniaeth a allai fod gan berson. Rydym yn defnyddio trosiad i helpu i egluro hyn: mae eich ‘bag’ 
cyfalaf gwyddoniaeth yn dal eich holl ddiddordebau, gwybodaeth, cysylltiadau ac ymddygiad sy’n ymwneud 
â gwyddoniaeth. Gellir grwpio cynnwys y bag cyfalaf gwyddoniaeth hwn i bedwar ‘poced’, yn cynnwys:

• Yr hyn rydych yn ei wybod am wyddoniaeth (e.e. eich gwybodaeth wyddonol, llythrennedd 
a dealltwriaeth);

• Sut rydych chi’n meddwl am wyddoniaeth (eich agweddau a’ch tueddiadau sy’n ymwneud 
â gwyddoniaeth);

• Pa weithgareddau cysylltiedig â gwyddoniaeth rydych yn eu gwneud yn eich amser sbâr 
(e.e. darllen am wyddoniaeth, ymweld â lleoedd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth); a

• Y bobl rydych yn adnabod (e.e. aelodau o’r teulu sydd â chymwysterau gwyddoniaeth; pobl 
sy’n siarad â chi am bynciau yn ymwneud â gwyddoniaeth a phobl bwysig eraill sy’n eich annog 
i ymgysylltu â a/neu barhau â gwyddoniaeth).

Nid yw cyfalaf gwyddoniaeth yn sefydlog – bydd ei werth a’i botensial yn dibynnu ar y cyd-destun. 
Fel y dangosir gan Enghraifft 1 (gweler tudalen 9), efallai y bydd gan blant amrywiaeth o ddiddordebau, 
sgiliau a phrofiadau cysylltiedig â gwyddoniaeth sy’n gallu cael eu hanwybyddu a’u hanwireddu o fewn 
y dosbarth. Gall gwyddoniaeth yn yr ysgol hefyd ddatblygu cyfalaf gwyddoniaeth pobl ifanc mewn ffyrdd 
gwahanol. Mae ymchwil wedi canfod po fwyaf y caiff cyfalaf gwyddoniaeth plentyn ei ddatblygu a’i 
werthfawrogi, y mwyaf tebygol y maent (yn ystadegol) o ymgysylltu â gwyddoniaeth ac o weld gwyddoniaeth 
fel rhywbeth ‘i mi’3.

Mae’r PSCTA yn defnyddio’r cysyniad hwn i symud tuag at ymgysylltiad teg â myfyrwyr. Mae effaith y 
dull gweithredu hyd yn oed yn fwy pan gaiff ei fabwysiadu ar draws yr ysgol gyfan. Mae defnyddio’r dull hwn 
yn arwain at newidiadau nid yn unig yn arferion ystafell ddosbarth athrawon unigol, ond hefyd yn niwylliant 
ehangach yr ysgol.

Mae arolwg (a chyfarwyddiadau defnyddio) ar gyfer mesur cyfalaf gwyddoniaeth plant Cyfnod 
Allweddol 1 (CA1) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2) i’w gweld yn Atodiad B. Mae’r adnoddau hyn wedi’u 
cynllunio i helpu i olrhain newid dros gyfnod gweddol hir (e.e. blwyddyn academaidd gyfan neu hanner 
blwyddyn academaidd) ac nid ar ôl dosbarthiadau unigol!
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(Delwedd © 2015 Cognitive)
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Sut mae’r PSCTA yn helpu dysgwyr?

Mae’r PSTCA yn helpu athrawon i gefnogi ymgysylltiad plant â gwyddoniaeth.
Mae’r dull hwn yn helpu i ddatblygu:

Bydd helpu plant i ymgysylltu â gwyddoniaeth, a rhoi’r hyder a’r gallu iddynt ymgysylltu’n feirniadol â chynnwys 
gwyddonol, yn eu helpu i weithredu’n well yn eu bywydau. Mae hyn yn cynnwys bod yn ddefnyddwyr beirniadol 
o straeon gwyddoniaeth yn y newyddion, gwneud penderfyniadau am eu lles corfforol a meddyliol eu hunain 
ac eraill, a gofalu am y blaned.

Hunaniaeth wyddoniaeth – ymdeimlad plentyn o’i hun fel rhywun 
‘gwyddonol’. Mae hyn yn golygu rhywun sy’n gwneud gwyddoniaeth, 
neu sydd â diddordeb yn y pwnc, ac sy’n cael ei weld felly gan bobl eraill. 
Trwy ymgysylltu ag arferion dysgu ac addysgu sy’n archwilio ac yn herio 
anghydraddoldebau cymdeithasol, gall mwy o amrywiaeth o blant ddatblygu 
hunaniaeth wyddoniaeth.

Gallu mewn gwyddoniaeth – y gallu i ddefnyddio gwybodaeth am 
wyddoniaeth, sgiliau ac arferion i weithredu ar faterion sy’n bwysig yn eich 
bywyd eich hun. Trwy feithrin eu gallu mewn gwyddoniaeth, gall plant a phobl 
ifanc ddatblygu a defnyddio eu lleisiau, a bod yn rhan weithgar o gymdeithas 
ddemocrataidd a sifil.

Llwybr sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth – y gallu i weld dyfodol i’ch hunan 
sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth, naill ai trwy gymryd rhan mewn gwyddoniaeth 
ffurfiol (e.e. ennill cymwysterau gwyddoniaeth a/neu uchelgais i ddilyn gyrfa 
mewn gwyddoniaeth) neu’n fwy anffurfiol (e.e. cymryd diddordeb mewn 
cyfryngau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth neu glybiau neu weithgareddau 
gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol).
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Enghraifft 2: Tegwch ar waith – defnyddio’r PSCTA

Enghraifft

Stori Dylan

Nid oedd Dylan, disgybl Blwyddyn 3, bron byth yn ymgysylltu â gwersi gwyddoniaeth. Roedd ei 
athrawes yn gwybod bod ganddo ddiffyg hyder a’i fod yn teimlo’n swil am gyfrannu yn ystod gwersi. 
Pan ddechreuodd yr athrawes ddefnyddio’r PSCTA, roedd hi’n gobeithio y byddai’r dull hwn yn helpu 
Dylan i fagu hyder mewn gwyddoniaeth a’i annog i gymryd rhan.

Penderfynodd yr athrawes i wneud ymdrech arbennig i ddeall anghenion Dylan. Sylwodd bod 
Dylan yn aml yn treulio amser chwarae yn dyfrio’r planhigion yng ngardd yr ysgol. Yn ystod gwers 
ar blanhigion, penderfynodd holi Dylan am ei hoff blanhigion. Er ei fod yn swil i ddechrau, ymhen 
fawr o dro dechreuodd ddisgrifio ei hoff flodau yng ngardd ei nain. Soniodd hefyd ei fod yn helpu 
ei nain i ddyfrio’r planhigion a chwynnu. Penderfynodd yr athrawes ddefnyddio arbenigedd Dylan 
mewn garddio fel ffocws ar gyfer trafodaethau yn y dyfodol.

Sylwodd bod y disgyblion eraill yn y dosbarth wedi synnu i glywed amlygrwydd llais Dylan yn 
y dosbarth mwyaf sydyn. Ond yn fuan daethant i werthfawrogi Dylan fel rhywun oedd â rhywbeth 
gwerthfawr i’w rannu. Ymestynnodd hyder newydd Dylan i wersi eraill hefyd. Sylwodd ei athrawes 
ar newid sylweddol yn ymgysylltiad Dylan ar draws pob pwnc.

Oherwydd gofynion yr amserlen, roedd Dylan yn aml yn cael ei dynnu allan o wersi gwyddoniaeth 
i fynd i ddosbarthiadau cymorth ychwanegol, ond yn fuan dechreuodd gwyno – nid oedd ef eisiau 
colli ei wersi gwyddoniaeth!
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3. Y model PSCTA

• Mae’r PSCTA yn arfer myfyriol a ellir ei ddefnyddio gydag unrhyw gwricwlwm.

• Mae athrawon yn defnyddio’r model i fyfyrio ar ac addasu eu haddysgu, yn unol â chysyniadau 
craidd y PSCTA.

Mae’r model wedi’i adeiladu ar y conglfaen o addysgu gwyddoniaeth dda mewn ysgolion cynradd. Ei sylfaen 
hanfodol yw ehangu’r hyn rydym yn ei werthfawrogi mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth mewn ffyrdd mwy 
teg a chyfranogol. Mae tri philer y model yn rhoi technegau i helpu i gefnogi gwneud ymgysylltiad â gwyddoniaeth 
yn deg. Mae’r PSCTA yn cynnwys athrawon ac ysgolion mewn cylchoedd o fyfyrio proffesiynol, gan ysgogi 
diwygiadau sy’n gwella arfer.
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Ffigur 1: Y model PSCTA
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Y model PSCTA

Conglfaen: Arfer gwyddoniaeth cynradd da

Mae’r PSCTA wedi’i adeiladu ar y conglfaen o addysgu da mewn ysgolion 
cynradd (gan gynnwys arfer gwyddoniaeth da mewn ysgolion cynradd). 
Mae’n adeiladu ar y sylfaen dystiolaeth helaeth bresennol a’r llenyddiaeth 
ymchwil ynghylch ymarfer addysgu cynradd effeithiol, sy’n cynnwys addysgu 
trwy chwarae ac archwilio syniadau a deunyddiau newydd, ac annog 
disgyblion i brofi eu syniadau, dylunio arbrofion a dysgu o’r canlyniadau.

Adnoddau ar-lein

Adnoddau a deunyddiau darllen defnyddiol ar gyfer athrawon, cydlynwyr gwyddoniaeth 
a llywodraethwyr:

https://pstt.org.uk/resources

www.ogdentrust.com/resources

https://www.stem.org.uk/resources/curated-collections/primary-0

https://seerih-innovations.org/science4families/

http://www.psqm.org.uk/psqm-resources

http://www.questionsforgovernors.co.uk/

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

MYFYRIO 
ar eich arfer

MYFYRIO 
ar eich arfer

MYFYRIO 
ar eich arfer

MYFYRIO 
ar eich arfer

ADDASU 
eich gwersi

ADDASU 
eich gwersi

ADDASU 
eich gwersi

ADDASU 
eich gwersi

https://pstt.org.uk/resources
http://www.ogdentrust.com/resources
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https://seerih-innovations.org/science4families/
http://www.psqm.org.uk/psqm-resources
http://www.questionsforgovernors.co.uk/
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Y model PSCTA

Sylfeini hanfodol: Ehangu beth a phwy sy’n cyfrif

Mae’r sylfaen hanfodol, y mae’r PSCTA yn sefyll arni, yn cynnwys 
‘ehangu beth a phwy sy’n cyfrif’ mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth. 
Mae hyn yn rhan hanfodol o sicrhau bod gwyddoniaeth gynradd yn 
dod yn fwy teg a chyfranogol.

Gellir deall ac ymarfer gwyddoniaeth mewn nifer o wahanol ffyrdd. 
Fodd bynnag, mae gwyddoniaeth mewn ysgolion cynradd yn aml 
yn cael ei ddysgu o safbwynt sengl, cul, ac mae’r hyn sy’n cyfrif fel 
gwyddoniaeth – a phwy sy’n gallu bod yn wyddonol – yn tueddu 
i fod yn gyfyng.

Rydym yn argymell tair ffordd allweddol i ehangu ar beth a phwy sy’n cyfrif mewn gwyddoniaeth, trwy:

• ddechrau gyda’r plentyn

• meithrin addysgu a dysgu cynhwysol

• cefnogi llais a gwaith disgyblion

Dechrau gyda’r plentyn

Y ffordd gyntaf i ehangu beth a phwy sy’n cyfrif mewn gwersi gwyddoniaeth yw i ‘ddechrau gyda’r plentyn’. 
Mae’r gweithgaredd sylfaenol hwn yn atgyfnerthu gwerth addysgu a dysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn, 
ac yn helpu i ddod ag ef i flaen eich meddwl a’ch cynllunio.

Mae athrawon yn ystyried anghenion eu myfyrwyr yn reddfol, ond weithiau gall y pwysau o gwmpasu cynnwys 
rwystro addysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn. Gall canolbwyntio ar brofiad plant o gynnwys gwersi, yn hytrach 
na meddwl yn bennaf am y cynnwys y mae’n rhaid ei gyflwyno, wneud gwersi’n fwy ystyrlon i bawb dan sylw. 
Mae dechrau gyda’r plentyn hefyd yn golygu cydnabod yn benodol y cyfraniadau unigryw y gall pob disgybl 
eu gwneud i ddosbarth, ac ystyried sut y gallwch chi werthfawrogi a mynd i’r afael â hyn trwy eich addysgu.

Er mwyn cynllunio gwersi o safbwynt y plentyn, efallai y bydd angen i chi ddysgu mwy am anghenion a 
diddordebau unigol eich disgyblion. Efallai y bydd hyn yn cymryd amser i ddechrau, ond mae’n fuddsoddiad 
pwysig: bydd meithrin perthynas gadarnhaol â gwyddoniaeth yn gynnar yn helpu plant i ymgysylltu â 
gwyddoniaeth, gwneud cynnydd, a pharhau i astudio gwyddoniaeth wrth iddynt fynd yn hŷn.
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Y model PSCTA

Enghraifft 3: Dechrau gyda’r plentyn

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

MYFYRIO 
ar eich arfer

MYFYRIO 
ar eich arfer

MYFYRIO 
ar eich arfer

MYFYRIO 
ar eich arfer

ADDASU 
eich gwersi

ADDASU 
eich gwersi

ADDASU 
eich gwersi

ADDASU 
eich gwersi

Enghraifft

Datblygu strategaeth newydd: dechrau gyda’r plentyn

Yn ystod diwrnod HMS i’r holl staff mewn ysgol gynradd, myfyriodd yr athrawon gyda’i gilydd 
ar y PSCTA. Roeddynt yn teimlo bod ethos eu hysgol yn gyffredinol yn gwerthfawrogi addysgu 
sy’n canolbwyntio ar y plentyn, ond wrth feddwl yn fanwl am eu gwersi gwyddoniaeth penodol, 
sylweddolasant eu bod yn nodweddiadol yn dechrau eu cynllunio a phob gwers gydag amcan 
dysgu, yn hytrach na gyda’r plentyn.

Penderfynodd yr athrawon, er y byddai gan bob gwers amcan dysgu o hyd, nad oeddynt am 
i hyn fod yn lens ar gyfer cynllunio a dechrau gwersi. Yn hytrach, penderfynasant gynllunio pob 
gwers trwy ofyn ‘sut mae’r pwnc yma’n cysylltu â’r plant yn fy nosbarth?’. Cytunasant na fyddai’r 
disgyblion bellach yn ysgrifennu’r amcan dysgu fel y dasg gyntaf ym mhob gwers. Yn hytrach, 
byddai athrawon yn dechrau pob pwnc trwy archwilio cysylltiadau â hunaniaeth, bywydau, 
diddordebau a phrofiadau’r plant yn y dosbarth.
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Y model PSCTA

Enghraifft

Cipolwg ar wers gwyddoniaeth: gwrando ar y disgybl

Penderfynodd athro dosbarth Blwyddyn 4 gynnwys ‘tasg ymlaen llaw’ fel pwynt mynediad ar gyfer 
pob pwnc newydd, er mwyn galluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau rhwng eu profiadau eu hunain 
a’r pwnc newydd. Er enghraifft, cyn dechrau ar y pwnc synau, gosododd y dasg ymlaen llaw ganlynol: 
“Yn ystod eich taith adref pnawn yma, sylwch ar yr holl wahanol synau rydych chi’n eu clywed. 
Gwnewch restr o’r synau hyn a dewch â hi i’r ysgol fory i’w rhannu gyda’r dosbarth.”

Dechreuodd yr athro’r wers nesaf gydag enghreifftiau’r disgyblion a’u defnyddio i lywio’r wers. 
Sylwodd y plant ar bob math o synau gwahanol, gan gynnwys cyrn ceir, ambiwlansys, pobl yn siarad 
mewn ieithoedd gwahanol, cerddoriaeth yn chwarae mewn ceir, adar yn canu a chŵn yn cyfarth. 
Ysgrifennodd yr athro’r enghreifftiau hyn ar y bwrdd gwyn a gofynnodd i’r myfyrwyr a allant feddwl 
am y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt.

Meddyliodd y dosbarth am syniadau creadigol – siaradodd rhai am uchder y synau, disgrifiodd eraill 
synau fel rhai neis neu annymunol, ac ati. Gwnaeth y gweithgaredd hwn ennyn diddordeb un ferch 
yn arbennig, merch oedd ddim fel arfer yn siarad o flaen y dosbarth. Roedd y ferch yn cael trafferth 
i ddysgu, ac yn aml yn defnyddio clustffonau lleihau sŵn yn y dosbarth pan oedd yna ormod o sŵn. 
Cododd y ferch ei llaw a rhannu ei phrofiad o beidio â hoffi synau uchel, yn enwedig pan oedd llawer 
o bobl yn siarad ar unwaith, ac esboniodd sut roedd synau traffig yn aml yn ei anesmwytho. Nid oedd 
yr athro wedi rhagweld y ffyrdd diddorol y datblygodd y wers ac roedd wrth ei fodd bod y plentyn 
arbennig hwn wedi ymroi cymaint ac yn barod i rannu ei phrofiad o sŵn.

Enghraifft 4: Defnyddio profiadau’r plant i ddechrau a llywio’r wers

“Fel athro’r blynyddoedd cynn
ar, rwyf mor hapus i weld y dull 

hwn. Teimlaf, er bod y dull a arweinir gan blant yn gryf yn y 

blynyddoedd cynnar, mae’n diflannu’n araf wrth i’r plant symud 

i Gyfnod Allweddol 2. Rwyf mor falch i fod yn rhan o’r pro
siect 

a’i hyrwyddo, gan fy mod yn teimlo’n angerddol dros barhau 

i ganolbwyntio ar y plentyn yn ystod y
 blynyddoedd cynradd.”

(Athro Blynyddoedd Cynnar, Arfordir De Lloegr)
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Meithrin dysgu ac addysgu cynhwysol

Mae elfen allweddol arall o ehangu beth a phwy sy’n cyfri yn cynnwys meithrin dysgu ac addysgu cynhwysol. 
Mae cyfoeth o ymchwil yn dangos bod athrawon a chwricwla yn aml yn defnyddio enghreifftiau sy’n adlewyrchu 
safbwyntiau, diddordebau, gwybodaeth, profiadau, hanes a chyfraniadau grwpiau cymdeithasol breintiedig, 
megis Gwyn, gorllewinol, dosbarth canol, pobl nad ydynt yn anabl4. Gall hyn arwain at rai plant yn teimlo eu 
bod wedi’u heithrio gan wyddoniaeth. Mae hefyd yn golygu bod addysgu a dysgu gwyddoniaeth yn unochrog 
a ddim yn adlewyrchu nac yn elwa o safbwyntiau cyfoethog ac amrywiol.

Trwy feithrin addysgu a dysgu cynhwysol, mae athrawon yn ceisio gwerthfawrogi’r profiadau a’r cynrychioliadau 
amrywiol niferus y mae plant, ac yn enwedig y rhai o gefndiroedd amrywiol, yn dod gyda nhw i wyddoniaeth. 
Yn y modd hwn, mae taith wyddonol plentyn wedi’i seilio ar ei fywyd a’i brofiadau ei hun, yn hytrach na chael 
ei weld fel rhywbeth estron. Mae hyn yn bwysig oherwydd bydd anwybyddu anghydraddoldebau yn yr ystafell 
ddosbarth, a/neu drin pob plentyn fel pe baent yr un fath, ond yn arwain at ddwysau anghydraddoldebau.

Mae ymarfer addysgu a dysgu cynhwysol yn golygu darparu mwy o adnoddau a chymorth i’r plant hynny sydd 
ei angen fwyaf, gan gydnabod bod anghydraddoldebau cymdeithasol yn cynhyrchu patrymau gwahanol o fraint 
ac anfantais ymhlith disgyblion. Gallwch hefyd fyfyrio wrth gynllunio i sicrhau nad yw gweithgareddau gwersi 
yn gwneud rhagdybiaethau penodol (e.e. trin adnoddau a phrofiadau plant breintiedig fel rhai ‘normal’) a sicrhau 
bod cymorth yn cael ei ddarparu i alluogi pob plentyn i gymryd rhan gyfartal yn y gweithgaredd.

“Mae Jadon yn ei chael hi’n ano
dd bod yn yr ysgol. Mae bywyd y cartref 

yn anodd, ac yn ddiweddar cafod ei roi mewn gofal maeth. Cefais wybod 

ei fod wedi cael cit drymiau gan ei rieni maeth, felly pan gawsom ein gwers 

ar sŵn penderfynais seilio’r wers ar ddrymiau.

 Gwnaethom arbrawf ar sŵn y tu allan, lle chwaraeodd drwm a symudodd y 

plant i ffwrdd i weld sut mae sŵn yn mynd yn dawelach gyda phellter. Dangosais 

wahanol fathau o ddrymiau hefyd a gofyn i Jadon – sef yr ‘arbenigwr’ mewn 

drymiau – i egluro sut y gallent i gyd s
wnio.

 Roedd wedi ymgysylltu’n llwyr! Roedd wrth ei fodd i fod yn rhan gan
olog o’r 

wers a chael ei weld fel arbenigwr. Dydw i ddim yn meddwl, cyn i mi ddechrau 

ar y dull hwn, y byddwn wedi meddwl am gynnwys drymiau Jadon yn fy ngwersi 

– ond mae hyn wedi gwneud cymaint o wahaniaeth iddo ef a’r dosbart
h cyfan!”

(Athro ysgol gynradd)
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Mae meithrin arferion cynhwysol yn golygu meddwl yn sensitif am y profiadau y byddwch yn gofyn i blant 
eu rhannu yn y dosbarth, ac am adnoddau y gall fod eu hangen i alluogi pob myfyriwr i gymryd rhan yn 
y gweithgareddau hyn. Er enghraifft, a oes gan y plant i gyd fynediad at argraffydd, papur a deunyddiau crefft 
yn y cartref? Os na, sut ellir mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb yma? Gall fframio gwers o amgylch profiad bob 
dydd (gweler Enghraifft 4, sy’n archwilio’r synau y mae plant yn eu clywed ar eu taith i’r ysgol), profiad dosbarth 
a rennir (e.e. diwrnod mabolgampau ysgol neu ymweliad) neu gyd-destun lleol (e.e. siop neu barc yn agos 
i’r ysgol) helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan mewn dysgu ar sail decach.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi hefyd gynllunio gwers drwy ei hystyried yn benodol o safbwynt plentyn 
yn y dosbarth sydd o gymuned sydd wedi’i gadael allan neu heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gorffennol, 
a/neu blentyn nad yw’n cymryd rhan weithredol yn y dosbarth yn aml (gweler Enghraifft 2). Gall ffocysu’r wers 
o safbwynt y plant hyn helpu i ddatgelu’r ffyrdd cymhleth a chynnil y gellid fframio’r wers yn fwy cynhwysol. 
Gall hyn helpu i nodi ffyrdd pendant o wneud dysgu yn fwy cynhwysol a chynrychioliadol, a sicrhau ei fod 
yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwahanol blant a chymunedau.

Ymarfer 1: Technegau ar gyfer meithrin dysgu ac addysgu cynhwysol

Rhoi cynnig arni...

Ymarfer	i gynyddu	ymgysylltiad

Canolbwyntiwch ar blentyn (neu blant) sy’n dod o gymunedau sydd wedi’u gadael allan neu eu 
tangynrychioli yn y gorffennol a/neu sy’n ymddangos yn aml nad ydynt yn ymgysylltu â gwyddoniaeth. 
Meddyliwch am y cwestiynau canlynol:

• Sut alla i sicrhau bod y pwnc hwn yn berthnasol i’r plentyn yma? Sut a pham allai’r pwnc hwn 
ennyn eu diddordeb, a bod yn bwysig iddynt?

• Sut alla i gysylltu’r pwnc hwn â phrofiad blaenorol y plentyn, neu ei gyd-destun diwylliannol?

• Pa fathau o weithgaredd (tasg ymarferol, tynnu llun, drama, canu, ac ati) allai roi cyfle i’r plentyn 
arddangos ei sgiliau a’i wybodaeth?

• Sut all fy ngwers werthfawrogi diddordebau, galluoedd, dealltwriaeth a gwybodaeth y plentyn 
hwn, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd ganddo, yn hytrach na’r hyn nad oes ganddo?
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Enghraifft

Cipolwg	ar	wers	gwyddoniaeth:	cymryd	camau	i fod	yn	fwy	cynhwysol

Penderfynodd athrawes gwers Blwyddyn 4 ar ddefnyddiau archwilio sut y gellir defnyddio gwahanol 
esgidiau (wedi’u gwneud o ddefnyddiau gwahanol) at wahanol ddibenion. Teimlai y gallai’r enghraifft 
hon gysylltu â bywydau a diddordebau llawer o blant, ond roedd hefyd yn hynod ymwybodol 
bod yna ddisgyblion yn ei dosbarth nad oeddynt yn gallu fforddio llawer o esgidiau neu esgidiau 
arbenigol (e.e. esgidiau bale, chwaraeon). Sylweddolodd y gallai plentyn nad oedd efallai’n berchen 
ar amrywiaeth o esgidiau deimlo’n ddieithr yn ystod y wers pe bai’r lleill yn disgrifio bod yn berchen 
ar lawer o esgidiau gwahanol a drud.

Yn hytrach na chanolbwyntio’r drafodaeth ar yr esgidiau yr oedd plant yn berchen arnynt, 
penderfynodd ganolbwyntio ar bwrpas gwahanol fathau o esgidiau y gallai’r disgyblion wybod 
amdanynt. Rhannodd y plant eu gwybodaeth am weithgareddau, profiadau a lleoedd o’u bywydau 
eu hunain, ac yna ystyried pa fath o esgidiau y gallai fod eu hangen (e.e. esgidiau chwaraeon, 
dawnsio, garddio, ysgol, tywydd poeth, tywydd gwlyb, dan do). Yn hytrach na thynnu sylw at ba 
fathau o esgidiau y gall plant fod yn berchen arnynt neu beidio, canolbwyntiodd y drafodaeth ar 
y gwahanol weithgareddau y gellir defnyddio esgidiau ar eu cyfer (wrth barhau i fod yn bersonol). 
Er enghraifft, disgrifiodd un plentyn sut roedd ei nain yn gwau esgidiau gwlân ar gyfer ei frawd 
newydd-anedig, gan nad oedd angen esgidiau cryfion i gerdded ar y babi eto!

Enghraifft 5: Meithrin dysgu ac addysgu cynhwysol trwy ganolbwyntio ar brofiadau’r disgyblion

“Yn ystod y cyfnodau clo – pan oedd plant yn cael addy
sg gartref – cefais gyfle 

unigryw i wrando ar y disgyblion ac i an
nog perchnogaeth o’u dysgu 

gwyddoniaeth. 

Yn ystod gwers ar ffynonellau golau, dec
hreuodd y plant siarad am y gwahanol 

oleuadau yn eu cartrefi. Fe w
nes i eu hannog i wneud fideos yn dangos ffynhonne

ll 

y goleuadau hyn.

 Roedd un fideo yn arbennig o 
ddiddorol – defnyddiodd un disgybl ddar

nau o 

frethyn lliw i orchuddio lamp eu hystafell, a newidiodd hyn yn ei dro liwiau goleuo’r 

ystafell! Penderfynais rannu’r
 fideo yma gyda’r plant i gyd, a gwnaeth pawb ei 

fwynhau. Awgrymodd un o’r disgyblion eu bod 
yn defnyddio’r technegau hyn

 yn 

ystod perfformiadau theatr – syniad a gafodd ei groesawu. Gofynnais i’r myfyrwyr 

anfon fideos ataf ohonynt yn
 gwneud effeithiau goleuo wrth iddynt berfformio 

(darnau theatr, caneuon, cerd
di, sgitiau ac ati). Roedd y plant wedi arfer gwneud 

fideos ar gyfer y cyfryngau 
cymdeithasol, ac roedden nhw’n mwynhau gwylio 

a ffilmio, felly roeddynt wrth eu bodd â’r her hon!

 Yna penderfynodd y disgybli
on, unwaith y byddant yn dychwelyd i addysgu wyneb 

yn wyneb, y byddant yn llwyfannu drama fach gyda’i gilydd gan ddef
nyddio’r holl 

dechnegau goleuo gwahanol!”

(Athro Blwyddyn 3, Canolbarth Lloegr)
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Cefnogi llais y disgybl a pherchnogaeth

Mae’r drydedd elfen allweddol i ehangu beth a phwy sy’n cyfrif yn mynd â’r dull gam ymhellach drwy annog 
myfyrwyr i gael llais yn y ffordd y caiff gwersi eu cynllunio a’u haddysgu. Yn ogystal â gwrando ar blant, mae’r 
arfer hwn yn galluogi athrawon i gefnogi disgyblion i wneud penderfyniadau gweithredol am eu dysgu.

Mae perchnogaeth y disgybl hefyd yn cyfeirio at yr adegau pan fydd plant yn gallu defnyddio eu gwybodaeth 
a’u dysgu i gymryd camau gwybodus yn eu bywydau. Mae dysgu gwyddoniaeth yna’n symud y tu hwnt i’r 
ystafell ddosbarth ac yn cael effaith ar eu bywydau. Mae llais y disgybl a pherchnogaeth yn eu helpu i gyfranogi 
fel dysgwyr gweithgar a democrataidd, ac i gymryd perchnogaeth o’u dysgu.

Enghraifft 6: Hyrwyddo llais a pherthnasedd y plentyn

Enghraifft

Annog	disgyblion	i arwain:	llywio	penderfyniadau	trwy	ddefnyddio	llais	y	disgybl

Roedd athrawes Blwyddyn 5 yn ymwybodol ni waeth faint y ceisiai gynnwys y disgyblion yn ei 
haddysgu, y hi oedd yn tueddu i wneud yr holl benderfyniadau ynghylch sut a beth i’w addysgu. 
Roedd hi eisiau newid hyn. Ar ddechrau’r flwyddyn, trodd yr hysbysfwrdd gwyddoniaeth yn lle 
– o’r enw Fy mywyd, fy ngwyddoniaeth – i’r disgyblion rannu unrhyw stori wyddoniaeth o’u bywydau. 
Roedd y disgyblion yn gallu cyflwyno straeon, cerddi, lluniau neu fodelau o’u bywydau oedd yn 
cynnwys cymryd rhan mewn ‘gwyddoniaeth’. Gallai’r disgyblion wneud hyn fel unigolion neu fel grŵp. 
Roedd hi hefyd yn rhoi amser iddynt bob pythefnos i edrych ar waith ei gilydd ar yr hysbysfwrdd.

Ar y dechrau, roedd yr athrawes yn poeni y gallai’r disgyblion ddod i gasgliadau gwyddonol anghywir 
neu gyflwyno cynnwys amherthnasol. Yn ystod y tymor cyntaf, gofynnodd y plant lawer o gwestiynau 
iddi: “Pa fath o stori ddylwn i ysgrifennu?”; “Gai ysgrifennu am beth wnaeth mam goginio ddoe?”; 
“Gai siarad am fy nghi?” Fe wnaeth hi eu hannog i ysgrifennu am beth bynnag roedden nhw eisiau, 
cyn belled â’u bod yn ei gysylltu â ‘phwnc gwyddonol’. Yn araf, dechreuodd y bwrdd lenwi a gallai 
weld bod y straeon gwyddoniaeth yn dod yn fwy creadigol. Daeth un o’r hoff straeon gan Carla, oedd 
wedi tynnu lluniau yn cymharu dannedd ei chi gyda’i rhai ei hun. Yn naturiol, dechreuodd y disgyblion 
siarad â’i gilydd am eu straeon a denodd rhai o’r straeon lawer o sylw.

Gofynnodd yr athrawes i’r plant beth hoffant ei wneud gyda’r holl straeon yr oeddynt wedi’u 
casglu. Cafodd nifer o awgrymiadau eu cynnig a phenderfynodd y dosbarth y byddai’r tair stori 
gorau (yn dilyn pleidlais gan y disgyblion) yn cael eu cyflwyno yn ystod gwasanaeth ysgol. Gwnaeth 
y disgyblion hefyd ddewis ychydig o straeon yr oeddynt eisiau eu harchwilio fwy gyda’i gilydd yn 
y dosbarth. Er enghraifft, gan fod y plant wedi mwynhau’r stori wyddoniaeth am ddannedd ci Carla, 
roeddynt eisiau archwilio mwy am y pwnc. Cafodd llawer o gwestiynau eu gofyn: A oes ganddynt 
anifeiliaid anwes? Pa fath o ddannedd sydd ganddynt? Beth am adar? Arweiniodd hyn at fwy 
o drafodaeth am anifeiliaid a’u cynefinoedd – gyda’r diolch i’r stori am gi Carla!
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Y tri philer cynhaliol

Mae tri philer cynhaliol y PSCTA wedi’u hadeiladu ar y sylfaen o ehangu 
beth a phwy sy’n cyfrif a sylfaen arfer gwyddoniaeth gynradd dda. 
Mae’r tri philer yn darparu technegau i athrawon weithredu’r dull: 
personoli a lleoleiddio; ysgogi, gwerthfawrogi, cysylltu ac ymestyn; 
ac adeiladu cyfalaf gwyddoniaeth.

Personoli a lleoleiddio

Mae personoli a lleoleiddio yn ymwneud â gwneud gwyddoniaeth yn 
berthnasol i fywydau bob dydd y plant yn eich dosbarth. Mae’r dull hwn yn 
mynd yn bellach na rhoi gwyddoniaeth yn ei gyd-destun – yr allwedd yw 
helpu plant i ddod o hyd i berthnasedd ac ystyr personol mewn gwyddoniaeth.

Mae’r piler personoli a lleoleiddio yn canolbwyntio ar gysylltu plant â gwyddoniaeth, fel y gallant weld sut 
y gallai fod yn berthnasol i’w diddordebau, hunaniaethau, agweddau a phrofiadau eu hunain, fel unigolion 
ac fel aelodau’r gymuned. Mae’n helpu athrawon a myfyrwyr i gydnabod bod gan blant brofiadau, syniadau 
a gwybodaeth ehangach sy’n cael eu gwerthfawrogi gan wyddoniaeth ac yn werthfawr iddo, sydd yn ei dro 
yn cefnogi ymgysylltiad teg.
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“Mae yna blentyn Blwyddyn 4 yn fy nosbarth sydd
 wedi bod wedi 

ymddieithrio bob amser ac yn gwrthod cymryd rhan mewn gwersi. 

Yn hytrach na thrin hyn fel m
ater rheoli ymddygiad, cefais ychydig 

o sgyrsiau archwilio gydag ef a cheisiais ddeal
l mwy am ei ddiddordebau 

a’i fywyd. Dysgais yn fuan bod gan ei ew
ythr ddiabetes a’i fod yn 

gwybod llawer am y cyfyngiadau diet y mae’n rhaid i’w ewythr eu dilyn. 

Ail-feddyliais am y wers oedd ar y ffordd am y system dreulio mewn 

bodau dynol a dywedais y byddwn yn hoffi defnyddio ei arben
igedd i helpu 

i ddysgu’r wers. Y dydd Llun canlynol, rhedodd
 y plentyn hwn yn llawn 

cyffro i mewn i’r dosbarth, a dod â chyfo
eth o wybodaeth gydag ef.”

(Arweinydd Gwyddoniaeth, Llundain)
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Golwg agosach: Sut mae personoli a lleoleiddio yn wahanol i roi rhywbeth mewn cyd-destun

Enghraifft 7: Personoli a lleoleiddio ar waith
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Cymerwch olwg agosach

Cyd-destun V personoli a lleoleiddio

Rhoi pethau mewn cyd-destun – Mae pwysigrwydd egluro pwnc gwyddoniaeth trwy enghreifftiau 
bywyd go iawn wedi dod i gael ei dderbyn yn eang mewn addysgu gwyddoniaeth.

Er enghraifft i egluro’r syniad o fagnedau, mae’r athro yn dangos fideo YouTube o drên sy’n cael 
ei ddyrchafu gan fagnedau yn Tsieina. Mae’r gweithgaredd hwn yn enghraifft o rhoi rhywbeth mewn 
cyd-destun.

Personoli a lleoleiddio – Gan fynd â’r syniad o roi rhywbeth mewn cyd-destun gam ymhellach, 
mae personoli a lleoleiddio yn canolbwyntio ar enghreifftiau bywyd go iawn sy’n bersonol ac yn lleol 
i’r plentyn.

Er enghraifft, mae’r athro yn gofyn i’r disgyblion pryd a sut y maent wedi defnyddio magnedau yn 
eu bywydau fel magnedau oergell a gleiniau magnetig a ddefnyddir i wneud gemwaith ac ategolion.

Enghraifft

Cipolwg ar wers gwyddoniaeth: gweithgaredd ymarferol personol

Penderfynodd athro Blwyddyn 3 ar gyfer ei wers nesaf ar eplesiad y byddai’n trafod gwneud bara. 
Roedd e’n gwybod bod bara’n rhywbeth y byddai’r plant i gyd yn gyfarwydd ag ef, gan fod yna 
gymaint o siopau bara yng nghyffiniau’r ysgol. Daeth yr athro â llawer o wahanol fara o’r becysau 
lleol ac archfarchnadoedd i’r ysgol. Roedd yn hyderus y byddai’r plant yn adnabod brandiau’r 
archfarchnad a brandiau lleol, ac y byddant yn fodlon cymryd rhan yn y drafodaeth.

Gofynnwyd i’r plant yna ddewis unrhyw fara o’u dewis o’r gwahanol rai yr oedd wedi darparu. 
Yna buont yn siarad am strwythur sbringlyd y bara fel ffordd o droi’r wers i edrych ar rôl burum. 
Gwnaeth defnyddio archfarchnad agos leoleiddio’r drafodaeth a siaradodd y plant am le’r oedd eu 
rhieni’n mynd i siopa. Gwnaeth y plant hefyd gynnig enghreifftiau o raglenni megis The Great British 
Bake Off, lle’r oeddynt wedi gweld y broses bobi ar waith. Gwnaeth caniatáu’r plant i ddewis a 
blasu’r bara bersonoli’r wers ymhellach. Roedd trafod y bara’n gyffredinol yn fan cychwyn mwy lleol 
a phersonol na dechrau’r wers trwy egluro’r broses gemegol o eplesiad.
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“Mae’r dull hwn wedi fy ngwneud yn llawer mwy ymwybodol o’r rhwystrau 

a allai godi mewn gwersi gwyddoniaeth, a strategaethau 
i gael gwared 

â nhw. Er enghraifft, os yw tasg yn gofyn i’r plant siarad
 â’u rhieni, ond 

rwy’n gwybod efallai nad yw rhai rhieni ar gael, rwy’n annog y disgyblion 

i siarad ag athrawon eraill yn yr ysgol am bynciau gwyddoniaeth.”

(Athro Blwyddyn 2, Canolbarth Lloegr)
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Ysgogi, Gwerthfawrogi, Cysylltu ac Ymestyn

Mae athrawon yn aml yn gofyn cwestiynau i’r plant i ganfod eu gwybodaeth flaenorol a’u dealltwriaeth o’r 
pwnc. Fodd bynnag, mae’r piler hwn yn canolbwyntio’n benodol ar helpu athrawon i ysgogi a gwerthfawrogi 
gwybodaeth a phrofiadau personol, teuluol a diwylliannol plant cyn cysylltu’r rhain â’r cwricwlwm gwyddoniaeth.

Mae ysgogi’n cyfeirio at ddod â phrofiadau a gwybodaeth bersonol, teuluol a/neu ddiwylliannol plant allan 
o fewn dysgu. Rhaid i ysgogi fod yn ystyrlon a chydnabod bywydau a hunaniaethau plant heb fod yn ystrydebol 
neu’n symbolaidd.

Mae gwerthfawrogi’n golygu adnabod yn benodol a chydnabod sut mae’r profiadau a’r wybodaeth hyn 
yn berthnasol ac yn cyfoethogi ar gyfer dysgu pawb.

Mae cysylltu’n golygu cysylltu cyfraniadau a phrofiadau’r disgyblion ag agweddau priodol ar y cwricwlwm 
gwyddoniaeth.

Ymestyn yw dod o hyd i lwybrau y tu hwnt i’r wers – yn yr ysgol, yn y gymuned neu ar draws gwersi gwahanol – 
i adeiladu cyfraniadau plant i addysgu a dysgu ehangach.

Mae ysgogi, gwerthfawrogi, cysylltu ac ymestyn yn atgyfnerthu’r ymdeimlad bod syniadau a phrofiadau 
disgyblion yn ddilys yng nghyd-destun gwyddoniaeth. Mae’n eu helpu i deimlo’n fwy abl i gyfrannu a chymryd 
rhan mewn pwnc gwyddonol penodol, ac mae’n cyfoethogi dysgu gwyddoniaeth pawb. Y ffordd hon, mae mwy 
o blant yn teimlo y gall gwyddoniaeth fod ar eu cyfer nhw ac mae arferion gwyddoniaeth yn cael eu hehangu 
a’u gwneud yn fwy cynhwysol.

“Un newid mawr rwyf wedi sylwi arno yn y plant yw’r ffordd maen 

nhw hefyd wedi addasu disgwyliadau eu hunain o wersi gwyddoniaeth. 

Pan ddechreuais ddefnyddio’r
 dull hwn, nid oedd y plant bob amser yn 

cynnig eu meddyliau eu hunain neu’n gofy
n cwestiynau mor hawdd. Unwaith 

iddyn nhw sylweddoli mai dyma sut fyddai gwersi gwyddoniaeth, daeth eu 

cwestiynau a’u mewnbwn yn fwyfwy diddorol!”

(Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Gwyddoniaeth, Gogledd Ddwyrain Lloegr)
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Rhoi cynnig arni...

Ymarfer	i helpu	i oresgyn	rhwystrau	i ysgogi

Gofynnodd athro Blwyddyn 2 i’r dosbarth, “Rydym yn mynd i ddysgu am gynefinoedd coetir heddiw 
– pwy sydd wedi bod i goedwig?” Roedd y disgyblion yn ddistaw ac yn edrych ar ei gilydd. Ni wnaeth 
neb roi eu llaw i fyny. Gofynnodd yr athro eto, gan ychwanegu prociau i’r cof (e.e. “Efallai eich bod 
wedi bod am dro i’r goedwig gyda’ch teulu ar y penwythnos? Neu efallai eich bod wedi bod i un 
o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel tŷ mawr gyda choedwig ar y tir? Neu efallai eich bod wedi 
bod i goedwig ar drip diwrnod?”) Ond ni wnaeth neb ymateb. Pe baech chi’n athro, beth fyddech 
chi’n ei wneud? Dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol:

• Dysgwch am gynefinoedd a lleoedd y mae’r plant wedi’u profi. Anogwch y plant hynny i rannu 
eu profiadau, a thrafodwch beth sy’n debyg ac yn wahanol gyda chynefinoedd coetir.

• Ceisiwch nodi enghreifftiau sy’n gwerthfawrogi ac yn tynnu ar brofiadau presennol y plant. 
Er enghraifft, oes yna unrhyw straeon mae’r plant yn gwybod amdanynt sy’n sôn am fforestydd 
neu goedwigoedd? Sut mae’r rhain yn cael eu disgrifio yn y straeon?

• Dangoswch glip fideo o gynefin coetir, anogwch y plant i ddweud beth maen nhw’n gallu ei weld 
a’i glywed, a gofynnwch iddyn nhw ddychmygu sut allai arogli a theimlo.

• Chwiliwch am unrhyw ardaloedd coediog yn agos i’r ysgol. Dangoswch ychydig o ddelweddau 
neu hyd yn oed fideo byr o’r ardal hwnnw. Os oes posib, gallech drefnu taith gerdded fer i’r 
dosbarth ymweld â’r goedwig.

Rhoi cynnig arni...

Ymarfer ar gyfer ymestyn y tu hwnt i’r dosbarth

Lle bo modd, gallwch hefyd geisio ehangu’r gwerthfawrogiad a’r cysylltiad rhwng diddordebau 
a phrofiadau plant mewn perthynas â phynciau gwyddoniaeth. Dyma ychydig o syniadau i ddechrau 
arni y gallech eu haddasu a’u datblygu:

• Gallai’r plant ddatblygu eu cofnodion ‘gwyddoniaeth a fi’ eu hunain, lle gallant ysgrifennu/tynnu 
lluniau/gludo ffotograffau o bynciau gwyddonol ac anodi’r rhain â lluniau neu eiriau i ddangos 
cysylltiadau â’u bywydau, eu profiadau a’u diddordebau eu hunain. Gallai’r rhain ddod yn adnodd 
i athrawon gefnogi cynllunio ac i ddysgu am fywydau’r disgyblion.

• Anogwch y plant i siarad â phobl gartref am eu cysylltiadau â’r pwnc ac i rannu eu 
darganfyddiadau gyda’r dosbarth.

• Gofynnwch am adborth a mewnbwn uniongyrchol gan y rhieni – naill ai wyneb yn wyneb neu 
trwy lwyfannau ar-lein.

Ymarfer 2: Technegau i fynd i’r afael ag ysgogi, yn enwedig ymhlith plant iau.

Ymarfer 3: Technegau i ymestyn gwerthfawrogi a chysylltu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth
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Enghraifft

Cipolwg ar wers gwyddoniaeth: personoli’r profiad dysgu

Wrth ddysgu am ddosbarthu anifeiliaid, roedd athro Blwyddyn 6 eisiau cyflwyno’r syniad 
gwyddonol o ddosbarthu a sut i’w gymhwyso. Wrth baratoi ar gyfer y wers, daethant o hyd 
i enghraifft o sut y gellir defnyddio melysion i ddarlunio’r cysyniad gyda dosbarthiadau fel 
‘siocledi/losin’ ac is-ddosbarthiadau megis ‘tywyll/caramel/cnau’ a ‘jeli/wedi’u berwi/lolipops’. 
Roedd yr athro’n teimlo bod hon yn enghraifft gyd-destunol da i’r dosbarth. Gan adlewyrchu ar 
y PSCTA, fe benderfynon nhw bersonoli’r esiampl ymhellach trwy ysgogi a gwerthfawrogi hoff 
losin y plant, yn ogystal â melysion y mae eu teuluoedd yn hoffi eu bwyta a’u coginio gartref. 
Roedd Blwyddyn 6 yn cynnwys plant o gefndiroedd diwylliannol amrywiol a theimlai’r athrawes 
y byddai hwn yn gyfle i werthfawrogi a dathlu eu profiadau diwylliannol a’u gwybodaeth am lawer 
o wahanol fathau o felysion.

Dechreuodd yr athrawes y drafodaeth ddosbarth ar ddosbarthu trwy ofyn am (h.y. ysgogi) siopau 
melysion Indiaidd lleol a gofynnodd beth oedd y plant yn ei wybod am y gwahanol losin a werthir 
yno. Yna rhannodd y disgyblion enghreifftiau o’u hoff felysion maen nhw’n eu bwyta neu’n eu 
coginio gyda’u teuluoedd a chymunedau. Cododd llawer o blant eu dwylo ar unwaith a dechrau enwi 
gwahanol fathau o felysion, megis rasmallai, papanasi a kheer. Canolbwyntiodd yr athro ar Gulizar, 
a ddywedodd mai ei hoff felysion yw halva. Rhannodd Gulizar ei gwybodaeth am halva a’i hoffter 
ohonynt Fe wnaeth yr athrawes ysgogi a gwerthfawrogi cyfraniad Gulizar yn ystyrlon trwy gydnabod 
a rhoi pwysigrwydd i’r hyn yr oedd yn ei ddweud ac yn ei rannu. Yna cysylltodd yr athrawes gyfraniad 
Gulizar â’r pwnc dosbarthu a gofynnodd a oedd hi’n gwybod am unrhyw wahanol fathau o halvas. 
Nododd Gulizar sawl math (e.e. coch/gwyn, gludiog/caled) a datgelodd mai ei ffefryn hi oedd y rhai 
coch. Lluniodd yr athro siart dosbarthu ar y bwrdd gan ddefnyddio enghraifft a chategorïau Gulizar. 
Wrth i’r wers fynd ymlaen i ymdrin â dosbarthu anifeiliaid, cyfeiriodd yr athro yn ôl yn gyson at 
esiampl Gulizar i helpu’r plant i ddeall y pwnc.

“Mae’r dull hwn wir wedi gwneud i mi feddwl am wahaniaethu 

ar lefel llawer dyfnach. Mae wedi fy nysgu i edrych y tu 

hwnt i ‘ddechreuwyr brawddegau’ a ‘banciau cwestiynau’, 

ac i weld gwahaniaethu fel ffordd o ddea
ll a chanolbwyntio 

ar brofiadau personol.”

(Athro Blwyddyn 6, Llundain)

Enghraifft 8: Ysgogi, gwerthfawrogi a chysylltu cyfraniadau disgyblion yn ystyrlon
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Datblygu cyfalaf gwyddoniaeth

Er mwyn helpu i gefnogi ymgysylltiad plant â gwyddoniaeth, gall athrawon ddatblygu cyfalaf gwyddoniaeth eu 
myfyrwyr trwy wreiddio’r pedwar maes cyfalaf gwyddoniaeth ar draws a thrwy gydol eu gwersi. Mae’r tabl isod 
yn dangos pedair prif ran cyfalaf gwyddoniaeth.

Mathau o gyfalaf 
gwyddoniaeth

Syniadau i adeiladu cyfalaf gwyddoniaeth

Beth ydych yn ei wybod • Helpu plant i ddeall cysyniadau a syniadau gwyddoniaeth, a sut mae 
gwyddoniaeth yn gweithio.

• Gwerthfawrogi a datblygu gwybodaeth brofiadol bob dydd plant.

Pwy ydych yn adnabod • Helpu plant i adnabod yr ystod eang o sgiliau a gwybodaeth wyddonol 
sydd eisoes yn bodoli yn eu teuluoedd, cymunedau lleol ac yn yr ysgol.

• Cydnabod a gwerthfawrogi’n benodol arbenigedd gwyddoniaeth pob 
plentyn a’u hannog i feddwl amdanyn nhw eu hunain ac am ei gilydd 
fel ‘gwyddonol’.

• Cysylltu plant â phobl sy’n defnyddio gwyddoniaeth yn eu swyddi, yn 
ddelfrydol trwy ryngweithiadau niferus (yn rhithwir neu wyneb yn wyneb) 
â phobl y gellir ymagweddu â nhw.

Sut ydych yn meddwl • Datblygu agweddau a thueddiadau plant sy’n ymwneud â gwyddoniaeth 
trwy addysgu bob dydd i’w helpu i weld gwyddoniaeth ym mhobman 
a’i weld yn berthnasol i’w bywydau a’u dyfodol eu hunain. Helpu i feithrin 
y syniad bod cymwysterau gwyddoniaeth yn drosglwyddadwy ac yn 
ddefnyddiol ar gyfer llawer o feysydd bywyd – nid dim ond ar gyfer dod 
yn wyddonydd, yn athro gwyddoniaeth neu’n feddyg!

• Ehangu ar y syniad bod ystod amrywiol o bobl yn defnyddio sgiliau a 
chymwysiadau gwyddoniaeth mewn bywyd bob dydd mewn amrywiaeth 
o ffyrdd. Mae gan bawb wybodaeth ac arbenigedd gwyddonol, nid 
gwyddonwyr yn unig.

• Trafod a helpu i ehangu’r rôl y gall pobl ifanc ei chwarae wrth ddefnyddio 
eu gwybodaeth a’u sgiliau gwyddonol yn eu bywydau eu hunain, ac i helpu 
eu teuluoedd, eu cymunedau a’r gymdeithas ehangach.

Beth ydych yn ei wneud • Defnyddio gwaith cartref a gwaith prosiect i annog plant i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol.

• Cyflwyno disgyblion yn rheolaidd i gyfryngau gwyddonol perthnasol 
a phriodol (e.e. teledu, adnoddau ar-lein, llyfrau, cylchgronau, ac ati).

• Galluogi plant i gymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu gwyddoniaeth lleol 
(ac am ddim, os yn bosib)

• Gwahodd y disgyblion i rannu eu gweithgareddau a diddordebau 
sy’n ymwneud â gwneud, atgyweirio, adnewyddu, crefft neu artistig. 
Gwerthfawrogi a chysylltu eu harbenigedd cartref, eu diddordebau, 
eu gwybodaeth a’u profiadau â chynnwys y wers, lle bo’n berthnasol.
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Enghraifft 9: Datblygu cyfalaf gwyddoniaeth

Enghraifft

Defnyddio	gwybodaeth	leol	i ddatblygu	cyfalaf	gwyddoniaeth

Er mwyn helpu i adeiladau cyfalaf gwyddoniaeth y plant, creodd arweinydd gwyddoniaeth siart troi 
ar gyfer pob dosbarth. Gwnaeth ymdrech arbennig i symud y syniad o yrfaoedd gwyddoniaeth oddi 
wrth broffesiynau elitaidd fel meddygaeth a pheirianneg. Er enghraifft, mae’r siart yn cynnwys proffil 
y fferyllydd lleol – menyw Ddu sy’n disgrifio’r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen arni ar gyfer ei 
swydd. Ar ôl i un plentyn sôn am ddiddordeb ei fam mewn planhigion, gwnaeth yr arweinydd hefyd 
gynnwys llun o’r fam a’i phlanhigion ar eu balconi, gan roi’r teitl ‘botanegydd lleol’ i’r ffotograff. 
Drwy wneud hynny, gwnaeth yr arweinydd osod pobl leol oedd yn gyfarwydd i’r dosbarth fel 
arbenigwyr mewn agweddau ar wyddoniaeth.

“Roeddwn i bob amser yn hoffi dechrau pob gwers wyddoniaeth gyda gweithgaredd 

adolygu o’r enw ‘Beth rwyf wedi’i ddysgu’, a oeddwn yn teimlo ei fod yn helpu 

i gefnogi dilyniant ar draws gwersi. Penderfynais newid ffocws y gweithgaredd 

ailadrodd o ganolbwyntio ar wybodaeth am gynnwys gwyddoniaeth i adeiladu 

cyfalaf gwyddoniaeth. Eglurais wrth y plant fod y gweithgaredd cychwynnol nawr 

ychydig yn wahanol. Rhaid i’r dosbarth nawr ystyried: Pryd wnes i ddefnyddio 

sgil gwyddoniaeth ddiwethaf? Pryd welais i wyddoniaeth ar y teledu/rhyng
rwyd? 

Pryd oedd y tro diwethaf i mi ddefnyddio gwyddoniaeth yn y cartref? Pry
d welais 

i wyddoniaeth yn y newyddion?

 Ar ddiwedd y wers, rwyf hefyd yn annog y disgyblio
n yn weithredol i feddwl am 

gwestiynau megis: Beth, o’r wers hon, ydych yn mynd i’w rannu gyda’r bobl gartref? 

Mae’r fersiwn newydd hon o’r gweithgaredd adolygu yn sicrhau
 bod y plentyn a’i 

brofiadau personol o’r pwnc yn dod yn ganolbwynt.”

(Athro Blwyddyn 6, Arfordir De Lloegr)
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Gwerthfawrogi	cydgysylltiadau	o fewn	y	dull

Mae’r PSCTA yn cael yr effaith fwyaf pan mae’n cael ei ymgorffori i arfer dysgu bob dydd ac yn cael ei 
gynnal dros amser.

Daw pŵer y dull gweithredu oherwydd ei fod yn fodel aml-gydran rhyng-gysylltiedig. O ganlyniad, gellir lleihau 
ei effaith yn sylweddol os bydd athro’n dewis canolbwyntio ar un gydran yn unig o’r model, yn hytrach na rhoi 
pob agwedd ohono ar waith yn eu harfer bob dydd.

Er enghraifft, er y gall fod yn werthfawr croesawu ymwelwyr STEM, neu drefnu taith ysgol i brofiad cysylltiedig 
â STEM, mae’n well fyth os caiff plant eu hamlygu’n ddyddiol i egwyddorion y PSCTA, trwy wersi sy’n dechrau 
gyda’r plentyn; lle mae cynnwys gwyddoniaeth wedi’i bersonoli a’i leoleiddio; mae profiadau plant yn cael 
eu cydnabod a’u gwerthfawrogi’n gyson ac yn cael eu datblygu; ac mae eu lleisiau a’u grym yn cael eu 
cefnogi a’u dathlu.

“Roedd yna un plentyn yn fy n
osbarth oedd byth i weld yn ymgysylltu â fy 

ngwersi gwyddoniaeth. Siaradais â fy ffrind-athro by
di a rhoi cynnig ar wahanol 

gydrannau o’r dull, ond nid oe
dd unrhyw beth i’w weld yn gweithio. Dywedais wrth 

fy ffrind-athro, ‘Dydw i ddim yn meddwl ein bod ni’n mynd i unrhyw le gyda hyn. 

Rwy’n ceisio defnyddio gwahanol bethau neu ei gael i y
mgysylltu am ei fywyd 

ac nid yw’n gweithio.’

 Yna, mwyaf sydyn, mewn un wers roedd wedi ymgysylltu’n wirioneddol â hi. 

Rwy’n meddwl bod yr hyn a weithiodd yn benllanw llawer o ffactorau – yn gyntaf, 

ymdrech barhaus, ac yn ail, y ff
aith bod holl gydrannau’r dull

 cyfalaf gwyddoniaeth 

yn dod at ei gilydd. Rwyf nawr yn teimlo’n hyderus, er y gallai hyn g
ymryd peth 

amser, ei fod yn gwneud gwahaniaeth!”

(Athro Blwyddyn 2, De Orllewin Lloegr)
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Enghraifft 10: Pwysigrwydd mynd i’r afael â phob cydran o’r PSCTA.

Enghraifft

Archwilio	cydgysylltiadau	o fewn	holl	elfennau’r	PSCTA

Sylwodd athrawes Blwyddyn 4 bod gan rai o’r plant yn ei dosbarth ddiddordeb mewn parhau 
â gwyddoniaeth yn y dyfodol, ond ychydig iawn a wyddai’r rhan fwyaf am yrfaoedd yn ymwneud 
â gwyddoniaeth.

Roedd hi’n chwilfrydig am y piler PSCTA ynghylch adeiladu cyfalaf gwyddoniaeth a theimlai y gallai 
fod yn ddefnyddiol i’w helpu i godi dyheadau gwyddoniaeth y plant. Yn benodol, roedd am ehangu 
dealltwriaeth plant o ble y gall gwyddoniaeth arwain a phwy y maent yn ei adnabod mewn gyrfaoedd 
gwyddoniaeth. Penderfynodd wahodd gwyddonydd i ymweld â’i dosbarth fel rhan o ddigwyddiad 
gyrfaoedd gwyddoniaeth. Gwahoddodd ffisegydd niwclear Gwyn, gwrywaidd i ddod i’r ysgol i rannu 
ei brofiadau o astudio gwyddoniaeth trwy’r ysgol a’r brifysgol, ac yna dilyn gyrfa wyddonol. Roedd 
y plant wedi’u cyfareddu gan y ffisegydd niwclear, a gofynasant lawer o gwestiynau am ei fywyd 
a’i waith. Roedd yr athrawes yn fodlon iawn â’r ymweliad a chynlluniodd ymweliad ar gyfer pob tymor. 
Teimlai bod hyn yn enghraifft dda o ddefnyddio’r PSCTA.

Felly, pam ddylai’r athrawes ymestyn ei harfer ymhellach?

Er y gall ymweliadau gan siaradwyr allanol, a digwyddiadau arbennig, fod yn rhan werthfawr o’r 
PSCTA, nid yw hyn ar ei ben ei hun yn cynrychioli gweithredu’r dull yn llwyddiannus. Er enghraifft, 
er bod y plant wedi mwynhau’r ymweliad, wedi cyfarfod â gwyddonydd proffesiynol erbyn hyn ac 
yn deall yn well yr hyn y mae ffisegydd niwclear yn ei wneud, ni arweiniodd at unrhyw un o’r plant 
yn uniaethu mwy â gwyddoniaeth, ac ni newidiodd eu barn am wyddoniaeth yn yr ysgol.

Awgrymodd cydweithiwr i’r athro y gallai gwerth yr ymweliadau gael ei ategu a’i ehangu trwy fyfyrio 
ar holl elfennau eraill y model. Er enghraifft, sut mae ei dull addysgu yn sicrhau bod cyfraniadau 
pob plentyn yn cael eu gwerthfawrogi? A yw hi wedi ystyried a yw’r arfer yn ddigon eang i gynnwys 
profiadau a mathau amrywiol o wybodaeth yr holl blant? Mae’r myfyrio hwn yn ganolog i adnabod 
pwy allai fod yn ymwelydd priodol. A allai’r dosbarth fod â stereoteipiau negyddol y gellid mynd 
i’r afael â nhw yn ystod yr ymweliad? A fyddai’r dosbarth yn elwa o gael, er enghraifft, ymweliad 
gan wyddonydd benywaidd Du? Yn lle gwahodd gwyddonydd proffesiynol, beth am wahodd 
rhywun sy’n defnyddio gwybodaeth wyddonol yn eu gwaith? A fyddai hynny’n helpu i ehangu ar 
yr hyn mae plant yn ei weld fel gwyddoniaeth? Heb fyfyrio ar yr holl elfennau eraill a nodi anghenion 
y plant penodol, ni all ffocws ar un elfen arwain at weithrediad llwyddiannus o’r PSCTA.
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“Dyma’r datblygiad proffesiynol gorau 
i mi wneud. Mewn deg mlynedd 
o ddysgu, rwy’n meddwl mai dyma 
yw’r unig beth sydd wedi gwneud 
i mi wir werthuso fy ymarfer.”

(Athro Blwyddyn 6, Arfordir De Lloegr)
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4. Effaith y PSCTA

Dros ddwy flynedd (2019-2021), bu ymchwilwyr o Goleg Prifysgol Llundain (UCL) a Choleg King’s Llundain (KCL) 
yn gweithio gydag athrawon i gasglu data a fyddai’n eu helpu i ddeall effaith y PSCTA ar ddisgyblion ac athrawon.

Casglwyd data trwy gyfweliadau ag athrawon, arolygon athrawon, arolygon disgyblion ac arsylwadau dosbarth. 
Ymgymerwyd â’r gwaith hwn yn bennaf rhwng hydref 2020 a haf 2021, ac yn ystod y cyfnod hwnnw profodd 
ysgolion heriau rhyfeddol ac roedd rhaid dysgu o bell oherwydd y pandemig COVID-19 byd-eang. O ganlyniad, 
cyfyngwyd yn sylweddol ar allu athrawon i weithredu’r dull a’r cyfleoedd i gasglu data. Er gwaethaf y niferoedd 
cymharol fach o blant, athrawon ac ysgolion dan sylw, canfuwyd tystiolaeth ansoddol a meintiol a oedd yn nodi 
newidiadau ystyrlon a manteision cadarnhaol y PSCTA i blant ac athrawon – hyd yn oed o dan yr amgylchiadau 
digynsail ac anodd iawn hyn.

Yr effaith ar ddisgyblion

Roedd gan ddosbarthiadau’r holl athrawon a gymerodd ran fannau cychwyn gwahanol – cofnododd rhai 
sgorau gwaelodlin cychwynnol uchel tra bod eraill yn sylweddol is. Canfuwyd sgorau gwaelodlin uwch ymhlith 
yr athrawon a oedd eisoes wedi bod yn cymryd rhan yn y cyfnod datblygu prosiect cychwynnol – roedd yr 
athrawon hyn yn gweithredu’r dull cyn dechrau casglu data ffurfiol yn ail flwyddyn y prosiect. Yn gyffredinol, 
cofnododd y dosbarthiadau o athrawon, a alwyd yn athrawon bydi, a ymunodd yn ail flwyddyn y prosiect 
ac a gafodd eu mentora gan athrawon ag ymgysylltiad hwy ddata sylfaenol cychwynnol is.

23% cynnydd mewn plant yn cytuno â’r datganiad  
‘Mae fy athro yn cysylltu gwyddoniaeth â fy mywyd’.

18% cynnydd mewn plant sy’n adrodd eu bod yn ‘dweud wrth rywun gartref am yr hyn 
rwyf wedi’i ddysgu mewn gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol’ o leiaf unwaith y mis.

14% cynnydd mewn plant sy’n cytuno gyda’r datganiad ‘gall gwybod llawer 
am wyddoniaeth eich helpu chi i ddod o hyd i waith ar ôl tyfu fyny’.

15% gostyngiad yn nifer y plant sy’n adrodd eu bod yn anghytuno â’r gosodiad  
‘Pan fyddaf yn tyfu i fyny, rwyf am ddod yn wyddonydd’.
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Cofnododd bron i 70% (9 allan o 13) o ddosbarthiadau athrawon sgoriau uwch nodedig ar draws y pedwar prif 
faes ymchwil: hunaniaeth wyddonol, llwybrau gwyddoniaeth, perchnogaeth gwyddoniaeth a gwyddoniaeth y tu 
allan i’r ysgol. Cynhwyswyd mesur hefyd i wirio i ba raddau yr oedd plant yn teimlo bod eu hathro yn gweithredu’r 
dull, gan ofyn i’r plant raddio i ba raddau yr oeddynt yn teimlo bod eu hathro’n “cysylltu gwyddoniaeth â’u 
bywydau” yn y dosbarth. Ar draws y 13 athro, bu cynnydd o 7.5 pwynt canran yn y nifer a oedd yn cytuno 
â’r datganiad hwn, gyda chwe dosbarth yn cofnodi mwy na 10% o gynnydd mewn lefelau cytundeb ac un 
athro yn gweld cynnydd o 35% mewn cytundeb.

Wrth gymharu ymatebion pob plentyn i’r arolygon cyn ac ar ôl yr arolwg, datgelodd yr ymchwil dystiolaeth 
bod gweithredu’r PSCTA gan athrawon wedi arwain at ddeilliannau cadarnhaol i ddysgwyr ar draws sawl 
maes gwahanol gan gynnwys: mwy o adnabod a chydnabod gwyddoniaeth; mwy o ddiddordeb mewn parhau 
â gwyddoniaeth; ymgysylltu mwy rheolaidd â gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol; a mwy o rym disgyblion mewn 
gwersi gwyddoniaeth.

Gwybodaeth dechnegol

Nid oedd pob athro a gymerodd ran yn gallu casglu a dychwelyd data cyn/ar ôl yr arolwg – 
felly mae’r data meintiol a adroddwyd yn cwmpasu 13 yn unig o’r 20 athro a gymerodd ran.

Sylwch, er bod y niferoedd yn rhy fach i wneud prawf ystadegol arwyddocaol, mae’r canfyddiadau 
hyn yn seiliedig ar ledaeniad y bariau ansicrwydd ar draws y sgorau ffactor ar gyfer cwestiynau 
mewn grwpiau gwahanol. Os nad yw’r bariau ansicrwydd yn ymledu ar draws sero, mae hyn 
yn dynodi bod y rhan fwyaf o’r pwyntiau data yn gorwedd ar un ochr i’r 0 yn unig, gan roi sgôr 
arwyddocaol. Yn ogystal, adroddir gwahaniaethau canrannol syml yma hefyd.

“Po fwyaf y byddwch chi’n defnyddio’r dull, yr h
awsaf yw hi i integreiddio’n 

ddigymell i’ch gwersi heb or-feddwl wrth gynllunio. Llawer o’r amser nawr 

mae’r plant yn dod i fyny â ch
yd-destunau ac yn dechrau c

ysylltu’r pwnc 

â phethau maent yn ymwybodol ohonynt. Felly mae’n ymwneud â pheidio â 

gorfeddwl ‘pa enghreifftiau y dylwn eu defnyddio ar gyfer hyn’ 
oherwydd mae’n 

dipyn o syndod faint mae’r plant yn gallu gwneud hynny i chi o fewn y wers! 

Wrth i’r blynyddoedd fynd heib
io byddwn yn casglu banc o syniadau w

edi’u 

creu i ni gan y plant.”

(Athro Blwyddyn 4, Canolbarth Lloegr)



39

Effaith y PSCTA

Mwy	o adnabod	a	chydnabod	gwyddoniaeth:	‘hunaniaeth	wyddonol’

Gofynnwyd i’r disgyblion (cyn ac ar ôl yr ymyriad) i ba raddau y maent yn teimlo eu bod yn “wyddonol”, 
mae eu hathrawon neu eu ffrindiau yn cydnabod eu bod yn “wyddonol”, ac maent yn credu eu bod yn dda 
mewn gwyddoniaeth. Gyda’i gilydd, gall y tri maes hyn rhoi arwydd o ‘hunaniaeth wyddonol’ plentyn. Yn dilyn 
rhoi’r dull ar waith, canfyddodd yr ymchwil:

• Bod tua hanner (6 allan o 13) o’r dosbarthiadau wedi cofnodi cynnydd yn sgorau’r plant ar y cwestiynau 
hyn, sy’n awgrymu bod y dull gweithredu wedi cefnogi hunaniaeth wyddonol plant.

• Gwelodd dau ddosbarth wahaniaeth arbennig o drawiadol yn y ganran o blant cyn/ar ôl y dull a deimlai 
eu bod yn ‘dda mewn gwyddoniaeth’, gydag un yn cofnodi cynnydd o 25% yn cytuno â’r datganiad hwn.

Mae fy athro’n cysylltu 
gwyddoniaeth i fy mywyd

Cyn defnyddio’r dull 35% Cyn defnyddio’r dull 60% Cyn defnyddio’r dull 50%

Ar ôl defnyddio’r dull 43% Ar ôl defnyddio’r dull 71% Ar ôl defnyddio’r dull 57%

Dweud wrth rywun gartref am yr hyn 
maent wedi’i ddysgu mewn gwersi 
gwyddoniaeth o leiaf unwaith y mis

Gall gwybod llawer am 
wyddoniaeth eich helpu chi 
i ddod o hyd i waith ar ôl tyfu fyny

“Mae’r dull hwn wir wedi gwneud i mi ailfeddwl beth allwn i ei wneud yn 
ddiarwybod fel athrawes o ran fy nghanfyddiad o’r plant. Sut ydw i’n eu gweld nhw fel disgyblion gwyddoniaeth? Efallai y byddaf yn meddwl weithiau, ‘O, mae’r plant hyn yn dda iawn am wyddoniaeth’, ond mae’n debyg bod hynny oherwydd mai nhw yw’r rhai gyda’r lleisiau uchaf. Mae’r PSCTA wedi gwneud i mi sylweddoli bod llawer o hyn yn ymwneud â chanfyddiad a disgwyliad.”
(Athro Blwyddyn 5, Llundain)

“I mi mae’r dull yn ymwneud â dod o hyd i’r cydbwysedd cywir. Mae yna rai plant yn 

fy nosbarth sy’n gweld eu hunain fel ‘gwyddonol’ go iawn ac mae ganddyn nhw rywbeth 

i’w ddweud am bob cwestiwn rwy’n ei ofyn. Mae hynny’n beth braf iawn, ond byddan 

nhw’n dominyddu’r drafodaeth dosbarth yn gyfan gwbl os byddwch yn gadael iddynt. 

Rwyf wedi ymdrechu i ddod o hyd i ffyrdd i gynnwys y rhai sydd ddim yn cyfrannu 

at y drafodaeth, ac i sicrhau bod eu lleisiau
’n cael eu clywed. Rwyf hefyd yn annog 

i gyd o fy nisgyblion i werthfawrogi a pharchu cyfraniadau ei gilydd.”

(Athro blwyddyn 4, Llundain)
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Mwy	o ddiddordeb	mewn	parhau	â	gwyddoniaeth:	‘llwybr	gwyddoniaeth’

Gofynnwyd i’r plant (mewn arolygon cyn ac ar ôl cyflwyno’r dull) i ba raddau y maent am ddod yn 
wyddonydd pan fyddant yn tyfu i fyny, ac a ydynt am barhau i ddysgu am wyddoniaeth yn y dyfodol – 
eu ‘llwybr gwyddoniaeth’. Datgelodd yr ymchwil bod:

• Dros hanner y dosbarthiadau (7 allan o 13) wedi cofnodi cynnydd yng nghanran y plant sy’n dyheu 
am fod yn wyddonydd ac sydd am barhau i ddysgu am wyddoniaeth yn y dyfodol.

• Cofnododd dosbarth un athro gynnydd o 23% yn y nifer o ddisgyblion oedd yn cytuno â’r datganiad: 
Ar ôl tyfu fyny, rwyf eisiau bod yn wyddonydd. Yn y dosbarth hwn hefyd, roedd yna gwymp amlwg (38%) 
yn y nifer o ddisgyblion a oedd yn anghytuno â’r datganiad. Cofnododd dau ddosbarth arall gwymp o 20% 
ac 17% yn y nifer a oedd yn anghytuno.

“Roeddwn i’n eithaf amheus ar y dechrau, ond yna g
welais ei fod yn gwneud 

gwahaniaeth aruthrol! Gwnaeth y dull newid y profiad dosbarth yn llwyr i’r disgyblion 

sydd ddim fel arfer yn codi eu llaw. Gwelais y plant hyn yn eistedd i 
fyny yn eu 

cadeiriau, yn edrych yn syth 
arnaf, a gallwn eu gweld yn meddwl, ‘Ydw, rwy’n rhan 

o hyn – mae gennyf rywbeth pwysig i’w ddweud’. Roedd gallu rhannu eu profiada
u 

bywyd a’u gwybodaeth eu hunain gyda’r pla
nt eraill yn rhoi ymdeimlad enfawr 

o gyflawniad iddynt.”

(Athro Blwyddyn 4, Canolbarth Lloegr)
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Mwy	o ymgysylltu	â	gwyddoniaeth	y	tu	allan	i’r	ysgol:	‘ymgysylltiad	y	tu	allan	i’r	ysgol’

Gofynnwyd i’r disgyblion i ba raddau y maent yn ymgysylltu â gwyddoniaeth yn eu hamser hamdden, yn 
enwedig pa mor aml y maent yn meddwl am wyddoniaeth, yn darllen llyfrau neu gylchgronau gwyddoniaeth, 
yn gwylio fideos YouTube yn ymwneud â gwyddoniaeth, yn ymchwilio i wyddoniaeth ar y rhyngrwyd, ac ati. 
Gyda’i gilydd, rhoddodd y cwestiynau hyn fesuriad o ymgysylltiad plant â gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol. 
Y canfyddiadau allweddol oedd:

• Cofnododd dros 60% (8 allan o 13) o ddosbarthiadau’r athrawon lefelau cynyddol o ymgysylltiad 
â gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol.

• Ar gyfer y datganiad ‘Rwy’n gwylio rhaglenni gwyddoniaeth ar YouTube neu ar y teledu’, cofnododd 
tri dosbarth gynnydd o fwy nag 20% yn y plant a ddywedodd eu bod yn gwneud hynny ‘bob wythnos’. 
Yn drawiadol, mewn dosbarth un athro bu cynnydd o 71% yn mynegi eu bod yn gwylio rhaglenni 
gwyddoniaeth ar YouTube neu ar y teledu ‘bob wythnos’.

“Gwnaeth y dull hwn wir ein helpu i ymgysylltu â’r teuluoedd. 

Er enghraifft, yn ystod y cyfn
odau clo fe wnaethom ofyn i’r plant 

gofnodi eu canfyddiadau o’u 
harbrofion ym mha bynnag ffordd 

roeddynt eisiau. Gwnaethom adael iddyn nhw arwain, yn hytrach na 

mynnu eu bod yn nodi eu canfy
ddiadau ar bapur yn y ffordd

 arferol.

 Fe wnaethom sylwi’n syth bod aelodau o’r teulu
’n cymryd rhan. 

Pan oedd y plant yn uwchlwytho lluniau neu fideos o’u ca
nlyniadau, 

roedd ganddyn nhw frawd, chwaer, mam neu dad yn ymuno â nhw. 

Roedd y plant yn cael sgyrsiau
 am wyddoniaeth gyda’u teuluoedd

 

heb feddwl!”

(Athro Blwyddyn 6, Arfordir De Lloegr)
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Mwy	o berchnogaeth	mewn	gwersi	gwyddoniaeth:	‘perchnogaeth	gwyddoniaeth’

Gofynnwyd i’r disgyblion i ba raddau maent yn rhannu eu syniadau mewn gwersi gwyddoniaeth. 
Defnyddiwyd eu hymatebion fel arwydd o lefel eu hymgysylltiad a’r berchnogaeth y maent yn brofi mewn 
gwersi gwyddoniaeth. Gwnaeth cymharu’r data o’r arolwg cyn/ar ôl cyflwyno’r dull ddangos bod:

• Ychydig dros hanner (7 allan o 13) o ddosbarthiadau’r athrawon wedi cofnodi cynnydd mewn 
perchnngaeth gwyddoniaeth y plant.

• Cofnododd tri dosbarth gynnydd o fwy nag 20% gan gytuno â’r datganiad ‘Rwy’n aml yn rhannu 
fy syniadau mewn gwersi gwyddoniaeth’.

“Mae adnabod y plant yn well wir wedi fy helpu i’w helpu nhw. Mae gwybod am eu diddordebau, eu teuluoedd a’u cymunedau, eu hobïau a’u ffrindiau yn fy helpu i bersonoli eu dysgu. Penderfynais ddefnyddio’r amser cofrestru presenoldeb fel cyfle i ddysgu mwy am y plant. Byddwn hyd yn oed yn gofyn cwestiynau gwirion fel ‘Beth yw eich hoff ‘têcawe’?’ Mae hyn yn fy helpu i bersonoli’r holl bynciau, nid gwyddoniaeth yn unig.”
(Arweinydd gwyddoniaeth, canolbarth Lloegr)

“Y llynedd, cyn i mi ddechrau defnyddio’r dull, b
yddwn yn dechrau 

gyda’r amcan dysgu. Fi fyddai’r un i ran
nu’r wybodaeth a’r disgyblion 

fyddai’r rhai’n gwneud y gwaith. Ond nawr, er fy mod i’n gwybod 

beth rwyf eisiau iddyn nhw ei gael o’r wers, maent yn meddwl 

am y cwestiynau ac yn dyfeisio’r ymchwiliadau a’r arbrofion 

hefyd. Mae gollwng yr awenau a gadael iddynt gymryd rheolaeth 

yn gwneud i’r plant deimlo eu bod wedi ymgysylltu mwy nag y 

byddant wedi bod.”

(Athro blwyddyn 4, Llundain)



43

Effaith y PSCTA

Yr effaith ar athrawon

Yn ogystal â chofnodi effaith y PSCTA ar y disgyblion, casglwyd data hefyd a oedd yn helpu i ddeall yn well 
i ba raddau y mae athrawon yn cael effaith ar eu profiadau a’u harfer eu hunain. Er bod y data effaith yn anorfod 
yn gyfyngedig, mae wedi cynhyrchu sawl mewnwelediad defnyddiol:

Roedd dau gam i’r prosiect, gyda’r cam cyntaf yn cynnwys dim ond 10 athro am flwyddyn, wrth iddynt 
helpu i gyd-ddatblygu a phrofi’r dull. Yn yr ail flwyddyn, roedd yr athrawon hyn wedyn yn rhaeadru’r dull at 
ffrind-athro yn eu hysgol. Roedd athrawon oedd wedi cymryd rhan am hirach yn tueddu i gofnodi sgoriau 
data gwaelodlin a llinell derfyn uwch. Ar y llaw arall, o fewn blwyddyn o roi’r dull ar waith, gwelwyd newidiadau 
enfawr yn y data o ddosbarthiadau ffrind-athrawon – yn wir, cofnodwyd y gwelliant mwyaf yn sgorau disgyblion 
yn nosbarth un o’r cydweithwyr.

Er bod yr holl athrawon wedi rhoi cynnig ar y dull ysgol gyfan, nid oedd hyn yn hawdd i’w gyflawni yn ystod 
blwyddyn o gyfnodau clo. Serch hynny, canfuwyd y cynnydd cadarnhaol mwyaf yn sgorau myfyrwyr mewn 
ysgolion a oedd wedi blaenoriaethu dull ysgol gyfan. Er enghraifft, cofnododd yr ysgol a lwyddodd i roi’r dull 
ysgol gyfan ar waith fwyaf llwyddiannus hefyd gynnydd cadarnhaol nodedig ar draws yr holl feysydd canlyniadau 
allweddol i ddisgyblion (hunaniaeth, perchnogaeth, llwybrau ac ymgysylltiad y tu allan i’r ysgol) yn nosbarthiadau’r 
ddau athro oedd yn cymryd rhan. Atgyfnerthwyd hyn gan gydweithio helaeth rhwng y ddau athro.

Roedd 

100% o’r athrawon cynradd a gymerodd ran yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod 
eu harfer wedi datblygu o ganlyniad i’r dull gweithredu.

Roedd 

92% o’r athrawon cynradd a gymerodd ran yn y prosiect yn cytuno neu’n cytuno’n 
gryf bod dysgu gwyddoniaeth cyffredinol eu dosbarth wedi esblygu’n gadarnhaol.

Roedd 

93% o’r athrawon cynradd a gymerodd ran yn teimlo bod eu dealltwriaeth o addysgu 
a dysgu ar sail tegwch wedi datblygu o ganlyniad i’r dull gweithredu.

Roedd 

100% o’r athrawon a gymerodd ran yn argymell y dull i athrawon eraill.

“Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio gydag athro arall – cael gweld sut roedden 

nhw’n dehongli’r dull a sut roedd 
yn effeithio ar eu hystafelloed

d dosbarth. Byddwn 

yn cael trafodaethau hir am y theori y tu ôl i’r dull gyda
’m ffrind-athrawes, 

ac roedd yn hyfryd gweld bod llawer o’r pethau yr oedd hi’n eu 
gwneud eisoes 

yn rhan o’r dull cyfalaf gwyddoniaeth, heb iddi sylweddoli hynny. Gwnaeth 

cyd-weithio ei helpu i nodi’r arferio
n hyn ac mae’n parhau i’w datblygu nhw!”

(Athro Blwyddyn 2, De Orllewin Lloegr)



“Wrth i fi drafod fy addasiadau 
gyda fy ffrind-athro, edrychais ar 
y wers mewn ffordd na fyddwn 
i byth wedi’i wneud.

 Gwell dau ben nag un!”

(Athro Blwyddyn 6, Llundain)
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5. Strategaeth ysgol gyfan ar gyfer 
rhoi’r PSCTA	ar	waith

Trwy ddefnyddio’r PSCTA, gall athrawon dosbarth unigol wneud gwahaniaeth go iawn i gyfalaf gwyddoniaeth, 
dysgu ac ymgysylltiad plant. Pan fydd newid yn digwydd ar lefel ysgol gyfan, gall yr effeithiau fod hyd yn oed 
yn fwy pwerus a gallant wneud gwahaniaeth nodedig a pharhaus i brofiadau a chanlyniadau plant. Ar ben hynny, 
pan fydd uwch dîm rheoli (UDRh) yr ysgol a chydweithwyr yn gefnogol, gall athrawon deimlo’n fwy hyderus 
ynghylch arloesi yn yr ystafell ddosbarth. Mae rhannu profiadau gyda chydweithwyr hefyd yn werthfawr fel math 
o arfer fyfyriol ac yn rhan bwysig o ddiwylliant dysgu ysgol.

Ymarfer 4: Rhoi’r PSCTA ar waith ar lefel ysgol gyfan

Rhoi cynnig arni...

Ymarfer	i helpu	i weithredu	dull	ysgol	gyfan

• Trafodwch y PSCTA gyda’ch penaethiaid fel eu bod yn deall beth ydyw a pham yr hoffech 
ei gyflwyno yn yr ysgol. Gwnewch yn siŵr bod gennych eu diddordeb a’u cefnogaeth.

• Cynhwyswch y PSCTA yng nghynllun gwella’r ysgol.

• Trefnwch gyfarfod staff estynedig neu ddiwrnod HMS i gyflwyno cydweithwyr i’r dull 
gweithredu, rhannu adnoddau a thrafod y syniadau. Gwnewch yn siŵr bod pawb yn cael 
cyfle i archwilio’r syniadau ac ‘ymrwymo’ i’r dull.

• Mapiwch anghenion a blaenoriaethau penodol eich ysgol (e.e. mwy o ymgysylltu â rhieni, 
dysgu sy’n canolbwyntio ar y disgybl) mewn perthynas â’r hyn y mae’r dull yn ei gynnig.

• Dewch o hyd i fylchau yn eich cynlluniau presennol i weld sut y gall y dull gweithredu gefnogi 
ac adeiladu ffyrdd gwell o wasanaethu’r plant (e.e. diffyg sylw i degwch mewn polisïau).

• Hyrwyddwch y dull yn ystod cyfarfodydd allanol gyda’r llywodraethwyr, rheolwyr yr ysgol 
neu athrawon eraill.

• Arddangoswch y dull yn ystod arolwg Estyn.

• Cynhwyswch arsylwadau dosbarth unwaith pob tymor i fyfyrio ar addysg wedi’i lywio gan 
gyfalaf gwyddoniaeth ar draws yr ysgol.

• Gwnewch yn siŵr bod yr holl staff yn cael cyfleoedd rheolaidd i drafod, myfyrio a rhannu 
syniadau a chynnydd mewn perthynas â rhoi’r dull ar waith.

• Rhowch athrawon mewn parau neu grwpiau fel y gallant roi cefnogaeth ‘bydi’ i’w gilydd.

• Trefnwch arolygon blynyddol ysgol gyfan i gael barn y disgyblion am y PSCTA 
(gweler Atodiad B) i olrhain cynnydd a chofnodi enillion.

• Rhannwch a dathlwch leisiau, profiadau a chynnydd y disgyblion mewn gwyddoniaeth 
gyda’r gymuned ysgol gyfan.
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Enghraifft 11: Defnyddio’r PSCTA i gael effaith gadarnhaol ar ddiwylliant yr ysgol

“Gwelais mai ffordd dda o ddatblygu’r d
ull ar gyfer yr ysgol gyfan 

oedd dechrau rhannu’r hyn y
r oeddwn yn ei wneud gydag athrawon 

eraill, plant a rhieni – nid dim ond dweud wrthynt, ond dangos iddynt 

a’i roi ar waith. Er enghraifft, yn hytrac
h na dathlu gwaith fy nisgyblion 

yn y dosbarth yn unig, dechr
euais ddathlu gwaith gwyddoniaeth rhai 

o’m plant oedd wedi ymgysylltu lleiaf bob wythnos ar fyrddau mawr 

ger y neuadd ginio. Byddai fy
 nghydweithwyr a fi yn rhoi cynnig ar yr 

un wers (gydag addasiadau i’r PSCTA) ac yn rhannu ein darganfyd
diadau 

â’n gilydd. Fe wnaeth hyn gefnogi fy nysgu f
y hun o’r dull gweithredu 

a hefyd ymgyfarwyddo fy ysgol, gan helpu i dd
od â nhw gyda fi ar 

fy siwrnai ddysgu.”

(Arweinydd gwyddoniaeth, Llundain)

Enghraifft

Stori	athro:	newid	diwylliant	yr	ysgol	i hyrwyddo	gweithredu	ar	sail	ysgol	gyfan

Sylweddolodd athrawes Blwyddyn 6 fod defnyddio’r PSCTA yn ei gwersi gwyddoniaeth wedi 
cynyddu lefelau cyffro’r plant yn sylweddol, yn enwedig wrth ganolbwyntio ar bersonoli a lleoleiddio, 
a gwneud lle i leisiau’r disgyblion. Ar y cychwyn byddai hyn yn gwneud i’r athrawes deimlo’n ansicr, 
gan ei bod yn teimlo bod dosbarth swnllyd yn tynnu’r sylw oddi ar y dull. Fodd bynnag, daeth 
i ddealltwriaeth gyda’r dosbarth ynghylch sut y dylid mynegi a rhannu’r cyffro hwn, gan gyd-greu 
rheolau sylfaenol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu clywed ei gilydd. Roedd hyn yn caniatáu i bawb 
siarad a rhannu eu barn a phrofiadau (gyda brwdfrydedd!).

Rhannodd yr athrawes y newid hwn i’w hagwedd gyda’i chydweithwyr a’r UDRh – roedd am 
iddynt fod yn ymwybodol, er y gallai ei gwersi gwyddoniaeth weithiau ymddangos yn swnllyd, 
ei bod yn ymgysylltu’n gynhyrchiol â phlant ac yn arbrofi gyda’r dull. Cafodd yr athrawes 
gefnogaeth i roi cynnig ar y dull newydd, a wnaeth leddfu ei phryderon am y sŵn. Yn araf bach, 
wrth iddi barhau i rannu ei phrofiadau gyda’i chydweithwyr, cafodd y PSCTA ei dderbyn yn niwylliant 
ehangach yr ysgol, wrth i athrawon eraill hefyd ddechrau gwerthfawrogi nad yw ystafell ddosbarth 
dawel o reidrwydd yn ystafell ddosbarth sydd wedi ymgysylltu. Daeth athrawon eraill hefyd yn fwy 
cyfforddus wrth ennyn llais y disgyblion a daethant yn fwy abl i adnabod y gwahaniaeth rhwng 
ymgysylltu gweithredol ac aflonyddwch swnllyd.
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Defnyddio	cylch	o weithredu	ar	sail	ysgol	gyfan

Mae’r ffigur isod yn dangos y cylch o weithredu’r PSCTA, sy’n galluogi athrawon ac ysgolion i weithredu, 
rheoli a chynnal y dull. Wrth wraidd y dull mae’r model PSCTA o fyfyrio ac addasu. Yn ogystal, mae adnoddau 
fel y Cwmpawd Tegwch, arolygon disgyblion a thaflenni myfyrio (Atodiad A, B ac C yn y drefn honno) yn cefnogi’r 
cylch gweithredu. Er y gellir defnyddio’r cwmpawd a’r taflenni myfyrio i alluogi ymarfer myfyriol ar unrhyw adeg, 
mae’r arolwg yn arf ar gyfer olrhain effaith tymor hwy ar adegau allweddol, megis dechrau a diwedd y flwyddyn 
academaidd. Gall athrawon ddefnyddio’r adnoddau hyn wrth iddynt ymgymryd â’r dull a’i ddatblygu.

Myfyrio: defnyddio’r Cwmpawd Tegwch Gweithredu: rhoi’r PSCTA ar waith

Gwerthuso:

Ffigwr 3: Y broses o roi’r PSCTA ar waith

T
Y
M

O
R
 B

Y
R

U
NIGOL

SYMBOLAIDD
AR D

DI
FF

YG

SEI
LI

ED
IG

 

A
T

ATGYNHYRCHU 
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Y GONGLFAEN:
Arfer gwyddoniaeth cynradd da

MYFYRIO 
ar eich arfer

ADDASU 
eich gwersi

81

Atodiad

Arolwg disgyblion

Rhowch gylch o amgylch y wyneb sydd fwyaf perthnasol i chi:

Cytuno Ddim yn siŵr Anghytuno

1. Rwyf eisiau bod yn wyddonydd ar ôl tyfu fyny

2. Rwyf eisiau parhau i ddysgu am wyddoniaeth cyn 

hired â phosibl

3. Mae angen i bob oedolyn ddeall gwyddoniaeth

4. Mae gwyddoniaeth yn bwysig i fywydau pawb

5. Gall gwybod llawer am wyddoniaeth eich helpu 

chi i ddod o hyd i waith ar ôl tyfu fyny

6. Mae gwersi gwyddoniaeth yn ddiddorol

7. Mae fy athro yn cysylltu gwyddoniaeth gyda fy mywyd i

8. Rwy’n rhannu fy syniadau mewn gwersi gwyddoniaeth 

yn aml

9. Rwy’n hoffi gwersi gwyddoniaeth

10. Nid yw rhai plant yn fy nosbarth yn dweud llawer 

yn ystod gwersi gwyddoniaeth

11. Rwy’n dda am wneud gwyddoniaeth

12. Rwy’n hoffi gwyddoniaeth

13. Rwy’n ystyried fy hun yn berson gwyddonol

14. Mae fy athro yn meddwl fy mod yn dda am 

wneud gwyddoniaeth

15. Mae fy ffrindiau yn meddwl fy mod yn berson gwyddonol

16. Rwy’n deall sut i gynnal prawf teg mewn gwyddoniaeth

17. Rwy’n deall sut i gynnal archwiliad gwyddoniaeth

18. Mae un o’r oedolion gartref yn hoffi gwyddoniaeth yn fawr 91

Atodiad C:
Taflenni myfyrio athrawon

Atodiad

Dosbarth/grŵp blwyddyn:

Testun gwers

Teimlad cyffredinol

Beth aeth yn dda? (Sut/pam/ar gyfer pwy?)

Heriau?

Gwell fyth os (syniadau ar gyfer y tro nesaf)

C: Taflenni myfyrio athrawon
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Profiad ysgol gynradd o’r PSCTA

Roedd yr arweinydd gwyddoniaeth mewn ysgol fach, dau ddosbarth mynediad gyda thua 300 o blant 
i gyd wedi bod yn ymwybodol ers peth amser ei bod yn ymddangos bod athrawon dosbarth yn cael trafferth 
i sicrhau cyfranogiad gweithredol pob plentyn mewn gwyddoniaeth. Roedd yr arweinydd gwyddoniaeth, 
ynghyd â’r athrawon dosbarth, wedi ail-weithio eu hamcanion dysgu a’u cynlluniau gwersi i geisio gwella 
gwersi, ond roedd yn ymddangos bod rhywbeth ar goll o hyd.

Roedd yr athrawon yn teimlo fod y disgyblion yn aml yn edrych fel eu bod wedi diflasu yn ystod gwersi 
gwyddoniaeth. Awgrymodd yr arweinydd gwyddoniaeth y dylid gweithredu’r PSCTA, a chytunodd yr UDRh 
â’r cynllun. Trefnodd yr arweinydd gwyddoniaeth dri chyfarfod staff wedi’u gwasgaru ar draws y flwyddyn 
academaidd a monitro gweithrediad yr athrawon o’r dull. Ar ddiwedd y flwyddyn, nododd staff rai materion 
craidd, a ddaeth wedyn yn ffocws iddynt ar gyfer proses weithredu’r flwyddyn nesaf (gweler Enghraifft 12).
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Enghraifft 12: Gweithrediad ar draws yr ysgol gyfan ar waith

Enghraifft

Cyfarfod Rhagarweiniol (Tymor yr Hydref)

Gwahoddodd yr arweinydd gwyddoniaeth a’r UDRh hyfforddwr athrawon (a oedd yn gyfarwydd 
iawn â’r PSCTA) i gyflwyno’r dull.

Roedd yr athrawon wedi hen arfer gweithio â chynlluniau gwersi a oedd wedi’u datblygu’n flaenorol. 
Fodd bynnag, roeddynt yn teimlo bod meddylfryd cyfiawnder cymdeithasol y PSCTA yn cynnig lens 
newydd a ffres ac, yn bwysicach fyth, yn rhoi ffordd iddynt ganolbwyntio ar y plentyn wrth addasu 
gwersi. Nid oedd rhaid iddynt gael gwared ar eu holl gynlluniau gwersi, dim ond eu haddasu nhw 
o safbwynt newydd.

Cafodd athrawon eu paru a chydweithiwr, a chawsant eu hannog i rannu llwyddiannau, 
heriau a dysg gyda’i gilydd. Cynhaliwyd arolygon disgyblion er mwyn sefydlu gwaelodlin.

Cyfarfod myfyrio (Tymor y Gwanwyn)

Nod y cyfarfod nesaf oedd nodi llwyddiannau a phroblemau gyda’r dull. Arsylwodd yr arweinydd 
gwyddoniaeth wersi gwyddoniaeth er mwyn helpu i adnabod beth oedd yn gweithio’n dda, a beth 
oedd angen ychydig o waith hyfforddiant ac ymgorffori. Un llwyddiant amlwg oedd bod athrawon 
yn deall pwysigrwydd cynrychiolaeth a sicrhau bod y ‘gyrfaoedd gwyddonol’ roeddynt yn eu trafod 
yn cynnwys cynrychiolaeth fwy amrywiol. Roedd rhai athrawon hefyd yn datblygu ymdeimlad 
da o ddefnyddio cynnwys personol a lleol.

Fodd bynnag, roedd nifer o athrawon yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio wrth gynllunio ar 
gyfer y disgyblion a oedd yn ymgysylltu lleiaf. Ar yr adeg hon, penderfynwyd ymestyn yr arfer 
a chloddio’n ddyfnach i fywydau’r plant hyn. Beth oedd y rhwystrau roedd y plant yn eu hwynebu? 
Sut gallai’r ysgol gysylltu’n well â’r disgyblion hyn a’u helpu i ymgysylltu â gwyddoniaeth yn yr 
ysgol? Penderfynodd athrawon i gysylltu â rhagor o deuluoedd a chymunedau er mwyn dod 
i ddeall bywydau’r plant yn well.

Cyfarfod myfyrio diwedd y flwyddyn (Tymor yr Haf)

Yn ystod y trydydd cyfarfod, canolbwyntiodd yr arweinydd gwyddoniaeth ar ganfyddiadau’r 
ail rownd o arolygon disgyblion (a gynhaliwyd ar ddiwedd y flwyddyn), a oedd yn dangos bod 
canfyddiadau bron iawn pob un o’r plant o wyddoniaeth a gwersi gwyddoniaeth wedi gwella. 
Roedd nifer o athrawon hefyd wedi pwysleisio’r newid roeddynt wedi’i weld mewn plant penodol, 
a oedd yn ymddangos i fod yn llawer mwy brwdfrydig ynghylch gwyddoniaeth.

Nododd yr arweinydd gwyddoniaeth a’r Uwch Dîm Rheoli themâu i ganolbwyntio arnynt yn ystod 
y flwyddyn nesaf. Er enghraifft, roeddynt wedi dysgu bod nifer o’r teuluoedd a oedd yn ymgysylltu 
lleiaf yn profi problemau difrifol yn ymwneud ag adnoddau. Cynhaliodd yr ysgolion ymarfer asesu 
anghenion a phenderfynon nhw ystyried eu harferion adnoddau eu hunain, gan ystyried sut all 
ysgolion gefnogi’r teuluoedd hyn mewn ffordd fwy gweithredol. Rhannodd rhai athrawon eu bod 
hefyd wedi rhoi’r dull ar waith mewn meysydd pwnc eraill ac wedi profi buddion tebyg. Penderfynodd 
yr ysgol ailystyried sut i ymgorffori ffocws deg i gynlluniau dysgu pob pwnc.
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6. Cwestiynau cyffredin

1. Sut fydd athro cynradd prysur yn gallu gweithredu’r PSCTA? 
Faint	o amser	a	faint	o adnoddau	eraill	sydd	eu	hangen?

Nid oes angen unrhyw adnoddau na chynnwys newydd ar gyfer y dull – mae’n gweithio gyda’ch 
cwricwlwm presennol. Y prif fuddsoddiad sydd ei angen yw amser i ddeall y dull ac i fyfyrio ar eich arfer 
presennol, ac yna addasu eich gwersi gan ddefnyddio’r model PSCTA. Mae’r rhan fwyaf o athrawon 
yn canfod y gallant ffitio hyn yn eu hamser cynllunio gwersi presennol, ond efallai y bydd angen ychydig 
mwy o amser i feddwl ar y dechrau, wrth i chi ddod i ddeall y dull gweithredu.

“Yn ein hysgol, rydym wedi ymgymryd â dull araf ond cydweithredol. 

Ar y dechrau, gwnaethom ganolbwyntio ar addasu ambell i wers ym 

mhob uned er mwyn dod i ddeall y dull, a datb
lygu mwy o wersi’n 

araf. Gwnaethom hefyd geisio cynnwys pawb. Er enghraifft, byddai 

pawb yn yr ystafell athrawon, yn bwyta ac yn sgwrsio, a byddai 

athro yn gofyn sut i ‘bersono
leiddio’ gwers yn well.

 Mae pawb yn cyflwyno eu profiadau eu hunain i’
r dull, ac mae 

hyn yn agor sawl llwybr gwahanol. Mae datblygu’n araf, ond 

sicrhau bod yr holl staff yn y
muno ac yn gyfarwydd â’r dull, 

yn gwneud y dull yn llawer mwy cyson a chyraeddadwy.”

(Arweinydd gwyddoniaeth, Llundain)
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2. Sut mae’r dull yn bodloni disgwyliadau Ofsted?

Mae’r PSCTA yn cefnogi nodau’r cwricwlwm gwyddoniaeth cynradd. Mae’n cynnig fframwaith i athrawon 
ar gyfer meithrin ymgysylltiad teg ymysg plant. Mae’n annog y plant i ofyn cwestiynau am y byd o’n 
cwmpas a gwneud synnwyr o sut all sgiliau a gwybodaeth wyddonol fod yn ddefnyddiol ym mywyd 
bob dydd ac yn y dyfodol.

Yn benodol, mae’r PSCTA yn cefnogi hunaniaeth a grym gwyddoniaeth y plant, y mae Adroddiad 
Gweledigaeth Strategol PISA 2024 OECD yn eu pwysleisio fel meysydd allweddol y mae angen i addysg 
gwyddoniaeth eu cefnogi a’u datblygu ymysg pobl ifanc. Yn ogystal â hynny, mae’r PSCTA yn cefnogi’r 
sgiliau ymholi gwyddonol cyffredinol canlynol yn ystod y cam cynradd:

• Gofyn cwestiynau

• Arsylwi a mesur

• Cynllunio a sefydlu gwahanol fathau o ymholiadau

• Adnabod a dosbarthu

• Perfformio profion

• Casglu a chofnodi data

• Defnyddio offer

• Adrodd, cyflwyno a chyfathrebu data/canfyddiadau

3. A	yw	‘dechrau	gyda’r	plentyn’	yn	golygu	bod	cynnwys	gwyddoniaeth	yn	cael	ei	roi	
o’r neilltu	neu	ei	anwybyddu?

Nid yw dechrau gyda’r plentyn yn golygu y dylid anwybyddu amcanion neu nodau’r cwricwlwm. 
Yn hytrach, mae’n eich annog i ystyried ymgysylltiad yr holl blant, ac i gynllunio cyfleoedd addysgu 
a dysgu sy’n briodol ar gyfer y plant yn y dosbarth.

4. Sut allaf gael mynediad at hyfforddiant neu ddatblygiad proffesiynol?

Er y gellir defnyddio’r llawlyfr hwn fel adnodd unigol, fe all fod yn arbennig o fuddiol i athrawon geisio 
cymorth ynghylch datblygiad proffesiynol drwy gydlynydd rhanbarthol achrededig. Gweler ein gwefan 
am fanylion. www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

5. A	allaf	wahodd	rhywun	o’ch	tîm	ymchwil	i ddod	i drafod	y	dull	gyda’r	athrawon?

Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan athrawon ac ysgolion sy’n rhoi cynnig ar y dull! Rydym wedi 
cynhyrchu ystod o adnoddau er mwyn cefnogi ysgolion i’w defnyddio, gan gynnwys fideo byr yn cyflwyno’r 
dull. Fodd bynnag, byddwch yn gwerthfawrogi ein bod â gallu cyfyngedig i ymweld ag ysgolion wyneb 
yn wyneb, felly rydym yn ceisio blaenoriaethu digwyddiadau rhwydweithio a rhanbarthol yn hytrach 
nag ysgolion unigol, gan fod hyn yn ein galluogi i ymgysylltu â mwy o athrawon mewn modd mwy 
effeithlon. I ddysgu mwy am ein cynlluniau lledaenu, adnoddau a manylion cyswllt, ewch i’n gwefan: 
www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

http://www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap
http://www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap
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7. Cynlluniau gwersi enghreifftiol
Enghreifftiau	o athrawon	yn	defnyddio’r	cylch	addasu	a	myfyrio
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Sut	aeth	athro	A	ati	i addasu	gwers	bioleg	blwyddyn 2

Amcan y wers: Sylwi bod gan anifeiliaid, gan gynnwys pobl, epil sy’n tyfu’n oedolion (Anifeiliaid, Blwyddyn 2, CA1).

Cynllun gwers gwreiddiol athro A

Gweithgaredd i’r Athro
Gweithgaredd i Ddisgyblion

Dangos fideo/cyflwyniad ar sut rydym 

ni’n newid wrth i ni dyfu.

Trafod gyda’r plant sut maent wedi 

newid wrth iddynt dyfu.

Mae’r plant yn cael lluniau o bobl 

o wahanol oedrannau, a gofynnir iddynt 

drefnu’r lluniau o’r ieuengaf i’r hynaf.

Ateb cwestiynau’r disgyblion 

ynghylch y fideo/cyflwyniad.

Disgyblion i rannu straeon am eu 

brodyr a chwiorydd.

Mewn grwpiau, mae’r disgyblion 

yn trefnu’r lluniau o bobl i wahanol 

grwpiau oedran.
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Cynllun gwers athro A wedi’i addasu

Ysgogi dealltwriaeth 
y disgyblion eu hunain

Gwerthfawrogi 
cyfraniadau’r disgyblion 
a’u cysylltiadau â 
gwybodaeth wyddonol

Personoli  
a lleoleiddio

Ymestyn y tu 
hwnt i’r wers

Gweithgaredd i’r Athro Gweithgaredd i Ddisgyblion

Gofyn y cwestiwn canlynol i’r 

disgyblion: “Pwy sydd â brawd/chwaer 

iau neu aelod iau arall o’r teulu?

Disgyblion i rannu straeon am frodyr 

a chwiorydd neu blant iau maent 

yn eu hadnabod.

Gofyn iddynt beth oedd eu hoedran 

pan gafodd yr aelod newydd o’r 

teulu ei eni. Gofyn i ddisgyblion 

ystyried y gwahaniaethau rhwng 

eu hunain a phlentyn iau, a sut 

rydym yn newid wrth i ni dyfu.

Disgyblion i rannu newidiadau 

sy’n digwydd wrth i ni dyfu.

Dangos fideo/cyflwyniad ar sut rydym 

ni’n newid wrth i ni dyfu.

Tynnu sylw at y pwyntiau yn y 

fideo roedd y disgyblion eu hunain 

wedi’u gwneud.

Plant i ystyried sut rydym yn gallu 

adnabod unigolion iau a hŷn.

Wedi gofyn i gydweithwyr ymlaen 

llaw (athrawon, cymorthyddion 

dosbarth) i ddod â lluniau ohonynt 

eu hunain yn faban i mewn, cynnal 

gweithgaredd dosbarth i baru’r llun 

â’r oedolyn.

Gwers gelf gysylltiedig: Gofyn i’r 

plant greu llun o’u hunain fel babi, 

gan ystyried pa nodweddion sydd 

wedi newid.

Y plant i drafod sut mae rhai 

nodweddion yn newid (gwallt, taldra, 

pwysau, ac ati) a rhai eraill yn aros 

yr un fath (lliw croen, lliw llygaid, 

siâp gwên, ac ati).

Taflen fyfyrio athro A

Sut aeth elfen cyfalafu gwyddoniaeth fy ngwers?

Dosbarth/grŵp blwyddyn: Blwyddyn 2 Pwnc gwers: Epil dynol  

Teimlad cyffredinol:   

Beth aeth yn dda? (Sut/pam/ar gyfer pwy?)

Gwnaeth yr addasiad wahaniaeth mawr i’r ffordd roedd y plant yn ymgysylltu â’r pwnc. Rhannodd 

y disgyblion straeon roeddynt wedi’u clywed gan eu rhieni. Er enghraifft, rhannodd Nicole stori am ei 

brawd yn cael ei ddant cyntaf, a hithau’n colli ei dant cyntaf ar yr un diwrnod! Roedd hon yn stori wych, 

yr oeddwn yn gallu canolbwyntio arni a’i chysylltu â’r fideo roeddwn yn ei ddangos. Penderfynais hefyd 

ymestyn y wers a defnyddio’r thema ar gyfer fy ngwers celf. Tynnodd y plant luniau da iawn o’u hunain!

Gwell fyth os?

Y flwyddyn nesaf, rwyf am geisio clustnodi rhagor o amser i drafod cwestiynau’r plant a’u galluogi 

i ymchwilio i’r materion sydd o bwys iddyn nhw. Er enghraifft, roedd Leo’n awyddus i ddysgu am 

ddatblygiad cyhyrau. Y ffordd hon, gallaf ddatblygu’r gwersi gwyddoniaeth o amgylch y pethau sydd 

o ddiddordeb i’r plant, a’u helpu i ddatblygu’r cyfrwng i fod yn ddysgwyr hunangyfeiriedig.
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Sut	aeth	athro	B	ati	i ddatblygu	gwers	ar	drydan	i flwyddyn	6	dros	sawl	
cylch myfyrio

Amcan y wers wreiddiol: Deall ffynonellau ynni adnewyddadwy (Trydan, Blwyddyn 6, CA2).

Cynllun gwers gwreiddiol athro B

Gweithgaredd i’r Athro
Gweithgaredd i Ddisgyblion

Ysgrifennu’r gwahanol ffyrdd y caiff trydan ei 

gynhyrchu ar y bwrdd gwyn. Cyflwyno’r termau 

‘adnewyddadwy’ ac ‘anadnewyddadwy’ a gofyn 

i’r plant adnabod pa un yw pa un.

Disgyblion i ddysgu’r termau ‘adnewyddadwy’ 

ac ‘anadnewyddadwy’ a rhai o’r ffyrdd caiff 

trydan ei gynhyrchu. Gan weithio mewn 

partneriaid neu grwpiau bychan, y disgyblion 

i drafod pa ffurfiau o gynhyrchu trydan sy’n 

adnewyddadwy ac yn anadnewyddadwy.

Rhannu’r grŵp yn ddau a gofyn i un grŵp 

adrodd manteision ffynonellau ynni adnewyddadwy, 

a gofyn i’r grŵp arall adrodd anfanteision 

ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Mewn grwpiau, disgyblion i ddadlau 

manteision ac anfanteision ffynonellau 

ynni adnewyddadwy.

Gwylio dolenni fideo gyda gwybodaeth 

ychwanegol a phwysleisio manteision defnyddio 

ynni adnewyddadwy. Modelu sut i gwblhau tablau 

ymchwil a helpu disgyblion i restru manteision ac 

anfanteision gwahanol fathau o ynni (tanwyddau 

ffosil, biodanwydd ac ynni niwclear).

Disgyblion i gwblhau tablau ymchwil gan 

ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir.
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Gweithgaredd i’r Athro Gweithgaredd i Ddisgyblion

Gwahodd gofalwr yr ysgol, Mr Williams, 

i ymuno â’r wers. Cyflwyno Mr Williams 

fel rhywun y mae ei waith yn aml 

yn cynnwys elfennau o wyddoniaeth.

Gofyn i Mr Williams egluro sut mae’r 

ysgol yn defnyddio trydan a pha 

benderfyniadau mae’n eu gwneud 

am ddarparwyr trydan (e.e. gosod paneli 

solar ar do’r prif bloc yn ddiweddar).

Y disgyblion i fynd allan i’r iard 

chwarae a chyfrif y paneli solar 

ar y to.

Gwahodd y plant i ofyn eu cwestiynau 

eu hunain i Mr Williams, ac i drafod eu 

dealltwriaeth o drydan a sut mae’n cael 

ei ddefnyddio yn eu bywydau.

Egluro’r termau ‘adnewyddadwy’ 

ac ‘anadnewyddadwy’, a gwahodd 

y plant i drafod pa derm sy’n berthnasol 

i gyflenwad trydan yr ysgol.

Y disgyblion i ofyn cwestiynau 

sy’n adlewyrchu eu diddordebau 

personol.
Yn ogystal â thrafod cyflenwad 

yr ysgol, y disgyblion i drafod y 

defnydd o drydan yn eu bywydau 

eu hunain a’u cymunedau.

Gwylio dolenni fideo gyda gwybodaeth 

ychwanegol a phwysleisio manteision 

defnyddio ynni adnewyddadwy.

Modelu sut i gwblhau tablau ymchwil 

a helpu disgyblion i restru manteision 

ac anfanteision gwahanol fathau 

o ynni (tanwyddau ffosil, biodanwydd 

ac ynni niwclear).

Disgyblion i gwblhau tablau 

ymchwil gan ddefnyddio’r 

wybodaeth a ddarperir.

Gofyn iddyn nhw nodi pa ffordd o 

gynhyrchu trydan y byddai’n well ganddynt 

ei ddefnyddio ar gyfer y llyfrgell newydd 

sy’n cael ei hadeiladu i lawr y ffordd.

Disgyblion i rannu eu barn 

eu hunain.

Cynllun gwers athro B wedi’i addasu

Cefnogi llais 
a pherchnogaeth 
disgyblion

Ysgogi, 
gwerthfawrogi 
a chysylltu

Cefnogi llais 
a pherchnogaeth 
disgyblion

Yr elfen adeiladu 
cyfalaf gwyddoniaeth 
o ‘bwy rydym yn 
eu hadnabod’
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Taflen fyfyrio athro B

Taflen fyfyrio athro B: Sut aeth elfen cyfalafu gwyddoniaeth fy ngwers?

Dosbarth/grŵp blwyddyn: Blwyddyn 6 Pwnc gwers: Trydan – gwers 8  

Teimlad cyffredinol:   

Beth aeth yn dda? (Sut/pam/ar gyfer pwy?)

Yn ystod ymweliad y gofalwr, roedd y plant yn dangos diddordeb mawr. Maent i gyd yn gyfarwydd 

â Mr Williams, ac yn teimlo’n gyfforddus yn gofyn cwestiynau iddo ac yn siarad yn agored yn ei gwmni. 

Roedd gan y plant ddiddordeb penodol mewn dysgu sut oedd symud at ddefnyddio paneli solar 

wedi lleihau biliau trydan yr ysgol. Cymharodd Mr Williams y biliau blaenorol â’r costau presennol. 

Roedd y dosbarth wedi synnu i ddysgu faint gall drydan gostio, ac achosodd nifer ohonynt i ddatgan 

y byddant yn diffodd y golau wrth adael yr ystafell bob tro o hyn ymlaen!

Gwell fyth os?

Er bod y plant i weld yn ymgysylltu, roedd yn teimlo fel bod y wers yn dal i gael ei harwain gan fy 

syniadau fy hun am drydan. Er ei fod yn lleol i brofiad ysgol y disgyblion, roeddwn yn teimlo mai prin 

oedd yr enghreifftiau o’u bywydau eu hunain. Pan ofynnwyd i’r disgyblion siarad am ddefnydd trydan 

yn eu bywydau eu hunain, roeddwn yn teimlo bod rhai lleisiau diddorol yn dod i’r amlwg – ond ni chefais 

amser i archwilio hyn yn llawn. Rwy’n meddwl y gallai fod yn well os wyf yn dechrau’r wers gyda phrofiad 

mwy personol o drydan, a’u hannog nhw i ystyried y rôl y mae trydan yn ei chwarae yn eu bywydau.
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Gweithgaredd i’r Athro Gweithgaredd i Ddisgyblion

Gwahodd plant i rannu eu gwybodaeth 

o drydan, yr hyn y gallwn ei wneud 

pan nad oes gennym fynediad hawdd 

at socedi, a pha ffurfiau o gynhyrchu 

trydan y gallant fod wedi’u profi.

Y disgyblion i fyfyrio ar eu profiadau 

eu hunain mewn perthynas â thrydan 

a’u rhannu.

Gwahodd y plant i fyfyrio ar ddau 

le lleol (a chyfarwydd) – eu cartrefi 

eu hunain a meithrinfa leol; canolfan 

siopa gyfagos a’r ysgol uwchradd leol – 

ac i feddwl am faint o drydan y gallai 

pob un fod yn ei ddefnyddio.

Gofyn a ydynt yn gwybod o ble 

mae’r trydan yn dod (eu hysgogi 

gyda disgrifiadau o baneli solar, neu 

eneraduron, neu bibellau/peilonau, ac ati).

Y disgyblion i ddechrau ystyried 

y ffyrdd y mae gwahanol adeiladau/

sefydliadau yn defnyddio trydan, 

a chydnabod bod dewis darparwyr 

trydan yn fater bob dydd pwysig.

Egluro’r termau ‘adnewyddadwy’ ac 

‘anadnewyddadwy’, a gwahodd y plant 

i drafod pa derm sy’n berthnasol i drydan 

yr adeiladau hyn.

Gwahodd Mr Williams (gofalwr yr ysgol) 

i ymuno â’r wers a’i gyflwyno fel rhywun 

y mae ei waith yn aml yn ymwneud 

â gwyddoniaeth.

Y plant i drafod p’un a ydynt 

yn meddwl y dylai’r adeiladau 

maent wedi’u hystyried fod 

wedi’u cyflenwi gan ffynonellau 

ynni adnewyddadwy neu 

anadnewyddadwy, a rhoi 

rheswm pam.

Annog y plant i ofyn eu cwestiynau 

eu hunain i Mr Williams.

Gwahodd Mr Williams i egluro 

penderfyniad diweddar yr ysgol 

i symud at ddefnyddio paneli solar, 

a’r gost i’r ysgol.

Y disgyblion i ofyn eu cwestiynau 

eu hunain i Mr Williams.

Yn ystod yr egwyl, caiff disgyblion 

eu hannog i gyfrif nifer y paneli 

solar ar y to. Fel gwaith cartref, 

y disgyblion a rhieni/gofalwyr 

i gyfri’r nifer o adeiladau maent 

yn eu gweld gyda phaneli solar 

(neu dyrbinau gwynt) ar eu ffordd 

i’r ysgol ac am adref.

Gwers llythrennedd gysylltiedig: 

Gofyn i’r plant ysgrifennu darn 

o gyfathrebu argyhoeddiadol 

(poster, trydariad, llythyr) i lobïo 

perchennog adeilad lleol i newid 

ei gyflenwr trydan.

Disgyblion i ddefnyddio eu 

gwybodaeth, eu profiadau a’u 

barn wyddonol mewn meysydd 

eraill o’u bywydau.

Meithrin dull 
cynhwysol o 
addysgu a dysgu

Cefnogi llais 
a grym disgyblion

Cefnogi llais 
a pherchnogaeth 
disgyblion

Datblygu cyfalaf 
gwyddoniaeth

Cefnogi llais 
a pherchnogaeth 
disgyblion

Ymestyn y tu 
hwnt i’r wers

Ymestyn y tu 
hwnt i’r wers

Cynllun gwers athro B wedi’i addasu am yr ail waith

Dechrau 
gyda’r plentyn

Personoli 
a lleoleiddio
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Taflen fyfyrio athro B

Taflen fyfyrio athro B: Sut aeth elfen cyfalafu gwyddoniaeth fy ngwers?

Dosbarth/grŵp blwyddyn: Blwyddyn 6 Pwnc gwers: Trydan – gwers 8  

Teimlad cyffredinol:   

Beth aeth yn dda? (Sut/pam/ar gyfer pwy?)

Eleni, roedd y wers drydan yn teimlo’n llawer mwy dan arweiniad y disgyblion! Yn ystod hanner cyntaf 

y wers, meddyliodd y disgyblion am enghreifftiau gwych o drydan yn eu bywydau eu hunain. Soniodd 

Cameron am y ffaith ei fod yn defnyddio tortshis batris pan fydd yn gwersylla yn y coed pan nad 

oes ffynhonnell arall o drydan ar gael. Soniodd Sameera am ei gwyliau haf yn Lahore, lle’r oeddent 

yn defnyddio generaduron petrol yn ystod toriadau pŵer! Ar ôl trafod eu henghreifftiau eu hunain, 

roeddynt hefyd yn awyddus i ddysgu am gyflenwad trydan yr ysgol, felly roedd cyflwyno Mr Williams 

yn ddiweddarach wedi gweithio’n dda!

Gwell fyth os?

Rwy’n meddwl bod profiadau personol o drydan wedi gweithio’n dda. Gall y wers fod hyd yn oed 

yn well pe bai ffordd y gallai disgyblion dreulio mwy o amser yn ymgysylltu â’u syniadau eu hunain 

er mwyn helpu i gefnogi eu perchnogaeth. Ac, wrth i ni ddechrau meddwl am y materion ehangach 

ynghylch ynni adnewyddadwy, rwy’n meddwl y byddai’r disgyblion wedi hoffi rhagor o amser i drafod 

eu dealltwriaeth o faterion byd-eang a newid yn yr hinsawdd (gan eu bod i gyd wedi clywed am hyn 

ar y cyfryngau cymdeithasol, mewn gwasanaethau, ac ati). Gallai gwers ychwanegol helpu disgyblion 

i ystyried sut gallant ddatblygu eu perchnogaeth amgylcheddol ymhellach.
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Sut	aeth	athro	C	ati	i ddatblygu	cyfres	o wersi	ynghylch	cynefinoedd	
ar gyfer blwyddyn 4

Roedd athro C yn awyddus i archwilio’r PSCTA mewn cyfres o wersi. Ar wahân i wneud addasiadau ym 
mhob un o’i gwersi a gynlluniwyd, penderfynodd ddefnyddio dull mwy cyson, lle mae pob gwers yn adeiladu 
ar fyfyrdodau o’r wers flaenorol. Mae’r canlynol yn enghraifft o bedair gwers Blwyddyn 4 (CA2) ar y pwnc 
‘pethau byw a’u cynefinoedd’.

Y bwriad cyffredinol oedd cefnogi’r nod dysgu o: ‘Disgyblion yn archwilio enghreifftiau o effaith pobl 
(cadarnhaol a negyddol) ar amgylcheddau, er enghraifft, sbwriel neu ddatgoedwigo. (Blwyddyn 4, rhaglen 
astudio, gov.uk)’.

Gwers 1 Athro C: Archwilio’r pwnc drwy brofiadau’r disgyblion eu hunain

• Fel tasg gychwynnol, gofynnwyd i’r disgyblion restru cyn nifer o bethau â phosibl y maent yn eu taflu i’r 
bin sbwriel yn aml. Yn ail, gofynnwyd i’r disgyblion sylwi ar y sbwriel ar y strydoedd o amgylch eu cartrefi.

• Yn ystod y wers, aeth y disgyblion ati i weithio mewn grwpiau bychan i gasglu rhestr ar y cyd o eitemau 
sbwriel. Gallant ddewis eu hysgrifennu neu dynnu llun ohonynt. Cafodd y lluniau a’r rhestrau hyn eu rhannu 
â’r dosbarth cyfan, ac yna eu rhoi ar y bwrdd bwletin.

• Cafodd disgyblion eu hannog i rannu neu roi sylwadau ar eitemau annisgwyl yn eu harddangosfeydd eu 
hunain neu rai eu cyfoedion. Gwnaethant ofyn cwestiynau am beth yw sbwriel, a’r hyn nad yw’n sbwriel; 
a ddylid taflu rhai pethau i ffwrdd ai peidio.

Rhai myfyrdodau

Roedd gwers heddiw’n teimlo’n benagored iawn, ac weithiau, roedd y plant yn dweud 

pethau nad oeddynt yn berthnasol iawn i’r pwnc sbwriel yn ystod y drafodaeth. Ond 

gwnes ymdrech i geisio rhwystro fy hun rhag cywiro neu gyfeirio’r sgwrs. Roeddwn 

eisiau rhoi’r cyfle i’r disgyblion siarad a gwneud sylwadau ar awgrymiadau pobl eraill. 

Uchafbwynt y wers oedd cyfraniad Ron! Mae Ron bob amser yn ceisio gwneud sylwadau 

‘clyfar’, ac yn tynnu sylw’r dosbarth, ond heddiw, roedd yn hynod ddiddorol cael clywed 

ei stori. Rhannodd y ffaith ei fod ef a’i ffrind Dan yn beicio o amgylch eu bloc bob nos 

ac weithiau’n casglu pethau maent yn eu canfod ar y llawr. Roedd ganddo gymaint i’w 

ddweud am y pethau mae’n dod o hyd iddynt! Mae’n aml yn codi pob mathau o gapiau 

poteli ac mae ganddo gasgliad ohonynt. Roedd ganddo hyd yn oed rhai yn ei fag ar 

y pryd a dangosodd nhw i’r dosbarth! Rwy’n meddwl bod diddordeb y dosbarth yn ei 

gasgliad wedi rhoi hwb mawr i hyder Ron. Rwyf wedi gofyn i fam Ron gymryd llun ohono 

ar ei feic a’r lleoedd mae’n dod o hyd i’r capiau poteli. Rwyf hefyd wedi gofyn iddo ddod 

â’i gasgliad i ddangos i’r dosbarth. Yn y wers nesaf, rwy’n bwriadu canolbwyntio ar 

wybodaeth Ron o gapiau poteli – bydd yn ddiddorol gweld ei ymateb!
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Gwers 2 Athro C: Archwilio sut mae plant yn categoreiddio eitemau gwastraff

• Rhannais y lluniau roedd mam Ron wedi’u hanfon ataf o “Ron ar waith!”

• Gwahoddais Ron i siarad am ei gasgliad a sut mae’n ei drefnu. Fel dosbarth, gwnaethom drafod 
gwahaniaethau a chategoreiddio.

• Nesaf, drwy weithio mewn grwpiau bach, aeth y disgyblion ati i drafod gwahaniaethau rhwng eu rhestr 
nhw o eitemau sbwriel a cheisio canfod ffordd o’u rhannu i gategorïau.

• Dangosais bamffled y cyngor lleol iddynt yn egluro categorïau gwastraff.

Rhai myfyrdodau

Roedd Ron yn cymryd diddordeb llawn, ac roedd ymdeimlad o falchder yn 

y ffordd roedd yn cyflwyno ei gasgliad – yn wahanol iawn i’w iaith corff arferol. 

Roedd yn eistedd i fyny’n syth, ac roedd y dosbarth cyfan yn gwrando arno 

ac roedd yn siarad â balchder!

Pan rannais y lluniau o Ron ar gefn ei feic, roedd rhai o’r disgyblion yn gallu 

adnabod y strydoedd ac yn dweud “rwy’n byw yn fan yno!”, neu “rwy’n mynd 

i siopa’n fan yno!”

Pan ddangosais bamffled y cyngor iddynt, roedd y disgyblion wedi cyffroi’n 

lân eu bod yn gallu adnabod y gwahanol fathau o finiau! Eglurodd Josh beth 

oedd ystyr lliwiau’r biniau.

Dywedodd Anya, “Mae fy nhad bob amser eisiau ailddefnyddio’r pecynnau 

rydym ni’n eu cael. Rydym yn cadw fy Lego mewn hen dybiau hufen iâ.”

Roeddwn bellach yn awyddus i archwilio beth oedd ystyr rheoli/sortio gwastraff 

i’r disgyblion hyn a’u teuluoedd. Sut allai plant hyrwyddo arferion gwell yn eu 

cartrefi a’u cymunedau?
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Gwers 3 athro C: Pwysigrwydd ailgylchu ac ymwybyddiaeth gwastraff yn yr ysgol ac yn y gymuned

• Wrth weithio yn yr un grwpiau bychan, aeth y disgyblion ati i ail-ystyried sut fyddent yn sortio’r 
deunyddiau. Fel dosbarth, gwnaethom drafod a oedd unrhyw grŵp wedi sortio’r gwastraff wrth 
gofio’r egwyddor eitemau y gellir eu hailgylchu, ac eitemau nad oes modd eu hailgylchu.

• Gwnaethom drafod y termau, ac yna aeth y grwpiau ati i rannu eu heitemau eto gan ddefnyddio’r 
termau hyn.

• Wedyn, gwnaethom wylio fideo am beth sy’n digwydd i sbwriel a deunydd sy’n cael ei ailgylchu, 
cyn cael trafodaeth grŵp am beth allwn ni ei wneud fel dosbarth.

• Gofynnwyd i’r disgyblion wedyn sut fydden nhw eisiau cyflwyno’r hyn maent wedi’u dysgu yn y gwersi hyn.

• Penderfynodd y disgyblion wneud poster mawr o’r deunyddiau sbwriel/y gellir ei ailgylchu y gwnaethant 
eu canfod o amgylch yr ysgol ac yn eu cartrefi.

• Gwnaethant benderfynu arddangos y poster hwn ger gatiau’r ysgol i atgoffa rhieni/gofalwyr, sy’n sefyll 
yno pan fyddant yn casglu/gollwng eu plant, yn ogystal â’r plant eraill, am bwysigrwydd ailgylchu a pheidio 
â gollwng sbwriel. Cyflwynodd y dosbarth eu poster a’r hyn roeddynt wedi’i ddysgu am wyddoniaeth 
mewn gwasanaeth ysgol, gyda Ron yn rhannu ei stori ei hun.

Rhai myfyrdodau

Roeddwn yn falch iawn bod y disgyblion wedi penderfynu gwneud poster. Pan 

ddechreuais y wers, nid oedd gen i syniad bod y plant mor frwdfrydig ac angerddol 

am y pwnc. Soniodd Anya am bwysigrwydd ail-ddefnyddio. Dywedodd Rashmi 

ei bod wedi trafod ‘lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu’ gyda’r Eco-ryfelwyr, ond 

nid oedd hyn wedi’i ledaenu o gwmpas yr ysgol eto. Dywedodd George ac Ezra 

y dylai’r dosbarth arwain y ffordd!

Gwnaeth rhannu gyda’r ysgol gyfan hefyd helpu athrawon eraill i weld sut y gall 

y PSCTA arwain at yr allbynnau diddorol hyn dan arweiniad y disgyblion.

Ar gyfer y flwyddyn nesaf, rwyf wedi penderfynu cysylltu’r wers gydag ymgyrch 

The Wombles (Keep Britain Tidy). Penderfynais hefyd y gallwn ganolbwyntio’r wers 

yn fwy lleol fyth drwy fapio sbwriel o amgylch yr ardal leol ac annog y disgyblion 

i feddwl am gysylltu hyn â’r bywyd gwyllt y gallai fod yn effeithio arno. Byddwn 

yn canolbwyntio’r flwyddyn nesaf ar lais a pherchnogaeth y disgyblion yn ogystal 

â’r gymuned ehangach!
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Atodiad A:
Y Cwmpawd Tegwch

Mae Atodiad A yn cynnwys ailargraffiad o’r Cwmpawd Tegwch (fersiwn athrawon), offeryn pwerus i wella 
eich arfer o’r PSCTA. Cafodd y Cwmpawd Tegwch ei ddatblygu gan y prosiect YESTEM (www.yestem.org), 
prosiect ymchwil partner i’r PSCTA, sy’n rhannu’r nod o gefnogi cyfiawnder cymdeithasol ym mhob 
amgylchedd dysgu gwyddoniaeth, o ddosbarthiadau cynradd i ddigwyddiadau gwyddoniaeth, anffurfiol, 
y tu allan i’r ysgol. Mae’r prosiect YESTEM, yn garedig iawn, wedi caniatáu i ni atgynhyrchu eu crynodeb 
o’r Cwmpawd Tegwch yn y llawlyfr hwn.

8 Atodiad
A: Y Cwmpawd Tegwch

http://www.yestem.org
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Wedi’i ail-argraffu gan www.yestem.org

Y Cwmpawd Tegwch:
Offeryn ar gyfer cefnogi ymarfer 
sy’n deg yn gymdeithasol YESTEM Mewnwelediad

Sut i ddyfynnu’r cyhoeddiad hwn: YESTEM Project Team (2021). YESTEM Mewnwelediad: Y Cwmpawd Tegwch: Offeryn ar gyfer cefnogi ymarfer 
sy’n deg yn gymdeithasol – Fersiwn Athrawon. yestem.org

Beth yw’r Mater?

• Mae annhegwch yn fater parhaus a phwysig i ysgolion. Mae ymchwil yn dangos bod anghyfiawnderau 
yn effeithio ar brofiadau, cyrhaeddiad, dilyniant a llesiant disgyblion.

• Ar yr un pryd, prin yw’r cymorth a’r hyfforddiant sydd gan nifer o athrawon i fynd i’r afael â chymhlethdod 
anghydraddoldebau.

‘Edrychais	ar	ein	polisi	cynhwysiant	ac	ar	wahân	i un	eithriad,	nid	yw	tegwch	yn	fawr	o ffocws.	
Achosodd	hynny	i mi	feddwl	yn	fwy	nag	erioed	efallai	nad	fi	yw’r	unig	un	nad	oedd	wedi	rhoi	
digon	o ystyriaeth	iddo.’	(Athro ysgol gynradd)

FERSIWN ATHRAWON

Tra bod cydraddoldeb yn aml yn golygu trin pawb yr un fath a rhoi’r un cyfleoedd i bawb, mae dull teg 
yn hyrwyddo trin pobl yn wahanol yn ôl angen, tra hefyd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r gwahaniaeth 
rhwng pobl. Mae dull cyfiawnder cymdeithasol yn ceisio newid strwythurau ac arferion sy’n creu ac 
yn cynnal anghydraddoldebau.

Atodiad

http://www.yestem.org
http://www.yestem.org
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Y Cwmpawd Tegwch: Offeryn ar gyfer cefnogi ymarfer sy’n deg 
yn gymdeithasol

• Mae’r Cwmpawd Tegwch yn offeryn a all helpu 
athrawon cynradd ac uwchradd ac unrhyw staff 
ategol i fyfyrio ar eu dull addysgu a’i ddatblygu, 
a meithrin	ffordd	o feddwl	sy’n	gymdeithasol	deg. 
Nod yr offeryn yw cefnogi athrawon tuag at ymarfer 
cynhwysol a chymdeithasol deg mewn perthynas 
â phob maes o anghyfiawnder a nodweddion 
gwarchodedig, gan gynnwys hil, rhywedd, 
cyfeiriadedd rhywiol, dosbarth cymdeithasol, 
anabledd, crefydd ac ati.

• Nid yw meithrin dull addysgu teg yn ymwneud 
â beth rydych yn ei wneud yn unig, ond pam 
a sut rydych yn ei wneud. Gall yr agwedd a 
gymerir a’r egwyddorion sy’n sail i ddull addysgu 
ddylanwadu’n fawr ar ei botensial naill ai 
i atgyfnerthu neu drawsnewid anghydraddoldebau 
cymdeithasol. Gall y Cwmpawd Tegwch gefnogi 
athrawon i ystyried dimensiynau lluosog 
o degwch, fel y cynrychiolir gan wyth segment 
y Cwmpawd.

Cafodd y Cwmpawd Tegwch ei ddatblygu a’i brofi’n wreiddiol mewn partneriaeth â lleoliadau dysgu 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) anffurfiol, fel canolfannau gwyddoniaeth, 
sŵau a chlybiau ar ôl ysgol. Ers hynny, mae athrawon ac addysgwyr eraill yn ehangach wedi’i ddefnyddio 
(mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau ac ystod o leoliadau dysgu anffurfiol), wrth addysgu’r holl 
bynciau, ac wrth lunio polisi a chyllid addysgol. Roedd y fersiwn gyntaf o’r Cwmpawd Tegwch yn cynnwys 
wyth dimensiwn (echel) o degwch; datblygwyd y fersiwn a gyflwynir yma ymhellach trwy adborth gan 
athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd, a arweiniodd at drefnu’r wyth echelin yn bedwar maes trosfwaol.
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• Drwy fynd i’r afael â phob un o’r wyth dimensiwn, 
gall y Cwmpawd Tegwch helpu athrawon i gefnogi 
pob disgybl yn well, ond yn enwedig y rhai 
o gymunedau lleiafrioledig1.

• Mae gan bob echel o’r Cwmpawd Tegwch gyfres 
o Gwestiynau Arweiniol cysylltiedig i’ch helpu 
i fyfyrio	ar	eich	addysgu	o safbwynt	tegwch. 
Er enghraifft, ble fyddai eich addysgu presennol, 
neu weithgaredd penodol, yn cael ei osod ar bob 
echel? Mae cael eich gosod yn agosach at yr 
ymylon allanol yn dangos arfer cryfach a theg.

• Gellir defnyddio’r Cwmpawd Tegwch i nodi meysydd 
yr hoffech chi eu datblygu ymhellach. Er enghraifft, 
efallai yr hoffech flaenoriaethu maes lle mae eich 
mapio’n eistedd yn agosach at ganol y Cwmpawd 
Tegwch. Gall y Cwestiynau Arweiniol helpu i ysgogi’r 
syniadau am sut y gellid cynllunio addysg y dyfodol 
yn unol ag wyth dimensiwn tegwch.

• Gallech hefyd ddefnyddio’r Cwmpawd Tegwch i 
ddangos tystiolaeth o’ch cynnydd tuag at ymarfer 
tegwch trwy fapio eich symudiad ar yr echelau. 
Gallech dynnu llun neu fapio eich arfer presennol 
ar y cwmpawd ac yna ailadrodd yr ymarfer yn 
ddiweddarach i fapio newid (gweler delwedd isod 

sy’n dangos sut aeth un o’r athrawon ati i fapio ei 
gwers ar y cwmpawd). Gallech hefyd ddefnyddio’r 
daflen waith a ddarperir yn y mewnwelediad hwn 
i gofnodi eich myfyrdodau a’ch cynlluniau.

Y Cwmpawd Tegwch: Sut i’w ddefnyddio

1 Defnyddiwn y term ‘lleiafrifoledig’ fel llaw-fer ar gyfer unigolion a chymunedau sy’n cael eu gwthio i’r cyrion gan ddiwylliant/cymdeithas 
ddominyddol. Mae defnyddio’r term ‘lleiafrifoledig’ yn hytrach na ‘lleiafrif’ yn rhoi’r pwyslais ar y materion a strwythurau systemig sy’n methu 
ag adnabod, cefnogi a gwerthfawrogi rhai pobl ddigon. Gall pobl gael eu lleiafrifoli mewn cymdeithas benodol yn dibynnu ar eu hil/ethnigrwydd, 
rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, (an)abledd, rhywioldeb ac echelau cymdeithasol eraill. Rydym yn cydnabod bod labeli bob amser 
yn amherffaith a dros dro a gallant amrywio o ran ystyr a dehongliad dros amser a rhwng cyd-destunau e.e. yn rhyngwladol, ar draws gwahanol 
sectorau proffesiynol, cymunedau a rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr a phobl ifanc.

Llun: Enghraifft o sut mae un athrawes wedi cynllunio ei 
gwers ar y Cwmpawd Tegwch, gan ychwanegu ei chynlluniau 
i ddatblygu ei harfer ymhellach.

Sut	i feithrin	y	Cwmpawd	Tegwch	yn	eich	ysgol

• Gellir defnyddio’r Cwmpawd Tegwch i ystyried 
unrhyw beth, o raglen ysgol gyfan, y cwricwlwm, 
i wers unigol neu weithgaredd penodol.

• Mae’r offeryn wedi’i gynllunio i fod yn un ffurfiannol, 
nid gyfansymiol, er mwyn cefnogi myfyrio parhaus 
a gonest. Nid yw’n ymwneud â cheisio cael ‘sgôr 
berffaith’ neu dicio meysydd fel ‘wedi’u cwblhau’. 
Mae datblygu ymarfer teg yn broses parhaus.

• Dylai athrawon ddefnyddio’r Cwmpawd Tegwch 
yn annibynnol. Fodd bynnag, byddai’n arbennig 
o effeithiol ei ddefnyddio ynghyd â chydweithwyr 
neu fel rhan o ddatblygiad proffesiynol 
strwythuredig. Er enghraifft, gallai’r offeryn 
gael ei hyrwyddo gan gydlynwyr amrywiaeth a 
chynhwysiant, a ddefnyddir fel rhan o ddatblygiad 
proffesiynol yn ystod diwrnodau hyfforddiant mewn 
swydd (HMS), neu fod yn bwnc ffocws i weithgor.

• Byddai defnyddio’r Cwmpawd Tegwch yn arbennig 
o werthfawr i athrawon newydd gymhwyso ac fel 
rhan o raglenni addysg neu hyfforddiant cychwynnol 
i athrawon.

• Weithiau, gall gweithio gyda’r Cwmpawd Tegwch 
deimlo’n anghyfforddus oherwydd mae’n gofyn 
i ni nodi cysylltiadau pŵer annheg a mynd i’r afael 
â braint. Fodd bynnag, gall y teimladau hyn fod yn 
ddefnyddiol ac yn gynhyrchiol, a gallant ddangos 
bod yr offeryn yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd 
fyfyriol. Byddem yn awgrymu bod athrawon 
— yn enwedig y rheini o grwpiau cymdeithasol 
amlwg a breintiedig — yn cydnabod ac yn mynd 
i’r afael ag unrhyw deimladau o anesmwythder 
ac yn cofio y gall y teimladau hyn fod yn 
ddefnyddiol (i) fel hwb i’ch atgoffa i ganolbwyntio, 
gwrando a dysgu gan brofiadau pobl eraill ac 
(ii) i helpu i nodi ffyrdd newydd ymlaen ar y cyd.
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Maes Dimensiwn 
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H
e
r
io

’r
  

s
t
a
t
u
s
 q

u
o

Trawsnewid 
cysylltiadau 
PW^ER

C A yw disgyblion o gymunedau lleiafrifoledig yn teimlo bod eu hysgol yn rhywle 
lle mae anghyfiawnder ar bob ffurf (e.e., hiliaeth, rhagfarn ar sail rhywedd, 
gallu, dosbarth a LGBTQI+, ac yn y blaen) yn cael sylw ac yn cael ei herio?

C Pa gyfleoedd sydd ar gael er mwyn cynnal deialog am gysylltiadau pŵer? 
Sut mae disgyblion o gymunedau mwy breintiedig yn cael eu cefnogi i ddeall 
eu braint a sut mae eu braint yn effeithio ar eraill, ac yn mynd i’r afael â hynny 
mewn modd adeiladol?

C I ba raddau mae cysylltiadau pŵer hierarchaidd ‘amlwg’ rhwng athrawon 
a disgyblion, neu rhwng disgyblion mwy breintiedig (Gwyn, dosbarth canol) 
a myfyrwyr llai breintiedig (lleiafrifoedd ethnig, ymfudwyr, dosbarth gweithiol) 
yn cael eu hatgynhyrchu, neu eu tarfu a’u trawsnewid yn eich ystafell 
ddosbarth ac yn eich ysgol?

Blaenoriaethu 
cymunedau 
lleiafrifoledig

C Buddion, anghenion a gwerthoedd pwy sy’n gyrru eich dull addysgu a’r 
cwricwlwm – unigolion sy’n perthyn i’r grwpiau ‘amlycaf’ (e.e., arweinwyr 
ysgolion, diwydiant, economi a disgyblion breintiedig) neu’r disgyblion 
hynny o gymunedau lleiafrifoledig?

C I ba raddau ydych chi’n bodloni anghenion ehangach disgyblion lleiafrifoledig 
(e.e., llwgu, diogelwch) sy’n angenrheidiol iddynt ddysgu ac ymgysylltu?

Ailddosbarthu 
adnoddau

C Sut mae disgyblion lleiafrifoledig yn cael eu cefnogi i gael mynediad 
at adnoddau (e.e., gwybodaeth, sgiliau, rhwydweithiau cymdeithasol 
a chyfleoedd)?

C A yw cyfleoedd wedi’u cyfeirio’n bennaf at ddisgyblion mwy breintiedig, 
ac felly’n atgyfnerthu braint? Er enghraifft, a yw disgyblion y ‘set uchaf’ 
yn tueddu i gael mwy o gyfleoedd?

C Sut ydych chi’n deall y rhesymau dros wahanol ganlyniadau rhwng grwpiau 
o ddisgyblion? Er enghraifft, a ydych yn sôn am ‘fylchau’ neu ‘ddyledion’ 
dysgu a chyrhaeddiad2?
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Gweithio 
cyfranogol 
- gyda

C Pa mor gyfranogol yw eich addysgu/cwricwlwm? A yw’r addysgu’n 
cael ei wneud yn bennaf ‘i’ ac ‘ar gyfer’ disgyblion, neu a oes cyfleoedd 
i weithio ‘gyda’ disgyblion, yn enwedig y rhai o gymunedau lleiafrifoledig 
(e.e., i gyd-ddylunio gweithgareddau a phrosiectau)?

C I ba raddau mae disgyblion lleiafrifoledig yn cael cyfleoedd i gael eu 
cydnabod fel cynhyrchwyr y wybodaeth/dysgu (nid defnyddwyr yn unig)? 
Pwy sydd â pherchnogaeth a llais o fewn y dysgu?

Dull seiliedig 
ar asedau

C Sut ydych chi’n gwerthfawrogi hunaniaethau, gwybodaeth a phrofiadau 
diwylliannol, profiadol a chartrefol disgyblion yn eich addysgu? A allai rhai 
gwybodaeth a phrofiadau gael eu gwerthfawrogi’n fwy nag eraill?

C A yw diddordebau, gwybodaeth, ymddygiadau, hunaniaethau ac adnoddau 
disgyblion lleiafrifoledig yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi (h.y. dull 
‘seiliedig ar asedau)? A yw rhai disgyblion lleiafrifoledig yn cael eu trin fel 
unigolion nad oes ganddynt y diddordebau, gwybodaeth, ymddygiadau, 
hunaniaethau ac adnoddau ‘cywir’)?

Y Cwmpawd Tegwch: Offeryn ar gyfer cefnogi ymarfer sy’n deg 
yn gymdeithasol

2 Cafodd y term ‘dyled addysg’ ei fathu gan y damcaniaethwr addysgeg ac addysgwr athrawon Americanaidd, Gloria Ladson-Billings, i fynd i’r afael ag effaith 
llai o adnoddau a chyfleoedd ar gael i ddisgyblion lleiafrifoledig. Awgrymodd fod yr ymadrodd ‘bwlch addysg’ yn awgrymu diffyg ar ran disgyblion lleiafrifoledig 
sy’n cael eu beio am eu diffyg cyflawniad academaidd. Mae canolbwyntio ar ‘ddyled addysg’, fel dewis arall, yn ein helpu i ystyried yr anghyfiawnderau a brofir 
gan rai disgyblion, gan ein hannog i ystyried ffyrdd o fynd i’r afael ag anghyfiawnderau a’u gwella. Gweler papur Ladson-Billings (2006) ‘‘From the Achievement 
Gap to the Education Debt: Understanding Achievement in U.S. Schools’, a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn Educational Researcher.
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Tegwch yn cael 
ei brif ffrydio

C Pa mor fwriadol, blaengar ac amlwg yn y brif ffrwd yw materion tegwch 
yn eich ysgol? A yw materion tegwch yn fater sylfaenol i bawb neu a 
ydynt yn bryderon pitw, symbolaidd, ymylol (e.e. wedi’u cyfyngu i raglenni 
arbennig neu i ambell athro angerddol)?

C A yw materion tegwch wedi’u gwreiddio ar draws pob ymarfer ysgol, 
e.e., wrth amserlennu, tiwtora a chyswllt teuluol ac mewn cynigion untro, 
achlysurol ac allgyrsiol? Er enghraifft, sut mae gwerthoedd tegwch yn cael 
eu hystyried, eu rhannu a’u hymarfer gan ymwelwyr ysgol ac yn ystod 
diwrnodau di-gyswllt, ymweliadau ysgol, ac ati.?

Y
m

e
s
t
y
n
  

t
e
g

w
c

h

Y tymor hir C A yw mentrau a phrofiadau tegwch penodol (e.e., digwyddiadau 
ymwybyddiaeth o amrywiaeth, ‘dathliadau’ amrywiaeth, addysg gyrfaoedd, 
mentora, modelau rôl, clybiau allgyrsiol ac ymweliadau ysgol) yn rhywbeth 
untro, tymor byr, neu dymor hwy?

C Sut mae’r ysgol yn olrhain profiad cyfan y disgybl cyfan i fonitro materion 
tegwch ac effaith gwaith tegwch?

Cyfeiriad 
cymunedol/
cymdeithasol

C I ba raddau mae eich addysgu’n cefnogi canlyniadau disgyblion unigol 
penodol yn bennaf? A yw hefyd yn cefnogi canlyniadau mwy cyfunol sy’n 
canolbwyntio ar y gymuned?

Cydnabyddiaeth llun: Prosiect Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd
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Isod, mae yna ddwy enghraifft gan athrawon sydd wedi mabwysiadu’r Cwmpawd Tegwch yn eu harferion.

Defnyddio’r Cwmpawd Tegwch 
i ddatblygu	addysg	deg	o fewn	
dosbarth Saesneg cynradd
Defnyddiodd athrawes ysgol gynradd, amlieithog, 
yn Llundain, y Cwmpawd Tegwch i fyfyrio ar ei harfer 
a’i datblygu er mwyn cefnogi disgyblion lleiafrifoledig 
ei dosbarth yn well.

Sylwodd fod ei dosbarth fel arfer yn cael 
ei ddominyddu gan lond llaw o ddisgyblion 
hyderus, a fyddai’n aml yn rhannu eu profiadau 
o weithgareddau allgyrsiol, tripiau gyda’u teuluoedd 
a gwybodaeth am lenyddiaeth Saesneg y maent 
yn ei darllen gartref. Roedd disgyblion eraill, yn 
enwedig rhai nad Saesneg oedd eu hiaith gyntaf, 
yn cyfrannu’n llai aml. Ar ôl ystyried, sylweddolodd 
yr athrawes ei bod weithiau’n dehongli’r disgyblion 
hyn i fod â llai o ddiddordeb, gyda llai o allu yn y 
pwnc a heb amgylchedd cartref a oedd yn llenyddol 
gyfoethog. Nododd hefyd absenoldeb awduron 
Du o’r rhestr ddarllen.

Gan ddefnyddio’r cwmpawd, penderfynodd ymgymryd 
â dull a oedd yn fwy seiliedig ar asedau, er mwyn 
dysgu mwy am fywydau’r plant a’r hyn roeddynt yn 

ei fwynhau ei ddarllen, yn Saesneg ac mewn ieithoedd 
eraill, ac i werthfawrogi ac integreiddio hyn yn ei 
gwersi. Y diwrnod wedyn, gwahoddodd yr athrawes 
ddau blentyn a oedd fel arfer yn ddistaw, i rannu eu 
profiadau a’u safbwyntiau cymaint â phosibl, gan eu 
hannog i rannu unrhyw straeon neu chwedlau roeddynt 
yn eu hoffi, “un ai o’r Saesneg neu eich ieithoedd eich 
hunain”. Ar ôl peth amharodrwydd i ddechrau, roedd 
y plant yn ymgysylltu’n frwdfrydig ac roedd y dosbarth 
cyfan yn mwynhau dysgu oddi wrth ei gilydd.

Myfyriodd athro cynradd ar y wers wedyn: “Roeddwn 
yn synnu bod rhywbeth mor fach yn gallu gwneud 
cymaint o wahaniaeth. Roedd y wên ar eu hwynebau 
yn ei wneud yn amlwg eu bod yn falch bod pawb yn 
dangos diddordeb yn eu gwybodaeth a’u barn.”

Dechreuodd yr athrawes ystyried ffyrdd i gynnwys 
y plant (drwy weithio cyfranogol) i gynnal 
archwiliad o lyfrau llyfrgell a llyfrau darllen, gyda’r 
nod o adnewyddu’r casgliad er mwyn ei wneud 
yn fwy amrywiol, cynhwysol a chynrychioliadol 
o’u hunaniaeth, eu diddordebau a’u bywydau 
(drwy flaenoriaethu	cymunedau	lleiafrifoledig).

Sbotolau ar ymarfer
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Sbotolau ar ymarfer

Defnyddio’r Cwmpawd Tegwch 
i gefnogi	ymgysylltiad	disgyblion	
ysgol uwchradd	â	pheirianneg
Rhannodd athro o ysgol uwchradd fawr, dosbarth 
gweithiol, Gwyn Prydeinig yn bennaf, yng Ngogledd 
Lloegr, enghraifft o sut roeddynt yn defnyddio’r 
Cwmpawd Tegwch i ailystyried y ‘sgwrs yrfa’ flynyddol, 
a roddwyd gan beiriannydd sifil sy’n gweithio 
i gwmni adeiladu lleol, i’w ddosbarth gwyddoniaeth 
Blwyddyn 10 (disgyblion 14-15 oed). Roedd y 
peiriannydd yn ddyn Gwyn hŷn, a fyddai fel arfer 
yn cyrraedd yr ysgol yn gwisgo ei het waith galed.

Gan ddefnyddio’r Cwmpawd Tegwch, nododd yr athro 
bod yr ymweliadau’n ategu stereoteipiau o beirianwyr 
(fel dynion gwyn mewn hetiau gwaith caled). Gan 
ystyried ffyrdd o chwalu’r	cysylltiadau	pŵer, cafodd 
yr athro sgwrs gyda’r peiriannydd ynghylch sut allai 
gynnwys trafodaeth ynghylch heriau sy’n ymwneud 
ag amrywiaeth o fewn y sector a chynrychiolaethau 
ehangach o beirianneg a pheirianwyr – gan rannu rhai 
proffiliau bywgraffyddol o beirianwyr Du a benywaidd.

Myfyriodd yr athro ar y ffaith bod y mathau hyn 
o drafodaethau gyrfaoedd yn aml yn ddigwyddiadau 
unigol, untro, a phenderfynodd ystyried sut y gallant 
gysylltu cynnwys gwyddonol y cwricwlwm gyda 
bywydau, diddordebau a dyfodol eu disgyblion 
yn fwy rheolaidd fel dull tymor hwy.

Aeth ati hefyd i ystyried sut mae’r rhan fwyaf 
o ddigwyddiadau a chyfleoedd cyfoethogi STEM 
yn dueddol o gael eu cynnig i ddisgyblion y set uchaf 
a/neu unigolion y mae staff yn eu hystyried i fod â’r 
‘diddordeb mwyaf’, sy’n tueddu bod yn unigolion 
o gefndiroedd mwy breintiedig. Penderfynodd godi’r 
mater yn y cyfarfod adran nesaf, gyda’r nod o ffurfio 
gweithgor er mwyn datblygu dull mwy cynhwysol er 
mwyn ceisio ailddosbarthu adnoddau. Cynhyrchodd 
y sgwrs lawer o ddiddordeb, yn y syniad yn ogystal 
â’r offeryn, a arweiniodd at wahodd yr athro i rannu 
gwaith y Cwmpawd Tegwch a’r adran ychydig fisoedd 
yn ddiweddarach yn ystod diwrnod hyfforddiant nesaf 
yr ysgol gyfan, er mwyn datblygu dull ysgol gyfan 
o weithio tuag at ymgorffori tegwch.
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Y Cwmpawd Tegwch: Taflen waith er mwyn ystyried a datblygu arfer teg
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Gweithio 
cyfranogol 
- gyda

Dull seiliedig 
ar asedau
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Y tymor hir

Cyfeiriadedd 
cymdeithasol/ 
cymunedol
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Adnoddau ychwanegol

• Gweler Mewnwelediad YESTEM 1: Y Cwmpawd 
Tegwch: Offeryn ar gyfer cefnogi ymarfer sy’n 
deg yn gymdeithasol.

• Cliciwch yma i weld animeiddiad 2 funud o hyd 
yn esbonio’r Cwmpawd Tegwch.

• Rydym eisiau diolch i’r tîm ymchwil a’r athrawon 
sy’n gweithio ar y Prosiect Cyfalaf Gwyddoniaeth 
Cynradd, sydd wedi cynnig adborth gwerthfawr 
ac enghreifftiau ar gyfer y mewnwelediad hwn. 
Ewch draw i wefan y Prosiect Cyfalaf Gwyddoniaeth 
Cynradd www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap a 
dilynwch nhw ar Twitter @PrimarySciCap er mwyn 
cael mynediad at adnoddau ar gyfer ysgolion 
cynradd yn y dyfodol.

• Dros bedair blynedd, roedd ein prosiect yn 
cynnwys ymchwilwyr, addysgwyr ISL a phobl 
ifanc yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu 
dealltwriaeth a dirnadaeth newydd am sut y gallai 
ISL gefnogi canlyniadau teg yn well i bobl ifanc 
11-14 oed o gymunedau sydd wedi’u lleiafrifoli.

• Roedd ein partneriaeth prosiect yn cynnwys casglu 
data yn y DU ac UDA gyda phartneriaid mewn dwy 
ganolfan wyddoniaeth, dau glwb STEM cymunedol, 
sŵ a chanolfan celfyddydau digidol.

• Gwnaeth 260 o bobl ifanc a 30 o ymarferwyr 
gymryd rhan.

• Yn y prosiect ehangach fe wnaethom hefyd gynnal 
arolygon gyda 2,783 o bobl ifanc (1,873 yn y DU 
a 910 yn UDA).

Mae’r deunydd hwn yn seiliedig ar waith a gefnogir dan gydweithrediad 
rhwng y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol (NSF), Wellcome, a’r 
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) drwy grant gan 
yr NSF (grant NSF rhif 1647033) a grant gan Wellcome gyda ESRC 
(rhif grant Ymddiriedolaeth Wellcome. 206258/Z/17/A)

Ymwadiad
Barn, canfyddiadau a chasgliadau neu argymhellion yr awduron a fynegir 
yn y deunydd hwn, ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn NSF, 
Wellcome, neu ESRC.

yestem.org

@yestem_uk

Ynghylch y prosiect YESTEM

Cydnabyddiaeth llun: Prosiect Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd

Cydnabyddiaeth llun: Prosiect Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd
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Wedi’i ail-argraffu gan www.yestem.org

http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-YESTEM-Insight-Equity-Compass-ISL-Welsh.pdf
http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-YESTEM-Insight-Equity-Compass-ISL-Welsh.pdf
http://yestem.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-YESTEM-Insight-Equity-Compass-ISL-Welsh.pdf
http://yestem.org/wp-content/uploads/2021/02/2020-YESTEM-Insight-1-Equity-Compass-revised.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WE4ksRCEoyA
http://www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap
https://twitter.com/PrimarySciCap
http://www.yestem.org
https://twitter.com/yestem_uk?lang=en
http://www.yestem.org
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Atodiad B:
Arolwg Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd

Mae Atodiad B yn cynnwys yr adnodd Arolwg Cyfalaf Gwyddoniaeth mewn Ysgolion Cynradd. Mae’r arolwg 
hwn wedi’i ddatblygu i’w ddefnyddio gan blant rhwng pump ac 11 mlwydd oed. Cafodd ei ddatblygu gyda help 
athrawon cynradd, a’i dreialu gyda disgyblion.

Mae’r arolwg yn offeryn myfyriol i athrawon ddeall safbwyntiau a phrofiadau disgyblion o wyddoniaeth, yn 
yr ysgol a thu hwnt. Caiff ei ategu gan ganllaw i athrawon sy’n eich cefnogi i gynnal yr arolwg yn eich ystafell 
ddosbarth. Mae’r atodiad hefyd yn cynnwys ffyrdd o ddehongli a sgorio cyfalaf gwyddoniaeth myfyrwyr. 
Noder, mae ein tîm ymchwil yn datblygu ac yn gwella’r arolwg yn barhaus – a bwriad yr atodiad hwn yw 
awgrymu dehongliadau a sgoriau yn unig. Mae angen deall y sgoriau hyn ar y cyd â’ch dealltwriaeth eich 
hun o fywydau a phrofiadau disgyblion, a’u defnyddio at ddibenion ffurfiannol yn unig.

Am ragor o wybodaeth am yr arolwg, ewch i’n gwefan yn www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

Mae modd llungopïo’r tudalennau nesaf, felly mae croeso i chi eu hargraffu nhw a’u defnyddio yn eich arfer 
eich hun.

Mae’r arolwg hwn yn gyfieithiad o’r arolygon Saesneg, wedi’i ddylunio a’i ddilysu yn Lloegr ac nid 
yw wedi’i dreialu na’i brofi mewn unrhyw gyd-destunau rhyngwladol gwahanol felly efallai y bydd angen 
ei addasu’n lleol ymhellach. Bydd gennym ddiddordeb mawr mewn clywed adborth gan athrawon neu 
ymchwilwyr sy’n defnyddio’r rhain mewn cyd-destunau gwledydd gwahanol. Gallwch gysylltu â ni drwy 
anfon neges i: ioe.stemparticipationsocialjustice@ucl.ac.uk

Atodiad

B: Yr Arolwg Cyfalaf 
Gwyddoniaeth Cynradd

http://www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap


80

Arolwg disgyblion

Atodiad

Eich enw cyntaf

Eich cyfenw

Enw’r ysgol

Enw eich athro dosbarth

Grŵp blwyddyn (ticiwch) Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6
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Arolwg disgyblion

Rhowch gylch o amgylch y wyneb sydd fwyaf perthnasol i chi:

Cytuno Ddim yn siŵr Anghytuno

1. Rwyf eisiau bod yn wyddonydd ar ôl tyfu fyny

2. Rwyf eisiau parhau i ddysgu am wyddoniaeth cyn 
hired â phosibl

3. Mae angen i bob oedolyn ddeall gwyddoniaeth

4. Mae gwyddoniaeth yn bwysig i fywydau pawb

5. Gall gwybod llawer am wyddoniaeth eich helpu 
chi i ddod o hyd i waith ar ôl tyfu fyny

6. Mae gwersi gwyddoniaeth yn ddiddorol

7. Mae fy athro yn cysylltu gwyddoniaeth gyda fy mywyd i

8. Rwy’n rhannu fy syniadau mewn gwersi gwyddoniaeth 
yn aml

9. Rwy’n hoffi gwersi gwyddoniaeth

10. Nid yw rhai plant yn fy nosbarth yn dweud llawer 
yn ystod gwersi gwyddoniaeth

11. Rwy’n dda am wneud gwyddoniaeth

12. Rwy’n hoffi gwyddoniaeth

13. Rwy’n ystyried fy hun yn berson gwyddonol

14. Mae fy athro yn meddwl fy mod yn dda am 
wneud gwyddoniaeth

15. Mae fy ffrindiau yn meddwl fy mod yn berson gwyddonol

16. Rwy’n deall sut i gynnal prawf teg mewn gwyddoniaeth

17. Rwy’n deall sut i gynnal archwiliad gwyddoniaeth

18. Mae un o’r oedolion gartref yn hoffi gwyddoniaeth yn fawr



82

Ticiwch yr atebion sy’n dangos, yn fras, pa mor aml rydych yn gwneud y gweithgareddau hyn:

Bob 
wythnos

Bob 
mis

Unwaith neu 
ddwywaith 
y flwyddyn

Byth

19. Mae rhywun gartref yn dweud wrthyf fod gwyddoniaeth 
yn bwysig

20. Rwy’n dweud wrth rywun gartref am yr hyn rwyf wedi’i 
ddysgu mewn gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol

21. Rwy’n gwneud lluniau neu’n ysgrifennu am wyddoniaeth

22. Rwy’n mynd am dro ym myd natur

23. Rwy’n meddwl am wyddoniaeth yn fy amser hamdden

24. Rwy’n ymweld â sŵ neu sŵ môr neu fferm ddinas

25. Rwy’n ymweld ag amgueddfa neu ganolfan wyddoniaeth

26. Rwy’n gwylio rhaglenni gwyddonol ar Youtube neu ar y teledu

27. Rwy’n defnyddio pecynnau gwyddoniaeth

28. Rwy’n chwilio am bethau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth 
ar y rhyngrwyd

29. Rwy’n darllen cylchgronau neu lyfrau am wyddoniaeth

30. Rwy’n mynd i glwb gwyddoniaeth amser cinio neu ar ôl ysgol

Ydw Ddim yn 
gwybod

Nac 
ydw

31. A oes gan unrhyw un yn eich cartref swydd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth?

32. Os oes, pa aelod o’ch teulu sydd â swydd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth?

 Rhiant/gofalwr  Mam-gu neu Dad-cu

 Aelod arall o’r teulu (e.e. ewythr, modryb, brawd neu chwaer sydd wedi tyfu fyny, cefnder neu gyfnither)

33. Beth ydych chi eisiau ei wneud ar ôl tyfu fyny?

Atodiad

Arolwg disgyblion
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Canllawiau	i athrawon	ar	gyfer	cynnal	yr	Arolwg	Cyfalaf	Gwyddoniaeth	Cynradd

Diolch am gwblhau’r arolwg hwn gyda’ch dosbarth!

Mae’n cynnwys ychydig mwy na 30 cwestiwn:

• Mae’r arolwg yn dechrau drwy ofyn i blant gwblhau eu henwau cyntaf/cyfenwau.

• Mae’r adran nesaf yn cynnwys 18 cwestiwn ynghylch canfyddiadau plant o wyddoniaeth, y maent 
yn eu hateb drwy gylchu p’un a ydynt yn cytuno, ddim yn siŵr neu’n anghytuno â’r datganiadau.

• Mae’r adran nesaf yn cynnwys 12 cwestiwn ynghylch pa mor aml mae plant yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth.

• Mae’r arolwg yn gorffen gyda thri chwestiwn, un yn gofyn iddynt ystyried beth maent eisiau ei 
wneud ar ôl tyfu fyny.

Bydd angen i bob plentyn gwblhau’r arolwg yn unigol (h.y. un arolwg wedi’i gwblhau fesul plentyn, 
dim ymatebion grŵp).

Gall oedolyn ddarllen y cwestiwn yn uchel i’r plentyn (gweler isod am restr o nodiadau ac enghreifftiau 
ychwanegol er mwyn helpu athrawon i gefnogi plant i ddehongli’r cwestiynau) a bydd plant wedyn yn nodi 
eu hymatebion ar y daflen. Gall athrawon ddewis p’un a ydynt eisiau cwblhau’r arolwg cyfan mewn un sesiwn 
unigol, neu ei rannu dros fwy nag un sesiwn. Defnyddiwch y wybodaeth isod ar gyfer pob un o’r cwestiynau, 
rhag ofn bod angen ichi egluro rhywbeth i blentyn.

Adran 1: Cwestiynau cefndir

Enw: Gwnewch yn siŵr bod enw cyntaf a chyfenw pob plentyn wedi’i ysgrifennu yn y mannau a ddarperir 
ar frig yr arolwg.

Enw eich athro dosbarth: Nodwch enw’r athro dosbarth yma. Mae croeso i blant ifanc iawn adael hwn yn wag.

Grŵp blwyddyn: Nodwch wybodaeth ynghylch grŵp blwyddyn y disgybl.
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Adran 2: Canfyddiadau sy’n ymwneud â chyfalaf gwyddoniaeth

  Cytuno    Ddim yn siŵr    Anghytuno

• Efallai y bydd angen egluro i’r plant beth yw ystyr y tri wyneb hapus hyn yn gyntaf: cytuno, anghytuno 
a ddim yn siŵr.

• Gallwch ddefnyddio ystumiau llaw (codi bawd/bawd i lawr/gweddol) i egluro yn fanylach a yw disgybl 
yn cytuno, anghytuno neu yn y canol.

• Pwysleisiwch i’r plant nad oes atebion ‘cywir’ ac ‘anghywir’, dylent ddewis yr ateb maent yn teimlo sydd 
agosaf at eu barn eu hunan.

1. Rwyf eisiau bod yn wyddonydd ar ôl tyfu fyny

• Gall plant ateb y cwestiwn hwn yn seiliedig ar beth bynnag maen nhw’n meddwl yw ‘gwyddonydd’. 
Yr hyn rydym yn ei olygu drwy ‘tyfu fyny’ yw pan fyddant yn oedolyn, ond gall plant ddehongli’r 
cwestiwn hwn yn ôl pa bynnag amserlen sy’n gwneud synnwyr iddyn nhw.

2. Rwyf eisiau parhau i ddysgu am wyddoniaeth cyn hired â phosibl

• Gallwch gynnig enghreifftiau os oes angen. Er enghraifft, a fyddech chi eisiau dysgu am wyddoniaeth 
pan fyddwch chi’n 17 neu 18, neu’n hŷn na hynny?

3. Mae angen i bob oedolyn ddeall gwyddoniaeth

4. Mae gwyddoniaeth yn bwysig i fywydau pawb

5. Gall gwybod llawer am wyddoniaeth eich helpu chi i ddod o hyd i waith ar ôl tyfu fyny

6. Mae gwersi gwyddoniaeth yn ddiddorol

• Efallai y bydd angen i’r plant roi ymateb cyffredinol yma – yn amlwg, bydd rhai gwersi yn fwy diddorol 
iddynt nag eraill. Yn gyffredinol, a ydynt yn meddwl bod gwersi gwyddoniaeth yn ddiddorol ai peidio?

7. Mae fy athro yn cysylltu gwyddoniaeth gyda fy mywyd i

• Yn ddelfrydol, nodwch enw’r athro yma (mae’n bosib mai chi yw’r athro eich hun!) – e.e. “Mae fy 
athro (Mx X), yn cysylltu gwyddoniaeth...” Os oes gan y plentyn fwy nag un athro gwyddoniaeth 
(e.e. athro dosbarth ac athro gwyddoniaeth arbenigol sy’n cyd-addysgu), dewiswch un, a’i enwi 
(pwy bynnag rydych chi’n teimlo sydd fwyaf addas, pwy bynnag sy’n cyflwyno’r rhan fwyaf o wersi 
neu bwy bynnag sy’n ymwneud fwyaf â rhoi’r PSCTA ar waith).

8. Rwy’n rhannu fy syniadau mewn gwersi gwyddoniaeth yn aml

• Gall rhannu syniadau gynnwys codi llaw ac ateb cwestiynau yn y dosbarth, neu drafod â 
phartneriaid/mewn grwpiau bach – unrhyw ffordd y caiff syniadau sy’n berthnasol i’r pwnc 
eu rhannu (ond nid rhannu syniadau ar hap/nad ydynt yn berthnasol i’r pwnc/sy’n tynnu sylw!)
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9. Rwy’n hoffi gwersi gwyddoniaeth

10. Nid yw rhai plant yn fy nosbarth yn dweud llawer yn ystod gwersi gwyddoniaeth

11. Rwy’n dda am wneud gwyddoniaeth

12. Rwy’n hoffi gwyddoniaeth

13. Rwy’n ystyried fy hun yn berson gwyddonol

• Os yw plentyn yn cael trafferth gyda hyn, gallwch ail-eirio’r cwestiwn i ddweud ‘gwyddoniaeth yw 
popeth’ (e.e. Gwyddoniaeth yw popeth i mi – yn debyg i pan fydd plentyn yn dweud mai chwaraeon 
neu gelf yw popeth iddyn nhw). Mae hyn yn wahanol i ‘Rwy’n hoffi gwyddoniaeth’ neu ‘Rwy’n dda am 
wneud gwyddoniaeth’. Mae’n ceisio cael ymdeimlad o gysylltiad â gwyddoniaeth ac adnabyddiaeth.

14. Mae fy athro yn meddwl fy mod yn dda am wneud gwyddoniaeth

15. Mae fy ffrindiau yn meddwl fy mod yn berson gwyddonol

• Eto, gallwch ddweud ‘gwyddoniaeth yw popeth’.

16. Rwy’n deall sut i gynnal prawf teg mewn gwyddoniaeth

• Os nad yw plant eich dosbarth yn ymwybodol o beth yw prawf teg am unrhyw reswm, gwnewch 
nodyn o hynny. Gallant ddewis ‘anghytuno’ o hyd, ond sicrhewch fod y cwestiwn nesaf (C17) 
yn cael ei gwblhau.

17. Rwy’n deall sut i gynnal archwiliad gwyddoniaeth

18. Mae un o’r oedolion gartref yn hoffi gwyddoniaeth yn fawr

• Gallwch egluro y gall hyn gynnwys eu rhieni neu ofalwyr gartref, neu gall fod yn frawd neu chwaer 
sy’n oedolyn, mam-gu neu dad-cu, neu unrhyw oedolyn sy’n byw yn y cartref.
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Adran 3: Amlder gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chyfalaf gwyddoniaeth 
y tu	allan	i’r	ysgol

• Os yw’r plant yn cael trafferth gyda’r cwestiynau hyn, gallwch gynnig rhai cyfeiriadau. Anogwch 
ddisgyblion i feddwl am yr atebion o ran pob penwythnos/gwyliau hanner tymor, os yw hynny’n helpu.

• Os yw plentyn yn dweud ei fod wedi gwneud rhywbeth ‘unwaith’ – gofynnwch iddo nodi ‘unwaith 
neu ddwywaith y flwyddyn’

• Yn yr adran hon, mae’n bwysig cyfeirio at yr enghreifftiau a ddarparwyd o dan y cwestiynau. 
Er enghraifft, efallai na fydd disgybl yn cysylltu gwyddoniaeth â’r teledu yn awtomatig, ond pan gaiff 
ei atgoffa o enghreifftiau penodol, efallai y bydd yn gallu ateb y cwestiwn.

19. Mae rhywun gartref yn dweud wrthyf fod gwyddoniaeth yn bwysig

20. Rwy’n dweud wrth rywun gartref am yr hyn rwyf wedi’i ddysgu mewn gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol

• Er enghraifft, trafodwch bethau y mae wedi’u darllen, ei ddysgu, ei wneud neu’i weld sy’n gysylltiedig 
â gwyddoniaeth.

21. Rwy’n gwneud lluniau neu’n ysgrifennu am wyddoniaeth

• Rydym yn bennaf yn gofyn am yr hyn mae plant yn ei wneud gartref yma – nid yn yr ysgol.

22. Rwy’n mynd am dro ym myd natur

• Eto, gartref, nid drwy’r ysgol.

23. Rwy’n meddwl am wyddoniaeth yn fy amser hamdden

• Yma, rydym yn golygu yn ystod eu hamser hamdden gartref, nid yn yr ysgol. Ond fe all gyfrif os ydynt 
yn ystyried gwyddoniaeth yn ystod amser egwyl neu amser cinio, er enghraifft.

24. Rwy’n ymweld â sŵ neu sŵ môr neu fferm ddinas

• Gweithgareddau y tu hwnt i’r ysgol, nid ymweliadau ysgol.

25. Rwy’n ymweld ag amgueddfa neu ganolfan wyddoniaeth

• Gweithgareddau y tu hwnt i’r ysgol, nid ymweliadau ysgol.

26. Rwy’n gwylio rhaglenni gwyddonol ar Youtube neu ar y teledu

• Mae croeso ichi gynnig enghreifftiau ar gyfer y plant (e.e. Naomi’s Nightmares of Nature; Operation 
Ouch; Nina and the Neurons, Deadly 60; Science Max, David Attenborough, Seven Worlds One Planet, 
Bill Nye the Science Guy.)
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27. Rwy’n defnyddio pecynnau gwyddoniaeth

• Eto, rydym yn chwilio am ddefnydd y tu hwnt i’r ysgol. Efallai na fydd plant yn ymwybodol o’r term 
‘pecyn’, felly rhowch enghreifftiau o’r canlynol: creu sleim, tyfu crisialau, defnyddio microsgop, set 
gemeg ar gyfer y gegin, ac ati.

28. Rwy’n chwilio am bethau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth ar y rhyngrwyd

• Eto, y tu hwnt i’r ysgol.

29. Rwy’n darllen cylchgronau neu lyfrau am wyddoniaeth

• Er enghraifft, cylchgrawn Science and Nature, Whizz Pop Bang, llyfrau am y gofod, dinosoriaid, 
natur, ac ati.

30. Rwy’n mynd i glwb gwyddoniaeth amser cinio neu ar ôl ysgol

• Efallai nad oes clwb gwyddoniaeth yn yr ysgol, ond dylech ofyn y cwestiwn iddynt beth bynnag, 
oherwydd gall ddisgybl fod yn mynd i glwb y tu hwnt i’r ysgol. Mae’r cwestiwn hwn yn chwilio am 
bresenoldeb rheolaidd. Os yw disgybl wedi bod i ddigwyddiad un-tro fel parti wyddoniaeth, gallant 
dicio ‘unwaith neu ddwywaith y flwyddyn’, ond byddem yn argymell i chi beidio â holi am bartïon 
a gweithgareddau un-tro.

Adran 4: Manylion ynghylch swyddi rhieni a hunan-ddyheadadau

31. A oes gan unrhyw un yn eich cartref swydd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth?

• Efallai y bydd angen ychydig o gymorth ar blant wrth ateb y cwestiwn hwn. Gall swyddi gynnwys 
swyddi sy’n ymwneud â gwyddoniaeth neu feddygaeth, ond rydym hefyd â diddordeb mewn clywed 
i ba raddau mae plant yn ystyried swyddi i fod yn gysylltiedig â gwyddoniaeth (e.e. nid yw’n bwysig 
os nad ydynt yn ystyried ‘nyrs’ i fod yn gysylltiedig â gwyddoniaeth). Gallwch ofyn i blant ystyried y prif 
oedolion yn eu teulu/cartref – a oes gan unrhyw un ohonynt swyddi sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth?

32. Os oes, pa aelod o’ch teulu sydd â swydd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth?

• Efallai bod gan blant gefndiroedd teuluol gwahanol (dwy fam/dau dad neu ofalwyr). Anogwch nhw 
i ystyried eu teulu wrth ateb y cwestiwn hwn, waeth p’un a yw’n ffitio â’r categorïau hyn.

33. Beth ydych chi eisiau ei wneud ar ôl tyfu fyny?

• Efallai y bydd angen cymorth ar blant wrth ysgrifennu eu hatebion.
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Defnyddio’r	Arolwg	Cyfalaf	Gwyddoniaeth	Cynradd	fel	offeryn	i fyfyrio

Ni ddylid defnyddio’r arolwg hwn fel ffordd o asesu, ond yn hytrach fel offeryn i’ch helpu i fyfyrio ar adnabyddiaeth 
ac ymgysylltiad eich disgyblion â gwyddoniaeth yn yr ysgol. Bydd yn ddefnyddiol er mwyn nodi meysydd i’w 
canolbwyntio arnynt a hefyd yn eich helpu i weld sut mae eich arfer eich hun yn datblygu.

Mae’r arolwg yn cipio saith nodwedd graidd cyfalaf gwyddoniaeth. Mae pob ymateb arolwg yn berthnasol i un 
o’r nodweddion hyn. Yn ogystal â hynny, mae dau gwestiwn er mwyn helpu athrawon i ddeall effaith eu dull 
eu hunain. Rydym yn eich annog i ystyried ymatebion eich disgyblion i’ch helpu i fyfyrio ar ba faes rydych chi’n 
dymuno canolbwyntio arno wrth ddefnyddio’r PSCTA.

Nodwedd graidd Ymatebion arolwg cysylltiedig

1: Diddordeb mewn gwyddoniaeth
[5 ymateb]

C9: Rwy’n hoffi gwersi gwyddoniaeth

C12: Rwy’n hoffi gwyddoniaeth

C6: Mae gwersi gwyddoniaeth yn ddiddorol

C2: Rwyf eisiau parhau i ddysgu am wyddoniaeth cyn hired â phosibl

C20: Rwy’n dweud wrth rywun gartref am yr hyn rwyf wedi’i ddysgu mewn 
gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol

2: Gwyddoniaeth y tu allan i wersi
[7 ymateb]

C26: Rwy’n gwylio rhaglenni gwyddoniaeth ar Youtube neu’r teledu

C29: Rwy’n darllen cylchgronau neu lyfrau am wyddoniaeth

C28: Rwy’n chwilio am bethau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth ar y rhyngrwyd

C23: Rwy’n meddwl am wyddoniaeth yn fy amser hamdden

C21: Rwy’n gwneud lluniau neu’n ysgrifennu am wyddoniaeth

C27: Rwy’n defnyddio pecynnau gwyddoniaeth

C30: Rwy’n mynd i glwb gwyddoniaeth amser cinio neu ar ôl ysgol

3: Hunaniaeth wyddoniaeth
[6 ymateb]

C8: Rwy’n rhannu fy syniadau yn aml mewn gwersi gwyddoniaeth

C7: Mae fy athro yn meddwl fy mod yn dda am wneud gwyddoniaeth

C11: Rwy’n dda am wneud gwyddoniaeth

C15: Mae fy ffrindiau yn meddwl fy mod yn berson gwyddonol

C13: Rwy’n ystyried fy hun i fod yn berson gwyddonol

C1: Ar ôl tyfu fyny, rwyf eisiau bod yn wyddonydd

4: Gwyddoniaeth y tu hwnt i’r cartref
[3 ymateb]

C24: Rwy’n ymweld â sŵ neu sŵ môr neu fferm ddinas

C25: Rwy’n ymweld ag amgueddfa neu ganolfan wyddoniaeth

C22: Rwy’n mynd am dro ym myd natur

5: Gwerthfawrogi gwyddoniaeth
[3 ymateb]

Q4: Mae gwyddoniaeth yn bwysig i fywydau pawb

C3: Mae angen i bob oedolyn ddeall gwyddoniaeth

C5: Gall gwybod llawer am wyddoniaeth eich helpu chi i ddod o hyd i waith 
ar ôl tyfu fyny

6: Gwyddoniaeth yn y teulu
[3 ymateb]

C31: A oes gan unrhyw un yn eich cartref swydd sy’n cynnwys gwyddoniaeth?

C18: Mae un o’r oedolion gartref yn hoffi gwyddoniaeth yn fawr

C19: Mae rhywun gartref yn dweud wrthyf fod gwyddoniaeth yn bwysig

7: Llythrennedd gwyddoniaeth
[2 ymateb]

C16: Rwy’n deall sut i gynnal prawf teg mewn gwyddoniaeth

C17: Rwy’n deall sut i gynnal archwiliad gwyddoniaeth

8: Deall eich effaith eich hun
[2 ymateb]

C10: Nid yw rhai plant yn fy nosbarth yn dweud llawer yn ystod gwersi 
gwyddoniaeth

C7: Mae fy athro yn cysylltu gwyddoniaeth gyda fy mywyd i
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Sgorio’r Arolwg Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd

I gefnogi eich arfer PSCTA ymhellach, gallwch gyfrifo ‘sgoriau’ cyfalaf gwyddoniaeth ar gyfer eich dosbarth. 
Rydym wedi nodi 11 ymateb arolwg allweddol y gellir eu defnyddio i greu sgôr cyfalaf gwyddoniaeth cynradd 
ar gyfer pob plentyn sy’n cwblhau’r ymarfer.

Mae’r ‘mynegai’ cyfalaf gwyddoniaeth canlynol yn gasgliad o 11 o gwestiynau sy’n ffurfio is-set o’r Arolwg 
Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd llawn. Cynhaliwyd dadansoddiadau cychwynnol i archwilio a oedd rhai 
ymatebion i’r arolwg yn fwy cynhenid i gyfalaf gwyddoniaeth nag eraill. Nododd y dadansoddiadau hyn 
(a ddisgrifir isod) 11 ymateb fel rhai arbennig o allweddol. Yn ogystal â hynny, roedd diddordeb mewn 
datblygu ffordd o fesur cyfalaf gwyddoniaeth a fyddai’n fwy syml (a byrrach) i’w weinyddu na’r arolwg llawn, 
a fyddai’n rhoi sgôr a fyddai wedyn yn cael ei gategoreiddio fel isel, canolig ac uchel. O ganlyniad, defnyddiwyd 
yr 11 cwestiwn a ddaeth i’r amlwg o’r dadansoddiadau gwreiddiol i ffurfio’r mynegai.

Mae’n bwysig nodi nad yw’r mynegai hwn yn gynhwysfawr oherwydd nid yw’n gofyn am yr ystod lawn 
o weithgareddau, ymagweddau a chysylltiadau mae cyfalaf gwyddoniaeth yn ei gynnwys. Caiff y mynegai hwn 
ei ddefnyddio fel mesur ffurfiannol i gyflawni trosolwg o ddyraniad cyfalaf gwyddoniaeth ar draws ystod eang 
o ddisgyblion. Ar yr un pryd, oherwydd ei fod yn fyr ac nid yn gynhwysfawr, nid yw’n addas iawn i fesur effaith 
un ymyriad mewn maes penodol nad yw wedi’i gynnwys yn yr ymatebion penodol sy’n rhan o’r mynegai. 
O ganlyniad, gallai ymyriad gael effaith heb effeithio ar sgôr unigolyn ar y mynegai. Fodd bynnag, mae’n 
ddefnyddiol ar gyfer cynnig mesur gwaelodlin a all nodi man cychwyn ymyriad penodol.

Yn ystod y broses o ddadansoddi sgoriau ein prosiect, gwnaethom ddefnyddio ‘cyfalaf gwyddoniaeth isel’ 
i ddisgrifio cyfranogwyr sydd â sgôr sy’n is na 9. Cafodd sgoriau rhwng 9 a 18 eu disgrifio i fod â ‘chyfalaf 
gwyddoniaeth canolig’ a chafodd unrhyw un a oedd yn sgorio’n uwch na 18 eu disgrifio i fod â ‘chyfalaf 
gwyddoniaeth uchel’. Ni ddylid defnyddio’r ystodau dangosol hyn i gategoreiddio na labelu plant unigol, 
ond gellir eu defnyddio fel baromedr cyffredinol o gyfalaf gwyddoniaeth yn eich dosbarth.

Mae’r ymatebion (a sgoriau) a ffurfiodd y mesurau hyn i’w gweld ar y dudalen nesaf.
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1. C2 yr Arolwg: Rwyf eisiau parhau i ddysgu am wyddoniaeth 
cyn hired â phosibl

0 ar gyfer ‘Anghytuno’

1 ar gyfer ‘Ddim yn Siŵr’

2 ar gyfer ‘Cytuno’

2. C8 yr Arolwg: Rwy’n rhannu fy syniadau yn aml mewn 
gwersi gwyddoniaeth

0 ar gyfer ‘Anghytuno’

1 ar gyfer ‘Ddim yn Siŵr’

2 ar gyfer ‘Cytuno’

3. C9 yr Arolwg: Rwy’n hoffi gwyddoniaeth 0 ar gyfer ‘Anghytuno’

1 ar gyfer ‘Ddim yn Siŵr’

2 ar gyfer ‘Cytuno’

4. C11 yr Arolwg: Rwy’n dda am wneud gwyddoniaeth 0 ar gyfer ‘Anghytuno’

1 ar gyfer ‘Ddim yn Siŵr’

2 ar gyfer ‘Cytuno’

5. C18 yr Arolwg: Mae un o’r oedolion gartref yn hoffi 
gwyddoniaeth yn fawr

0 ar gyfer ‘Anghytuno’

1 ar gyfer ‘Ddim yn Siŵr’

2 ar gyfer ‘Cytuno’

6. C19 yr Arolwg: Mae rhywun gartref yn dweud wrthyf fod 
gwyddoniaeth yn bwysig

0 ar gyfer ‘Byth’

1 ar gyfer ‘Unwaith neu ddwywaith y flwyddyn’

2 ar gyfer ‘Bob mis’

3 ar gyfer ‘Bob wythnos’

7. C20 yr Arolwg: Rwy’n dweud wrth rywun gartref am yr hyn 
rwyf wedi’i ddysgu mewn gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol

0 ar gyfer ‘Byth’

1 ar gyfer ‘Unwaith neu ddwywaith y flwyddyn’

2 ar gyfer ‘Bob mis’

3 ar gyfer ‘Bob wythnos’

8. C21 yr Arowlg: Rwy’n gwneud lluniau neu’n ysgrifennu 
am wyddoniaeth

0 ar gyfer ‘Byth’

1 ar gyfer ‘Unwaith neu ddwywaith y flwyddyn’

2 ar gyfer ‘Bob mis’

3 ar gyfer ‘Bob wythnos’

9. C23 yr Arolwg: Rwy’n meddwl am wyddoniaeth yn fy 
amser hamdden

0 ar gyfer ‘Byth’

1 ar gyfer ‘Unwaith neu ddwywaith y flwyddyn’

2 ar gyfer ‘Bob mis’

3 ar gyfer ‘Bob wythnos’

10. C28 yr Arolwg: Rwy’n chwilio am bethau sy’n ymwneud 
â gwyddoniaeth ar y rhyngrwyd

0 ar gyfer ‘Byth’

1 ar gyfer ‘Unwaith neu ddwywaith y flwyddyn’

2 ar gyfer ‘Bob mis’

3 ar gyfer ‘Bob wythnos’

11. C31 a 32 yr Arolwg: A oes gan unrhyw un yn eich cartref 
swydd sy’n cynnwys gwyddoniaeth? Os oes, pa aelod o’ch 
teulu sydd â swydd sy’n cynnwys gwyddoniaeth?

Os oes, 1 ar gyfer pob tic yn C32

0 ar gyfer ‘Na’ i C31
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Atodiad C:
Taflenni myfyrio athrawon

Atodiad

Dosbarth/grŵp blwyddyn:

Testun gwers

Teimlad cyffredinol

Beth aeth yn dda? (Sut/pam/ar gyfer pwy?)

Heriau?

Gwell fyth os (syniadau ar gyfer y tro nesaf)

C: Taflenni myfyrio athrawon
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Atodiad D:
Geirfa

• Cyfnodau Allweddol (CA): Mae Cyfnod Allweddol yn derm sy’n cael ei ddefnyddio yn Lloegr i nodi 
camau’r system ysgol. Mae dau Gyfnod Allweddol yn ystod y blynyddoedd addysg gynradd: Mae 
Cyfnod Allweddol 1 (CA1) yn cynnwys Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2, a Chyfnod Allweddol 2 (CA2) yn 
cynnwys Blwyddyn 3, 4, 5 a 6. Mae Blwyddyn 1 i Flwyddyn 6 yn cwmpasu’r grwpiau oedran 5-6 a 10-11.

• Rhaeadru: Yn y llawlyfr hwn, mae rhaeadru yn cyfeirio at ledaenu dull arfer athro unigol i’w weithredu ar 
draws ysgol gyfan. Gall rhaeadru fod yn ymdrech araf a pharhaus – yn dechrau o rannu mewnwelediadau 
o’ch arfer chi gydag eraill – i gynllun lledaenu mwy trefnus.

• Ffrind-athro: Er mwyn cefnogi rhaeadru a lledaenu’r dull drwy’r ysgol gyfan, gall athro ddewis gweithio 
gyda chydweithiwr arall er mwyn mireinio arfer ei gilydd.

• Ofsted: Swyddfa Safonau mewn Addysg (Ofsted) yw’r corff sy’n gyfrifol am arolygu ysgolion yn Lloegr.

• Arweinydd Gwyddoniaeth: Yn Lloegr, mae gan ysgolion cynradd yn aml arweinwyr pwnc penodol 
sy’n gyfrifol am gefnogi’r holl benderfyniadau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth ac annog arfer addysgu 
gwyddoniaeth da.

• Tegwch: Darpariaeth adnoddau yn ôl yr angen, gan sicrhau bod gan bawb popeth sydd ei angen arnynt 
i lwyddo. Mae ceisio tegwch yn rhan o broses o symud pawb yn agosach at lwyddiant yn rhagweithiol 
drwy ‘gadw’r ddysgl yn wastad’.

• Rhywedd: Ystod o nodweddion wedi’u llunio gan gymdeithas sy’n ymwneud â gwahaniaethu rhwng 
gwrywdod a benyweidd-dra, ac yn ymestyn y tu hwnt i hynny.

• Anghydraddoldeb cymdeithasol hiliaeth: Yn cyfeirio’n benodol at y ffyrdd mae polisïau ac arferion 
sefydliadol yn creu canlyniadau gwahanol ar gyfer gwahanol grwpiau cymdeithasol (hil, rhywedd etc). 
Efallai na fydd polisïau sefydliadol yn sôn am unrhyw grŵp cymdeithasol, ond eu bwriad yw creu gormes 
ac anfantais i bobl o’r grwpiau hyn.

• Stereoteipiau: Agweddau, credoau, teimladau a thybiaethau am grŵp targed sy’n gyffredin ac yn cael 
eu cosbi’n gymdeithasol. Mae stereoteipiau’n ategu gormes sefydliadol drwy ymddangos i fod yn dilysu 
credoau neu wybodaeth anghywir.

• Braint gymdeithasol: Y set ddiamheuol, anhaeddiannol o fanteision, hawliau, buddion a dewisiadau 
sy’n cael eu cyflwyno i bobl oherwydd eu cefndir cymdeithasol yn unig (ee: lliw croen gwyn).

Mae’r eirfa hon wedi’i llywio gan restr fwy a grëwyd gan y Prosiect ‘Making Spaces’. Mae’r Prosiect 
‘Making Spaces’ yn brosiect partner sydd â’r nod o gyflwyno cyfiawnder trawsnewidiol i fannau creu, a thu 
hwnt, er mwyn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gwyddoniaeth. Dysgwch fwy yn https://m4kingspaces.org/
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Cafodd y PSCTA ei gyd-ddatblygu, a’i alluogi 
gan, ymdrechion a chyfraniadau 20 o athrawon 
cynradd a gymerodd ran yn y prosiect rhwng 
2019 a 2021.

Diolch i ysgolion yr athrawon, ac yn enwedig 
i’r plant a’u teuluoedd am alluogi eu cyfraniad ac 
am gynnig cymorth a lle i’r athrawon dreialu’r dull. 
Diolch i’r holl athrawon a gymerodd ran am eich 
amser, egni, ymdrechion ac ymrwymiad!
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â rheoli’r prosiect.

Gellir dyfynnu’r llawlyfr hwn fel a ganlyn:

Nag Chowdhuri, M., King, H. & Archer, L. (2021). 
Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd: Dull Addysgu. 
Llawlyfr i athrawon. Llundain: Coleg Prifysgol Llundain

Wedi’i ddylunio gan Cavendish Design & Advertising
www.cavendishdesign.co.uk

Lluniau gan starstruck media:
www.starstruckmedia.com/

Cydnabyddiaeth

Cydnabyddiaeth

http://www.cavendishdesign.co.uk




Rhagor	o wybodaeth:

Mae’r adnodd hwn hefyd ar gael ar ein gwefan: 
www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

I gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â: 
ioe.stemparticipationsocialjustice@ucl.ac.uk

Dilynwch ni ar Twitter:

@PrimarySciCap

@_sciencecapital

Hawlfraint © y Prosiect Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd

https://twitter.com/primaryscicap?lang=en
https://twitter.com/_sciencecapital?lang=en

	1.	Cyflwyniad
	2.	Deall y syniadau
	Pam bod angen i wyddoniaeth gynradd fod yn gymdeithasol gyfiawn?
	Beth yw cyfalaf gwyddoniaeth?
	Sut mae’r PSCTA yn helpu dysgwyr?

	3.	Y model PSCTA
	Conglfaen: Arfer gwyddoniaeth cynradd da
	Sylfeini hanfodol: Ehangu beth a phwy sy’n cyfrif
	Dechrau gyda’r plentyn
	Meithrin dysgu ac addysgu cynhwysol
	Cefnogi llais y disgybl a pherchnogaeth

	Y tri philer cynhaliol
	Personoli a lleoleiddio
	Ysgogi, Gwerthfawrogi, Cysylltu ac Ymestyn
	Datblygu cyfalaf gwyddoniaeth

	Gwerthfawrogi cydgysylltiadau o fewn y dull

	4.	Effaith y PSCTA
	Yr effaith ar ddisgyblion
	Mwy o adnabod a chydnabod gwyddoniaeth: ‘hunaniaeth wyddonol’
	Mwy o ddiddordeb mewn parhau â gwyddoniaeth: ‘llwybr gwyddoniaeth’
	Mwy o ymgysylltu â gwyddoniaeth y tu allan i’r ysgol: ‘ymgysylltiad y tu allan i’r ysgol’
	Mwy o berchnogaeth mewn gwersi gwyddoniaeth: ‘perchnogaeth gwyddoniaeth’

	Yr effaith ar athrawon

	5.	Strategaeth ysgol gyfan ar gyfer rhoi’r PSCTA ar waith
	Defnyddio cylch o weithredu ar sail ysgol gyfan
	Profiad ysgol gynradd o’r PSCTA

	6.	Cwestiynau cyffredin
	7.	Cynlluniau gwersi enghreifftiol
	Sut aeth athro C ati i ddatblygu cyfres o wersi ynghylch cynefinoedd ar gyfer blwyddyn 4
	Sut aeth athro B ati i ddatblygu gwers ar drydan i flwyddyn 6 dros sawl cylch myfyrio
	Sut aeth athro A ati i addasu gwers bioleg blwyddyn 2
	8	Atodiad
	A: Y Cwmpawd Tegwch
	B: Yr Arolwg Cyfalaf Gwyddoniaeth Cynradd
	C: Taflenni myfyrio athrawon
	D: Geirfa
	E. Llyfryddiaeth
	F: Darllen pellach
	Cydnabyddiaeth


	FORWARD Button 3: 
	FORWARD Button 4: 
	BACK Button 4: 
	FORWARD Button 5: 
	BACK Button 5: 
	HOME button 16: 
	HOME button 5: 
	FORWARD Button 6: 
	BACK Button 6: 
	FORWARD Button 14: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 

	BACK Button 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 

	FORWARD Button 7: 
	BACK Button 7: 
	FORWARD Button 8: 
	BACK Button 8: 
	FORWARD Button 10: 
	BACK Button 10: 
	FORWARD Button 9: 
	BACK Button 9: 
	FORWARD Button 11: 
	BACK Button 11: 
	FORWARD Button 2: 
	Page 54: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 

	BACK Button 2: 
	Page 54: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 

	FORWARD Button 12: 
	BACK Button 12: 
	FORWARD Button 13: 
	BACK Button 13: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	FORWARD Button 15: 
	BACK Button 15: 
	BACK Button 14: 


