Hud yr Anifeiliaid
Trosolwg
Mae plant yn gwirioni ar anifeiliaid. Bydd y tasgau creadigol hyn yn eu galluogi i ddysgu mwy am anifeiliaid ac yn eu helpu i ddatblygu empathi. Bydd plant
hefyd yn gallu ymchwilio i amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau artistig ac arbrofi gyda nhw, yn ogystal â chael cyfle i gynllunio, dylunio, modelu a myfyrio
ar eu gwaith eu hunain. Bydd plant yn:
o Darganfod mwy o wybodaeth am anifeiliaid
o Gwneud model o anifail hudolus
o Ysgrifennu eu stori eu hunain
o Gwneud theatr pypedau cysgod
o Gwisgo fel anifail
o Dawnsio mewn Parêd Anifeiliaid
Cyfoethogi
Cyfleoedd posibl i gydweithio ag artistiaid gweledol, storïwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, gwneuthurwyr gwisgoedd, dawnswyr, cerddorion.
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
o
o

o
o

o
o

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh)
Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Datblygu Creadigol
Celf, crefft a dylunio
Llythrennedd Digidol
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Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
o
o
o
o

o
o

llyfrau storïau traddodiadol o lyfrgell yr ysgol / cornel ddarllen
clai (buff earthenware)
Cerdyn
Deunyddiau naturiol a gasglwyd megis darnau o bren, moch coed, plu, helyg
1. Pypedau cysgod – cerdyn du, sialc, papur sidan lliw, ffyn barbeciw/ ffyn lolipop, tâp selo/tâp masgio, siswrn,
2. Theatr – bocs cardfwrdd mawr, paent a brwshys, ffabrig lliw, gwn styffylu
3. Gwisgo – llungopïo wynebau anifeiliaid, ffabrig a deunydd ar gyfer gwisgo, llinyn, rhaff, papur newydd, tâp masgio
Camerâu digidol a thrybedd
Synau anifeiliaid e.e. https://www.youtube.com/watch?v=h8Q-jlHBcXM

Paratoi
Dod o hyd i’r lluniau a awgrymwyd ar gyfer Tasg 1 (gweler y golofn cydweithredu ar dudalen 5)
Casglu ynghyd ddeunyddiau ar gyfer gwneud modelau a gwisgo
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Tasg 1: Darganfod mwy o wybodaeth am anifeiliaid

Cydweithredu ac Adnoddau

Llwybrau Cynnydd Posibl y FfLlRh

PROFIAD – Cwrdd ag anifail

Ymwelwch â gwarchodfa anifeiliaid leol a/neu
gwahoddwch drafodwr anifeiliaid ac artistiaid sy’n
canolbwyntio ar anifeiliaid yn eu gwaith i ddod i’r
ysgol.

Llythrennedd
Llafaredd
LLS1: mynegi barn
LLS2: esbonio gwybodaeth a syniadau
LLS3: sgwrs fwy estynedig
LLG1: gwrando ar eraill
LLG3: gofyn cwestiynau
LLC1: cymryd rhan mewn trafodaeth

Yn yr ystafell ddosbarth, naill ai trefnwch i drafodwr
anifeiliaid/adar ymweld neu dewch ag anifail anwes i
mewn i’r dosbarth. Fel arall, gall y disgyblion edrych ar
anifail anwes y dosbarth (os oes un ar gael).
Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, ymwelwch â gwarchodfa
anifeiliaid/adar, fferm neu sŵ lleol. Gosodwch borthwyr
adar yn y lle chwarae ar gyfer gwylio adar.

Free Range Learning
http://www.free-range-learning.co.uk/about-us/

Ysgrifennu:

TRAFOD – Beth hoffech chi ei wybod am yr anifail?
o
o
o
o
o

Allwch chi ddisgrifio’r anifail/aderyn?
A yw’n fawr neu’n fach?
Beth yw ei nodweddion?
Beth mae’n ei fwyta?
Pa sŵn mae’n ei wneud?

YSGRIFENNU

YY1: cyfathrebu wrth ysgrifennu
YY2: cyfathrebu â’r darllenydd

Rhestr Deg Uchaf The Guardian o Artistiaid Anifeiliaid

YY3: defnyddio sgwrs i gynllunio
ysgrifennu

http://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanj
YY4: ar sgrin
onesblog/2014/jun/27/top-10-animal-portraits-in-art

YY5: gwella gwaith ysgrifennu

Crëwch ffeil ffeithiau am yr anifail/aderyn
GWYLIO – Anifeiliaid mewn Gwaith Celf

YS1: dilyn strwythur
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Edrychwch ar luniau o anifeiliaid gan artistiaid a
darlunwyr; darluniadau, lluniau a phaentiadau hanesyddol
a chyfoes.

YS3: defnyddio gwahanol fathau o
ysgrifennu
YS4: dilyniant

TRAFOD YI2: defnyddio geiriau penodol

Sut mae’r llun yn gwneud i chi deimlo?
o Beth mae’r anifail/aderyn yn ei wneud
yn y llun?
o Beth oedd yr artist yn ei feddwl pan
greodd y llun yn eich barn chi?
o

Gwneud darlun wedi’i amseru
Pa siapiau y gallwch chi eu gweld yn yr anifail? e.e. Ydy ei
gorff fel sgwâr, triongl neu gylch?
Gwnewch fraslun cyflym o’r anifail. Defnyddiwch a’i osod
fel bod y seiniwr yn canu ar ôl 5 munud.
DOGFENNU - Tynnwch lun o’r ymweliad neu brofiad
gyda’r anifeiliaid. Anogwch y plant i dynnu lluniau eu
hunain.
ORIEL – Arddangoswch frasluniau’r plant ar y wal ger y
ffotograffau o’r anifail/anifeiliaid.

YG3: defnyddio priflythrennau ac
atalnodau llawn
YG4: strategaethau sillafu
YG5: sillafu’n gywir

Lluniau penodol a awgrymir

YG6: ymarfer ysgrifennu

1. Tiger in a Tropical Storm gan Henri Rousseau,
(1891),
2. The Durham Ox gan John Boultbee, (1802)
3 .The Lion and the Snake gan Eugene Delacroix,
(1847),
4. Prometheus Bound gan Peter Paul Rubens, (c1618),
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5. The Nubian Giraffe gan Jaques-Laurent Agasse,
(1827),
6. Agnus Dei gan Francisco de Zurbaran, (1635-1640),
7. The Forest Fire gan Piero di Cosimo, (1505),
8 Horse Attacked by a Lion gan George Stubbs, (1769),
9 The Threatened Swan gan Jan AsseliJn,
10 The Goldfinch gan Carel Fabritius, (1654),
11. The Hare gan Albrecht Durer, (1502),
12. Man Proposes, God Disposes gan Edwin Landseer
(1864),
13. Paentiad gan Congo y Tsimpansî,
14. The Crossed Bison in the Lascaux Cave
15. Whalers (The Whale Ship) gan J. M. W. Turner,
(1845),
16. Bullfight, Suerte de Varas gan Francisco Jose de
Goya y Lucientes, (1824),
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17.The Unicorn in Captivity o’r Unicorn Tapestries,
(c1495-1505),
18 .The Dream of the Fisherman's Wife gan Hokusai,
(1814),
19. Clara the Rhinoceros gan Pietro Longhi, (1751),
20. American Flamingo gan John James (1832),
21. Julian Opie Escaped Animals 2002
22, Eadweard Muybridge Animal Locomotion (1870)
22.Cat Sketches Gwen John
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Llwybrau Cynnydd FfLlRh
Tasg 2: Gwneud model o anifail hudolus

TRAFOD – Sut olwg fyddai ar eich anifail
dychmygus? (Meddyliwch am ei ben, coesau,
ffwr/croen, adenydd, coesau, corff).

Cydweithredu ac Adnoddau
Dewch o hyd i artistiaid/gwneuthurwyr/animeiddwyr i
gydweithio â hwy. Dyma rai artistiaid i chwilio amdanyn
nhw ar google fel man cychwyn:

EDRYCHWCH AR luniau o gerfluniau a modelau
anifeiliaid.

Catrin Howell Delyth Jones

CASGLU - Chwiliwch am ddeunyddiau: Defnyddiwch
ardal yn yr awyr agored sydd â choed i chwilio am
ddarnau o bren, dail, moch coed ac ati. Fel arall,
darparwch wrthrychau i’r disgyblion ddewis
ohonynt yn yr ystafell ddosbarth. Trefnwch a
chyfatebwch wrthrychau drwy gyfrif fesul dau – 2
goes, 2 adain, ac ati.

David Cleverly Zoe Whiteside

CREU – Adeiladwch fodel o anifail a gwnewch le i’w
harddangos.

Meri Wells

Susan Halls

Llythrennedd
Llafaredd
LLS1: mynegi barn
LLS2: esbonio gwybodaeth a syniadau
LLS3: sgwrs fwy estynedig
LLG1:gwrando ar eraill
LLG3:gofyn cwestiynau
LLC1:cymryd rhan mewn trafodaeth
LLC2: cyflawni tasgau

Beatrix Potter Henry Moore

Crefft yn y Bae http://www.makersguildinwales.org.uk/

Rhifedd
Datblygu ymresymu rhifyddol

CSAD ( myfyrwyr)

M1: trosglwyddo sgiliau mathemategol
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Dechreuwch gyda chorff – pelen o glai meddal
(maint llaw), ychwanegwch ddeunyddiau i greu
llygaid, cyrn a choesau.
Crëwch le yn yr ystafell ddosbarth neu’r tu allan i
osod y modelau. Penderfynwch ar amrywiaeth o
safleoedd a lleoedd a thynnwch lun ohonyn nhw.

DOGFENNU
Gan ddefnyddio trybedd a chamera, crëwch ffilm
stop-symudiad. Tynnwch gyfres o ffotograffau o’r
un man tra bod y creaduriaid yn symud o gwmpas,
yna eu harddangos fel sioe sleidiau neu ar gylch.

http://cardiff-school-of-art-anddesign.org/baceramics/links/

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas
rhwng rhifau
Rh1: Cyfrif

Canolfan Grefftau Rhuthun
http://ruthincraftcentre.org.uk/

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/craft-designshop

Oriel Davies
Golygu/Ehangu – adolygwch y sioe sleidiau. Sut
allwch chi ei gwella? A ddylai rhai sleidiau bara’n
hirach nag eraill? Allwch chi ychwanegu llais at y
sioe sleidiau?

http://www.orieldavies.org

Arts Alive (Powys)
http://www.artsalivewales.org.uk

Mission Gallery /
http://www.artsalivewales.org.uk
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Oriel Myrddin
http://orielmyrddingallery.co.uk

Ffilm Cymru
http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/

Prifysgol De Cymru (myfyrwyr)
http://courses.southwales.ac.uk/courses/1582-ba-honsanimation-2d-and-stop-motion

Tasg 3: Ysgrifennu eich stori anifeiliaid eich hun

Cydweithredu ac Adnoddau

Llwybrau Cynnydd Posibl y FfLlRh
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GWRANDO Darllenwch ar goedd stori’r Llew a’r Llygoden.
http://topicbox.net/english/text_fables_myths_and_legends/1377/

MYFYRIO / TRAFOD
Sut wnaeth y llygoden a’r llew helpu ei gilydd?

Gallech weithio gyda storïwr
neu awdur ar gyfer y dasg
hon.
http://www.literaturewales.
org/writers

Llafaredd:
LLS1: mynegi barn
LLS2: esbonio gwybodaeth a syniadau
LLS3: sgwrs fwy estynedig
LLG1: gwrando ar eraill
LLG3: gofyn cwestiynau
LLC1: cymryd rhan mewn trafodaeth
LLC2: cyflawni tasgau

DYCHMYGU / TRAFOD
Gofynnwch i’r plant feddwl am anifail.
Pa broblemau sydd gan anifeiliaid? (Gallen nhw fod yn llwglyd, yn sychedig, ar
goll, yn unig neu mewn perygl). Gofynnwch i’r plant ddychmygu bod gan eu
hanifail broblem.

Darllen
DS6: nodweddion testun
DS6a: geiriau allweddol
DD2: ail-ddweud digwyddiadau

TRAFOD

DD3: codi gwybodaeth

Sut y gallwn ddatrys y problemau sydd gan anifeiliaid?

DD6: defnyddio profiadau

(e.e. Gall pobl ofalu amdanynt, eu bwydo, gwneud y byd yn fwy diogel ac yn
lanach).

DYD1: mynegi barn am destun
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DYD2: gwneud cysylltiadau

DYCHMYGU
Gofynnwch i’r plant ddatrys problem eu hanifail
Nawr mae ganddyn nhw stori.

Ysgrifennu:
YY1: cyfathrebu wrth ysgrifennu

CYFATHREBU

YY2: cyfathrebu â’r darllenydd

Mewn parau, dylai’r plant adrodd eu storïau wrth ei gilydd.

YY3: defnyddio sgwrs i gynllunio
ysgrifennu

Yna gan ddefnyddio darluniadau, geiriau a recordiadau, gallai’r disgyblion gofnodi
eu stori anifeiliaid eu hunain ar bapur a/neu’n ddigidol.

YY4: ar sgrin
YY5: gwella gwaith ysgrifennu

YS1: dilyn strwythur
YS3: defnyddio gwahanol fathau o
ysgrifennu
YS4: dilyniant
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YI2: defnyddio geiriau penodol sy’n
ymwneud â phwnc eu hysgrifennu
YG3: defnyddio priflythrennau ac
atalnodau llawn
YG4: strategaethau sillafu
YG5: sillafu’n gywir
YG6: ymarfer ysgrifennu
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Tasg 4: Creu theatr pypedau cysgod a chyflwyno perfformiad

Cydweithredu ac Adnoddau

Llwybrau cynnydd
posibl y FfLlRh
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WYLIO
Edrychwch ar luniau artistiaid sy’n defnyddio amlinellau.
Edrychwch ar luniau pypedau cysgod o gwmpas y byd.
Gwyliwch ffilm fer o berfformiad pypedau cysgod.

TRAFOD – Fel dosbarth, penderfynwch pa stori anifeiliaid rydych
am ei chyflwyno fel perfformiad.
CREU theatr bypedau a phypedau
1.Dechreuwch gyda’r pypedau cysgod a’r olygfa:
 Penderfynwch pa gymeriadau anifeiliaid rydych chi eu
heisiau ar gyfer eich perfformiad. Trefnwch y rhain yn ôl
maint a dodo hyd i ddarnau o bapur o faint gwahanol ar
gyfer pob anifail er mwyn i ddisgyblion ddarlunio arnyn
nhw.
 Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud pypedau yn
ofalus.

Llythrennedd

Defnyddiwch y dolenni isod i ymchwilio i’r
posibilrwydd o wahodd artist/gwneuthurwr
lleol, gwneuthurwr pypedau a/neu berfformiwr
i ymweld â’ch ysgol i siarad am eu gwaith

Theatr Bypedau Cymru

Llafaredd:
LLS1: mynegi barn
LLS2: esbonio
gwybodaeth a syniadau
LLS3: sgwrs fwy
estynedig
LLS4: siarad yn glir
LLS5: chwarae rôl

http://www.puppettheatrewales.co.uk/index.p
LLG1: gwrando ar eraill
hp?option=com_content&view=article&id=59&I
temid=76
LLG2: ail-ddweud

Theatrau yng Nghymru

naratif
LLG3: gofyn cwestiynau
LLC1: cymryd rhan
mewn trafodaeth

http://www.theatre-wales.co.uk/venues/

LLC2: cyflawni tasgau

Theatr Byd Bychan
http://www.smallworld.org.uk/theatre-andpuppetry.php

Rhifedd
M1: trosglwyddo sgiliau
mathemategol
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 Lluniwch amlinelliad o’ch cymeriadau anifeiliaid gyda sialc
gwyn ar gerdyn du cadarn. Gellir rhannu hwn ymhlith y
dysgwyr, gyda rhai yn tynnu llun o’r cymeriadau anifeiliaid
ac eraill yn creu’r olygfa. Mesurwch y pypedau a sicrhewch
eu bod o’r maint cywir (e.e. peidiwch â gwneud eliffant yr
un maint â llygoden).
Gludwch bapur sidan lliw ar y cerdyn du i greu’r gwallt, y llygaid
a’r dillad. Gludwch ffyn ar gefn bob llun gyda thâp clir.

2.Theatr: Defnyddiwch focs cardfwrdd mawr i adeiladu eich
theatr. Mesurwch y bocs er mwyn sicrhau ei fod yn ddigon mawr
i’ch pypedau. Agorwch y bocs a’i roi i’w sefyll ar ei ben ei hun.
Addurnwch y theatr, gyda phaent, pasteli, gliter. Crëwch len o
ddeunydd ar gyfer y blaen. Meddyliwch faint o ddeunydd fydd ei
angen arnoch chi. Mesurwch y deunydd i sicrhau ei fod y ddigon
mawr i’ch gwagle. Os ydych yn teimlo’n uchelgeisiol, gallech osod
golau yn y cefn.

3.Llefarydd a pherfformwyr pypedau:

Theatr Genedlaethol Cymru
http://www.nationaltheatrewales.org/

CSAD ( myfyrwyr)
http://cardiff-school-of-art-anddesign.org/baceramics/links/

M4: defnyddio
strategaethau
M6: amcangyfrif
M11: defnyddio
ieithwedd
fathemategol
Defnyddio sgiliau
mesur
M1: cymharu
gwrthrychau

Gwyliwch theatr pypedau cysgod
https://www.youtube.com/watch?v=-hL28SkHf1g

Dyma rhai enghreifftiau o
artistiaid/dylunwyr/gwneuthurwyr sydd wedi
gweithio gydag amlinellau
1. Auguste Edouart (1789-1861,2. EngertMichelangelo 1931, 3. Henri Matisse – Jazz 1943
4. Gary Hume – Four Feet in the Garden 1995, 5.
Julian Opie – Escaped animals 2002. 6. Jan
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TRAFOD AC YMARFER Rhowch rolau i’r dosbarth – llefarydd, rolau
anifeiliaid, gweithredwyr pypedau, cerddorion. Defnyddiwch
offerynnau cerdd y dosbarth a chasglwch unrhyw bropiau eraill
fydd eu hangen arnoch chi. Ewch ati i ymarfer adrodd y stori fel
sioe bypedau.

Pienkowski – Past Eight O’Clock 1986,
7.Christian Boltanski – Shadows 1985, 8.
Cornelia Parker – Cold Dark Matter –an
exploded view 1991, 9. Amelia JohnstoneShadow Play

4.Poster Theatr: Dyluniwch a phaentiwch boster ar gyfer y
stori a’i osod ar ddrws yr ystafell ddosbarth.

Gallwch ymchwilio i bypedau cysgod mewn
diwylliannau eraill – e.e. Yr Aifft, China, Java,
India, Yr Almaen, Japan

5. PERFFORMIWCH eich sioe i’r dosbarth ac/neu eraill
6. Arddangoswch eich pypedau yn ffenestr yr ystafell
ddosbarth ar ôl y perfformiad.
DOGFENNU – Tynnwch lun o’r digwyddiad a/neu ei ffilmio.
Golygwch y ffilm a’i chyflwyno i rieni neu ddosbarthiadau
eraill.
● ADOLYGWCH – y prosesau a’r dysgu.
●
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Tasg 6: Parêd Anifeiliaid

Cydweithredu ac Adnoddau

Gwrando
Gwrandewch ar recordiadau o synau anifeiliaid (gweler y dolenni
gyferbyn).

Synau Anifeiliaid i Blant (20 o Anifeiliaid
Anhygoel)

Enwch yr anifail/dyfalwch beth yw’r anifail. Allwch chi wneud sŵn
anifail?

GWYLIO
Gwyliwch glipiau o ffilmiau anifeiliaid e.e. Jungle Book; Lion King;
Madagasca.
Allwch chi symud fel anifail? Gofynnwch i’r dosbarth geisio symud
fel neidr, cath, llygoden, jiráff. Ydych chi’n symud yn araf/yn
gyflym? Ydych chi’n symud yn agos i’r ddaear? Ydy eich
symudiadau’n llyfn neu’n herciog? Ydych chi’n symud ar eich
pedwar?

https://www.youtube.com/watch?v=h8QjlHBcXM

Llwybrau cynnydd posibl y
FfLlRh

Llafaredd:
LLS1: mynegi barn
LLS2: esbonio gwybodaeth a
syniadau
LLS5: chware rôl
LLG1: gwrando ar eraill
LLC2: cyflawni tasgau

https://www.youtube.com/watch?v=yPdO
fXqY5OM
Darllen

Gallech gysylltu ag actorion lleol, artistiaid
stryd, artistiaid perfformio drwy gysylltu
â’ch lleoliad celfyddydau neu theatr leol
neu’r sefydliadau isod.

DS1: dewis deunydd
DS2: strategaethau darllen
DS3: darllen yn gywir
DS4: darllen yn uchel

Theatr Genedlaethol Cymru

DS6: nodweddion testun
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DARLLENWCH/YMCHWILIWCH i Garnifalau a pharedau o wahanol http://www.nationaltheatrewales.org/
ddiwylliannau 1. Parêd Dydd Gŵyl Dewi, 2. Carnifal SWICA
(Celfyddydau Carnifal Rhyngddiwylliannol De Cymru), 3. Parêd
Tigrada - Mecsico, 4. Tsieina - Parêd y Flwyddyn Newydd, 5. Brasil Theatrau yng Nghymru
- Carnifal Rio de Janeiro, 6. Slofenia – Gŵyl Kurentovanje, 7. India http://www.theatre-wales.co.uk/venues/
Holi

PERFFORMIO
Mae’r dosbarth cyfan yn gwisgo eu gwisgoedd a’u mygydau
anifeiliaid ac yn gorymdeithio gyda’i gilydd drwy’r ysgol, neu o
amgylch y lle chwarae. Dysgwch rai caneuon anifeiliaid – Dau gi
bach; Gee Ceffyl Bach; Dewch am dro i Fferm Tad-cu (Old
Macdonald) – i ategu’r parêd.
Gall disgyblion gynllunio’r llwybr gorau, amcangyfrif yr amser,
pellter, a chyfrifo sawl cân fydd angen iddyn nhw eu canu i bara’r
llwybr cyfan.

DOGFENNU – gwneud ffilm fer o’r perfformiad

DS6a: geiriau allweddol
DS7: nodweddion gweledol
DS8: ar sgrin

DD2: ail-ddweud
digwyddiadau

Theatr y Byd Bychan

DD3: codi gwybodaeth

http://www.smallworld.org.uk/theatreand-puppetry.php

DD6: defnyddio profiadau

DYD1: mynegi safbwynt am
y testun

Lluniau o Baredau ac Artistiaid
Ffotograffydd - Homer Sykes –‘Some
Traditional British Customs’

DYD2: gwneud cysylltiadau

Ffotograffydd Edward Sheriff Curtis 1895 –
‘Native American Indian Costumes’
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‘Hand Made Parade’ https://www.flickr.com/photos/handmade
parade/sets/
Nodiadau i’r Athro/Athrawes:
Dogfennu gwaith celf mewn modd ffotograffig a chreadigol
● Gan fod y rhan fwyaf o’r gwaith a grëir yn waith dros dro, mae dogfennaeth yn hanfodol er mwyn casglu tystiolaeth
o’r broses greadigol a’r gwaith gorffenedig
● Cymerwch lu o ffotograffau o’r un ongl wrth i’r gwaith ddatblygu – gellir troi hwn yn animeiddiad stop-symudiad.
● Anogwch y plant i ddefnyddio’r camera er mwyn atgyfnerthu gwerth y gwaith a defnyddiwch osodiad macro os oes
un ar gael.
● Tynnwch luniau o’r plant wrth eu gwaith yn ogystal â’r darn gorffenedig ar ei ben ei hun
● Golygfa o’r awyr – sefwch ar gadair/bwrdd
● Penliniwch a thynnu llun o safbwynt plentyn
● Defnyddiwch drybedd fach i helpu i gadw’r llun yn glir ac yn llonydd
● Bydd gosodiad macro ar y camera yn golygu y gellir tynnu lluniau agos iawn yn glir, er mwyn dangos gwead a hefyd
er mwyn dangos llun agos o ddwylo’r plant wrth eu gwaith
● Defnyddiwch olau naturiol yn hytrach na fflach lle bo modd
Safleoedd defnyddiol ar gyfer adnoddau lluniau
V&A http://www.vam.ac.uk/page/t/the-collections/
http://www.museumwales.ac.uk/art/online

Casgliad Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Prydain http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
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Yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online
Oriel y Tate http://www.tate.org.uk/art/

World Images http://worldimages.sjsu.edu/

Casglu’r Tlysau http://www.gtj.org.uk/
Casgliad y Werin Cymru http://www.peoplescollection.wales

Lluniau o anifeiliaid
Corbis http://www.corbisimages.com/
National Geographic http://animals.nationalgeographic.com/animals/photos/
Adnoddau defnyddiol ychwanegol
Cynlluniau Gwersi Anifeiliaid yr RSPCA http://education.rspca.org.uk/education/teachers/lessonplanswales/walesfp#onSubmitSetHere
Darllen Pellach

Why Look at Animals - John Berger

Asesu mewn perthynas â’r Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd
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Gallai’r dysgwyr arddangos nifer o elfennau ac agweddau ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd wrth iddynt wneud y gweithgaredd hwn.
Rhestrir y prif feysydd y dylid canolbwyntio arnynt yn y tablau isod.
Llinyn
Llafaredd ar draws y
cwricwlwm

Llythrennedd
Elfen
Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau

Darllen ar draws y cwricwlwm

Dod o hyd i wybodaeth, ei dewis a’i defnyddio
Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd

Ysgrifennu ar draws y
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ysgrifennu’n gywir

Agwedd

Siarad
Gwrando
Cydweithio a thrafod
Strategaethau darllen
Darllen a deall
Ymateb a dadansoddi
Ystyr, dibenion, darllenwyr
Strwythur a threfn
Iaith
Cystrawen; Atalnodi; Sillafu; Llawysgrifen

Rhifedd
Llinyn

Elfen

Datblygu ymresymu rhifyddol

Adnabod prosesau a chysylltiadau
Cynrychioli a chyfathrebu
Adolygu

Defnyddio sgiliau rhif

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhifau
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Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb
Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig
Amcangyfrif a gwirio
Rheoli arian
Defnyddio sgiliau mesur

Hyd, pwysau/màs, cynhwysedd
Amser
Tymheredd
Arwynebedd a chyfaint; Ongl a safle

Defnyddio sgiliau data

Casglu a chofnodi data; Cyflwyno a dadansoddi data; Dehongli canlyniadau
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