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Taith Ysgol Y Graig I 
Gynllunio’r 

Cwricwlwm I Gymru
 



Ysgol Y Graig - ‘Y Graig Sy’n Sylfaen’.
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Cefndir Yr Ysgol
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Saif yr ysgol ar gyrion tref 
farchnad Llangefni, Ynys 
Môn. 
Agorwyd adeilad newydd 
yr ysgol yn 2009. 
Mae’r ysgol wedi ei 
chynllunio’n bwrpasol ar 
gyfer ateb anghenion 
disgyblion yn yr 21ain 
Ganrif. 
Clustnodwyd gardd ysgol, 
lle chwarae caeedig i’r 
plant Meithrin gyda iard a 
chae chwarae eang i 
weddill yr ysgol. 

Rydym yn gwasanaethu 
ardal Dechrau’n Deg a 
chredwn yn gryf ei fod 
yn ddyletswydd arnom i 
roi cyfleodd a 
phrofiadau i’n plant sy’n 
eu galluogi i ddysgu am 
eu cymuned o fewn ein 
hardal leol, a’i 
pherthynas wedyn 
gyda’r byd ehangach.

Mae cynhwysiant a 
llesiant yn bwysig i ni yn Y 
Graig. Waeth beth yw 
cefndir plentyn, neu ei 
anghenion, rydym yma i 
sicrhau ein bod yn cynnig 
darpariaeth sy’n agor y 
drws i fyd sy’n gyffroes ac 
yn llawn cyfleoedd.



Ein Nod, Ethos Ac Arwyddair
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● Creu amgylchfyd ac awyrgylch hapus a diogel lle y gall pob 
dysgwr dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn 
hyderus, sy’n ymwybodol o les eraill, ac yn aelod cyfrifol o’r 
gymdeithas. 

● Rhoi’r cyfle i bob dysgwr ddatblygu i’w lawn botensial 
ymhob agwedd o’r cwricwlwm. 

● Arwyddair yr ysgol: ‘Y Graig sy’n Sylfaen’.
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Gwerthoedd Yr Ysgol

Cynhywsol

Lles
A

Gofal

Annibynnol

Parchus Cymreictod

Hyderus a
Hapus

Y Graig 
sy’n 

Sylfaen.



Yn berchen ar ôn 
symudol?

Cyd-Destun Yr Ysgol

6

Clybiau eraill yn cynnwys:
● Pȇl fasged
● Tennis
● Drama
● Brownies
● Majorettes
● Marchogaeth
● Karate
● Cic-focsio 

Yr Adran IauY Blynyddoedd Cynnar

Yn gwylio rhaglenni 
Cymraeg ar y teledu?



Partneriaethau’r Ysgol
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● Rhieni
● Llywodraethwyr
● Cyngor Ysgol
● Cyngor Eco
● Siarter Iaith
● Yr Urdd
● Môn Actif
● Heddlu
● Nyrs Ysgol
● Barnardos
● Teulu Môn
● Tîm o Amgylch y Teulu
● Ysgolion Dalgylch Llangefni
● Ysgol Gyfun Llangefni

● Llangefni Library
● Oriel Ynys Môn
● Archifdy 
● Canolfan Iaith 
● Sbarduno
● Prifysgol Bangor
● Coleg Menai
● Canolfan Hamdden Plas 

Arthur
● Cyngor Sir Ynys Môn
● GwE 
● Uned ABC
● Dechrau’n Deg
● Cyfeillion Agor y Gair
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1 3 5

642

Egwyddorion a 
phwrpas i ni yma 

yn Y Graig
Y Pedwar Diben, 

12 Egwyddor
Cynnydd
ac Asesu

Pwysigrwydd Y Graig 
i holl randdeiliad 

yr ysgol

Addysgeg
gan gynnwys
Meddylfryd o 

Dwf

Adolygu
ac

Arfarnu

Llwybr Ysgol Y Graig Tuag At Y Cwricwlwm



Ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd
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Cwmwl eiriau 
sy’n 

cwmpasu yr 
hyn mae 

Ysgol y Graig 
yn ei olygu 

i’n holl 
randdeiliaid.



Y Graig Sy’n Sylfaen - Llais y Dysgwyr
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Yn dilyn 
rhannu 

holiadur 
gyda’r 

disgyblion. 
Dyma 
oedd y 
geiriau 

oedd yn 
amlygu eu 

hunain.



Y Graig Sy’n Sylfaen - Llais y Staff
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Yn dilyn 
rhannu 

holiadur 
gyda 
staff. 
Dyma 
oedd y 
geiriau 

oedd yn 
amlygu.



Y Graig Sy’n Sylfaen - Llais y Rhieni
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Yn dilyn 
rhannu 

holiadur gyda 
rhieni / 

gwarchodwyr. 
Dyma oedd y 
geiriau oedd 
yn amlygu.



Y Graig Sy’n Sylfaen - Llais y Llywodraethwyr
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Yn dilyn 
rhannu 

holiadur 
gyda’r 

Llywodrae-
-thwyr. 

Dyma oedd 
y geiriau 
oedd yn 

amlygu eu 
hunain.
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Y Gymraeg

Y Gymraeg yw prif gyfrwng yr 
ysgol. Drwy eu cyfnod yn y 
Cyfnod Sylfaen trwythir y 
Gymraeg iddynt a hynny drwy 
ganu hwiangerddi, cyfoethogi’r 
iaith lafar drwy ymadroddion a 
gwaith yn defnyddio dull llafar 
Pie Corbett.
Bydd y dysgwyr erbyn cyrraedd 
brig yr ysgol yn gwbl 
ddwyieithog. 
Caiff hwyrddyfodiad fynychu 
canolfan iaith yr ynys.
Mae’r ysgol wedi mabwysiadu ac 
yn gweithredu canllawiau Siarter 
Iaith Ynys Môn.

Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg

Mae Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg yn faes mandadol o 
fewn Cwricwlwm i Gymru. Un o 
brif agweddau’r maes hwn yw 
crefydd ac argyhoeddiadu 
athronyddol anghrefyddol. 
Bydd yr ysgol yn gweithredu er 
mwyn datblygu’r dysgwyr i fod 
yn unigolion iach, hyderus sydd 
â gwerthoedd sicr ac sy’n 
sefydlu eu credoau ysbrydol ac 
egwyddorol. Bydd yr ysgol yn 
sicrhau gweithgareddau fydd 
yn datblygu’r dysgwyr yn 
ysbrydol, moesol, cymdeithasol 
ac yn ddiwylliannol.

Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb

Mae’r maes yma’n Nghymru’n 
statudol. Nid oes gan 
rieni/gwarchodwyr yr hawl i 
eithrio eu plentyn/plant o’r 
addysg hwn. Yn Ysgol y Graig 
byddwn yn sicrhau fod y maes yn 
cael ei addysgu o fewn 
cyd-destun ac yn addas a 
phriodol i oedran y disgyblion. 
Bydd y dysgwyr yn dysgu am 
deimladau, perthnasoedd iach a 
sut maent yn meddwl amdanynt 
eu hunain.  

Y Graig Sy’n Sylfaen - 
Elfennau Mandadol I’r Cwricwlwm

Saesneg

Yn Ysgol y Graig credwn ei fod yn 
bwysig sicrhau cyfleodd i 
ddysgwyr ddatblygu i fod yn 
ddinasyddion dwyieithog sy’n 
gallu cyfathrebu’n hyderus yn y 
Gymraeg a’r Saesneg. Rydym 
felly’n cyflwyno’r Saesneg yn 
ffurfiol i ddysgwyr pan maent yn 
7 oed. Byddwn yn gwneud hyn 
drwy ddefnyddio’r Saesneg fel 
cyfrwng iaith y dosbarth o fewn 
gwersi penodol.



Y Graig Sy’n Sylfaen - Y 4 Diben
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Dysgwr uchelgeisiol, galluog
● Rwy’n gallu canolbwyntio, trio fy ngorau a gosod 

heriau i mi fy hun
● Rwy’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth a’m sgiliau 

mewn gwahanol ffyrdd
● Rwy’n gallu gofyn cwestiynau a datrys problemau
● Rwy’n gallu cyfathrebu ac egluro fy syniadau
● Rwy’n gwella fy ngwaith yn barhaus
● Rwy’n gallu deall data a defnyddio fy sgiliau 

mathemategol
● Rwy’n gallu defnyddio technoleg ddigidol i greu, i 

gyfathrebu a darganfod gwybodaeth
● Rwy’n cael boddhàd o ddysgu ac yn barod i 

ddysgu drwy gydol fy oes.

Cyfranwyr, mentrus uchelgeisiol
● Gallaf ddefnyddio fy ngwybodaeth a’m sgiliau i 

greu gwrthrychau newydd
● Gallaf ddyfalbarhau a meddwl am ffyrdd gwahanol i 

ddatrys problemau
● Rwy’n chwilfrydig a gallaf ddefnyddio gwybodaeth 

er mwyn fy helpu i gymryd risgiau
● Gallaf weithio’n dda fel aelod o dîm
● Gallaf ddangos fy syniadau a’m teimladau mewn 

gwahanol ffyrdd
● Gallaf ddefnyddio fy egni a’m sgiliau i helpu eraill
● Rwy’n meddwl gyda meddylfryd o dŵf ac yn dysgu 

o fy nghamgymeriadau
● Rwy’n barod i chwarae fy rhan yn llawn 

yn fy mywyd a’m gwaith



Y Graig Sy’n Sylfaen - Y 4 Diben
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Unigolion iach a hyderus
● Gallaf ddatblygu mewn hyder a dyfalbarhad
● Rwy’n deall sut i drin eraill a’u teimladau
● Rwy’n deall sut i gadw’n iach wrth fwyta deiet 

cytbwys a chymryd rhan mewn ymarfer corff 
rheolaidd

● Rwy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol
● Gallaf ddarganfod gwybodaeth er mwyn cadw fy hun 

yn ddiogel
● Gallaf berfformio yn hyderus
● Gallaf oresgyn heriau
● Rwy’n barod i fyw bywyd gan wireddu fy 

nyheadau fel aelod gwerthfawr o gymdeithas.

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus
● Gallaf ddefnyddio gwybodaeth er mwyn fy helpu i 

           ddod i farn
● Rwy’n deall bod gennyf hawliau a chyfrifoldebau
● Rwy’n deall y gall yr hyn rydw i’n ei wneud gael 

effaith ar eraill
● Gallaf ddangos fod gennyf wybodaeth am y byd 

o’m cwmpas yn y presennol a’r gorffennol
● Gallaf ddangos parch tuag at bobl y byd o 

nghwmpas
● Rwy’n deall pa mor bwysig yw edrych ar ôl ein 

planed
● Rwy’n barod i fod yn  ddinesydd i Gymru a’r 

byd.



Y Graig Sy’n Sylfaen - Y 12 Egwyddor

17



Y Graig Sy’n Sylfaen - Y 12 Egwyddor
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Ffrindiau Sgwrsio

ELSA, TIS, Tyfu trwy’r tymhorau

Dulliau Addysgeg Shirley Clarke

Cyfrifoldebau Staff

Gweithgareddau 
Trawsgwricwlaidd

Asesu Cyfoedion

Cynllunio thema yn lleol a chenedlaethol

Arwyddair yr ysgol

Addysgeg

Ffrindiau Sgwrsio

Ymweliadau sy’n 
sbardun i thema

Cysylltu gyda’r byd go-iawn



Y Graig Sy’n Sylfaen - Y 12 Egwyddor
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Gwraidd y cwricwlwm yw addysgeg. Wrth i ni gynllunio ar gyfer y cwricwlwm, rhown 
ystyriaeth i’r dulliau addysgegol mwyaf effeithiol ar gyfer cefnogi’r dysgwyr i 
gefnogi’r pedwar diben. 

Rydym fel ysgol yn dilyn egwyddorion Shirley Clarke ar gyfer asesu ar gyfer dysgu, 
sy’n ysgogi myfyrdod ar ei gwaith eu hunain a’u cyfoedion. Darparwn gyfleoedd i 
ymarfer ac atgyfnerthu sgiliau trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd a dysgu 
digidol.  

Drwy addysgeg gadarn yn Ysgol y Graig, byddwn yn datblygu ymagwedd bositif at 
ddysgu, sgiliau metawybyddol cadarn, sgiliau datrys problemau a datblygu’r sgiliau 
cyfathrebu mewn sawl dull. Yn yr holl weithgareddau a ddarperir, rhown ystyriaeth i 
anghenion ein holl ddysgwyr. Bydd cyfleoedd i ddysgu dan do yn yr ystafell ddosbarth 
ac yn yr awyr agored.
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Sut?
Gweithgareddau sy’n rhoi her i’n 
dysgwyr sy’n sicrhau ymdrech 
barhaus i gwrdd â disgwyliadau 
uchel ond o fewn eu cyrraedd.

Hybu gwahanol sgiliau ar lawr y 
dosbarth gan gynnwys datrys 
problemau, bod yn greadigol, a’u 
datblygu i fod yn ddysgwyr sy’n 
meddwl mewn modd beirniadol.

Dilyn egwyddorion addysgeg 
Shirley Clarke.

Pam?
Datblygu ein dysgwyr i fod yn 
➔ Canolbwyntio
➔ Ymdrechu
➔ Gwella 
➔ Cyd-weithio
➔ Meddwl
➔ Dychmygus
➔ Dyfalbarhau

fydd yn caniatau iddynt i fod 
yn hapus, iach ac yn profi 
llwyddiant mewn bywyd.

Beth?
Paratoi gweithgareddau yn 
seiliedig ar Y 6 Maes Dysgu, gan 
gyfuno’r sgiliau 
trawsgwricwlaidd (llythrennedd, 
Rhif a Digidol).

Y Graig Sy’n Sylfaen - Y Cwricwlwm



Y Graig Sy’n Sylfaen - Y Cwricwlwm
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Y Cwricwlwm
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Y Cwricwlwm
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Datganiadau O’r Hyn Sy’n Bwysig
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Ein ThemÂu A’n Dulliau o 
Gynllunio
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Cynllunio
Cynllunir ein 
gweithgareddau yn 
thematig ar sail y 6 Maes 
Dysgu.
Sicrheuwn fod cyfle i’r 
dysgwyr ymarfer y 3 sgil 
trawsgwricwlaidd yn 
ystod y gweithgareddau.

Thema
Mae’r Meithrin hyd at 
Flwyddyn 1 yn cynllunio 
themâu yn dymhorol.

Mae Blwyddyn 2 hyd at 
Flwyddyn 6 yn 
cynllunio themâu fesul 
tymor a hanner.

Bydd yr holl 
ddosbarthiadau yn 
cynllunio îs-themâu o 
fewn y ‘brif thema’

Rydym yn rhoi llais y 
dysgwr yn ganolog yn ein 
cynllunio. Bydd cyfle iddynt 
rannu am yr hyn y maent 
yn ei wybod yn barod, i 
lunio cwestiynau er mwyn 
dysgu ymhellach. Rydym 
hefyd yn estyn allan ac yn 
rhoi cyfle i’n rhieni i 
gyfrannu 
at gynnwys 
ein thema.
Defnyddiwn amryw ddulliau 
i gofnodi a choladu’r 
syniadau. 

Llais Y Dysgwr Asesu
Rhoddir cyfle i’r dysgwyr 
i asesu gwaith eu hunain 
ar sail y Meini Prawf 
Llwyddiant a osodwyd 
ar gychwyn tasg.

Ceir cyfleoedd i’n 
dysgwyr i asesu gwaith 
eu cyfoedion.

Cynhelir asesiadau 
mewnol yn Medi ac yna 
yn Ebrill mewn Darllen a 
Rhif.

Y Graig Sy’n Sylfaen - Cynllunio
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Y Graig Sy’n Sylfaen - ThemÂu

Y GAEAF /
YR ARTIG

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn

FI FY HUN / COCH

Dosbarthiadau Blwyddyn 1 a 2

Y FFERM

YR ARDD / 
TRYCHFILOD

Y GOFOD

DEINASORIAID

Y MÔR

ARCHWILWYR 
Y 

GYMUNED

GRYFFALO /
Y GOEDWIG

FI FY HUN / 
HUD A 
LLEDRITH

ARCHARWYR /
POBL SY’N 
HELPU

SYPREIS
HANDA
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Dosbarthiadau Blwyddyn 5 a 6

Y 60au

RHYFEL 
A

HEDDWCH

CYLCHOEDD

Dosbarthiadau Blwyddyn 3 a 4

FY MILLTIR SGWÂR

LLECHEN 
LÂN

PELL
AC

AGOS

Y 3 C
(Cymry Cymru, 

Cymraeg) 

CYLCHOEDD

CORS,
AFON

A LLYN

FI A’M
DYCHYMYG

Y Graig Sy’n Sylfaen - ThemÂu

CHWARAEON

LEGO A 
MINECRAFT

CYMRU
Y BOBL, Y WLAD 
A’R DIWYLLIANT
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Llais Ein Dysgwyr
Gweler yma ein gwahanol ddulliau ar gyfer sicrhau fod llais ein dysgwyr yn rhan 
greiddiol o’r cynllunio.
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Cynlluniau Gwaith
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Asesu
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Asesu Mewnol
Asesiadau darllen yn 
defnyddio Prawf Safonol 
Abertawe, Glannau Menai 
a NARA - Saesneg.

Asesiadau Rhif yn 
defnyddio profion NARA

Incerts - Taith 360

Asesu Parhaus
Shirley Clarke
Pinc Perffaith, 
Piws perffeithio / cywiro, 
Melyn Meddwl.
Coch i asesu cyfoedion

Ffrindiau Sgwrsio

Cyfnodau stop (pit stops) 
i wirio dealltwriaeth y 
dysgwyr yn y dosbarth

Ymyrraethau gyda 
dysgwyr ADYaCh

Dydd Gwener gwirio

Incerts - Taith 360

Cofnod a chynnydd 
ymyrraeth dysgwyr ADYaCh

Asesu Wythnosol Blynyddol
Asesiad ar Fynediad ar 
gyfer plant Meithrin

Adroddiad Cynnydd i 
rieni



Mae’r ysgol wedi bod yn rhan o 
brosiect Dalgylch Cefni yn 
ysgrifennu stori, ac yna creu 
cymeriad i gynrychioli’r 
cyhyrau dysgu sy’n amlygu eu 
hunain yn y Pedwar Diben.

Mae gan bob un o’r cyhyrau eu 
symbol, ac fe gyfeirir atynt yn 
ystod gwersi ac wrth i’r 
dysgwyr hunan asesu 
eu tasgau.
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Teulu’r Cyhyrau Dysgu
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Meddylfryd o Dwf
Mae’r ysgol wedi wedi 
gweithio ar sefydlu 
ethos o feddylfryd tuag 
at feddwl gwyrdd. 
Mae pob dosbarth wedi 
gosod wal Meddylfryd 
gyda’r cyswllt gyda’r 
modd i gynnal meddwl 
gwyrdd drwy 
ddefnyddio’r cyhyrau 
dysgu.
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Y Cyhyrau Dysgu
Cyhyrau dysgu yn weledol yn y 
dosbarth ac yn wybyddus i’r 
dysgwyr wrth iddynt gwblhau tasg.
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Y Graig Sy’n Sylfaen - Y Cyhyrau Dysgu
Gweler yma enghreifftiau o 
ddulliau’r ysgol o ddysgwyr yn 
hunan asesu gan fyfyrio ar y 
cyhyrau a ddefnyddiwyd wrth 
gwblhau’r dasg.
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www.ysgolygraig.cymru
Ysgol y Graig

Y Graig Sy’n Sylfaen - Gwefan yr ysgol

Mae rhagor o 
wybodaeth am y 
Cwricwlwm i 
Gymru ar gael ar 
wefan yr ysgol.

http://www.ysgolygraig.cymru/
http://www.ysgolygraig.cymru/

