Gwaith Cartref?
Dim problem

Mae eich Cymraeg chi yn ddigon da i helpu
gyda gwaith cartref eich plentyn.

A fyddaf yn gallu helpu gyda Gwaith Cartref
Cymraeg fy mhlentyn?
Mae gwaith cartref fel arfer yn estyniad o waith dosbarth. Mae gan eich plentyn syniad

•

golew obeth i wneud.
•

Mae'n bwysig cofio mai gwaith cartref eich plentyn ydyw yn hytrach na'ch gwaith chi!

•

Ni ddylech chi wneud y gwaith cartref drostynnhw.

•

Peidiwch poeni os nad ydy’ch Cymraeg yn berffaith. Bydd yr athrawonyn
gofalu bod iaith eich plentyn yn datblygu’ndda.
Hyd yn oedosnad ydych yn beldroediwr gwych, maechwaraepêl-droed gyda’ch plentyn

•

yn gwella eisgiliau.

•

Y peth pwysicaf yw bod yn gadarnhaol a rhoi anogaeth.

Syniadau ar sut i helpu gyda
Gwaith Cartref
• Mae anogaeth yn bwysicach nagunrhyw beth. Eisteddwchgyda'chplentyn asiaradwchamy tasgau
dansylw. Fefyddwch yn synnu pamor ddamae’chplentyn yn gallu egluro’r dasgi chi gyda’i eiriau eihun.
• Osnadydych yn gyfarwydd â’rtermau, gofynnwch i’ch plentyn esbonio. Wrth fynd drwy’r broses o
egluro, fe fyddant yn dod i ddeall yn well euhunain.
• Ewchi'r nosweithiau rhieni i gaelgwybodaeth.Gofynnwch oescanllaw adolygu neu adnoddaueraill
ar gaeli roi cymorth gydagwaithcartref.
• Mae cyfieithiad oholl dermauaddysgy plant ar gaelyr y Geiriadur ‘Termau’ arlein

• neu’rAp Geiriaduron ar eich ffôn .
• Dangoswchddiddordeb yng ngwaith ysgol eich plentyn. Osoesangencymorth arnynt, anogwch nhw i
ofyn amhelpoddi wrth yr athrawon.
• Osydych chi'n poeniamunrhyw beth,cysylltwch â'r ysgol asiaradwch â'r athro - byddant eisiau helpu.

• Gwnewchyn siwr eich bod yn gofyn i'ch plentyn yn rheolaidd aoesgwaith cartref wedi'iosod.

Y peth pwysicaf yw cefnogi
er mwyn adeiladu hyder eichplentyn.

Sgwrsiwch yn Gymraeggartref
Fefyddsiarad Cymraeg
gartrefyn cryfhau
addysgeich plentyn.

Doesdim angen
Cymraegperffaith. Mae
eich tafodiaithyn
cyfoethogi Cymraeg
eichplentyn.
Doesdim angeni chi
boeni amruglder
Saesnegeich plant. Fe
fydd eusgiliau Saesneg
yn datblygu’n naturiol
ganfod Saesnegym
mhobman.

Beth am...
- wylio rhaglenni teledu Cymraeg gyda’ch gilydd, fel Cyw aStwnsh ar

S4C neu S4C Clic, neu wrando ar Radio Cymru yn y car,
- weld faint oieithoedd gallan nhw gyfri ynddynt. Anogwch eu
diddordeb mewn ieithoedd eraill ganeubod yn
ddwyieithog yn barod.
- fynd i Siopau llyfrau Cymraeg neu i’ch llyfrgell
leol i fenthyg llyfrau, DVDs agemauCymraeg,
- ddysgurhigymau achaneuon gyda’ch
gilydd
- gwtsio adarllen storïau ar y soffa.
Mae llawer olyfrau Cymraeg daar
gael.Peidiwch âphoeni amfod yn
berffaith!

Rhowch gynnigarni!

Mwynhewch
Ddarllen!

Gwaith Cartref yn yr Uwchradd
1. Gofynnwch i’ch plentyn egluro’r dasgi chi yn Saesnegneu yn Gymraeg.
Gwiriwch unrhyw eirfa neu dermau anodd gyda’ch gilydd osoesangen gan
ddefnyddio geiriaduron ar-lein neu’r Ap Geiriaduron.
2. Trafodwch y gwaith yn Gymraeg neu’n Saesneg. Peidiwch poeni os
ydych chi’n gorfod defnyddio geiriau technegol yn Saesnegwrth drafod.
3. Peidiwch poeni osydy’ch plentyn yn cywiro eich Cymraeg. Bydd hyn
yn magueuhyder ieithyddol nhw.
4. Anogwch eich plentyn i wirio ei atebion drwyddefnyddio

Cysill ar-lein.
5. Awgrymwch i’ch plentyn lawrlwytho’r apyma ar ei
ffôn Android, iPadneu iPhoneamddim.
Fefydd yn rhoi’r eirfa gywir yn Saesneg acyn
Gymraeg iddo ar flaenau eifysedd.

Geiriaduron defnyddiol i
ddisgyblion uwchradd
Math

Enw’r geiriadur

Gwefan

Cyffredinol

GeiriadurBangor

www.geiriadur.bangor.ac.uk

O’r Saesnegi'r Gymraeg (cynhwysfawriawn)

Geiriadur yr Academi

www.geiriaduracademi.org

O’r Gymraeg i'r Saesneg(cynhwysfawriawn)

Geiriadur PrifysgolCymru

www.geiriadur.ac.uk

Geiriadur termau (defnyddiol ar gyfer gwaith
arbenigol, iechyd, hamdden,gwasanaeth sifil
ayyb.)
O’rSaesnegi'r Gymraegaco’rGymraegi'r Saesneg
Yn cynnwys tips gramadegol ac enghreifftiau o
suti redegberfau.

Porth TermauCenedlaethol
Cymru (PrifysgolBangor)

www.termau.cymru

Geiriadur CymraegGomer

www.gweiadur.com
(Bydd angeni chi gofrestru am
ddim i'wddefnyddio)

Isio gwella neu ddechrau
dysgu Cymraeg?
Mae Dysgu Cymraeg Gogledd
Orllewin yn cynnig cyrsiau ar bob
lefel ar draws yr ardal.

Ewch i’r wefan am fwy o fanylion:
www.dysgucymraeg.cymru
www.learnwelsh.cymru

