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Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol 
Canllawiau ynghylch Defnyddio'r Awgrymiadau ar 

gyfer Gwersi CA3 
 
Gobeithio y byddwch yn mwynhau gwylio'r ffilmiau a defnyddio'r awgrymiadau ar gyfer 
gwersi i hyrwyddo syniadau da, sgwrs a llythrennedd diwylliannol yn eich dosbarth. 
Bydd angen i chi ymgysylltu â'r deunyddiau datblygiad proffesiynol cyn symud ymlaen fel y 
gallwch osod y cwestiynau trafod yn eu cyd-destun ac ystyried y canlynol: 

§ Archwilio Llythrennedd Diwylliannol: Themâu ac Egwyddorion 
§ Hyrwyddo a Meithrin Deialog yn yr Ystafell Ddosbarth 
§ Cyflwyno Testunau Dieiriau: Rhyfeddodau'r Dieiriau 

 
Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynllunio i roi cymorth i chi wneud y gorau o'r cwestiynau 

trafod.  
Mae'r cwestiynau trafod yn cynnwys amcanion ar gyfer Deialog a Dadlau, themâu 
Dealltwriaeth Ddiwylliannol a syniadau ar gyfer trafodaethau 'ynghylch' y ffilmiau a 'thu 
hwnt' i'r ffilmiau. Mae yna hefyd syniad ychwanegol ar gyfer Mynegiant Diwylliannol os 
ydych am estyn y wers i alluogi'r plant i ymateb yn amlfoddol i'r ffilmiau. Awgrymiadau ar 
gyfer gwersi yw'r rhain. Rydym wedi cael y llwyddiant mwyaf lle aeth yr athrawon i'r afael 
â'r syniadau cychwynnol a rhoi eu pwyslais a'u safbwynt eu hunain ar y cynlluniau gwersi. 
Nid oes ar neb eisiau dilyn sgript gam wrth gam gan y gall deimlo'n gyfyngol yn y pen draw. 
Felly, rydym wedi cyflwyno syniadau y byddwch yn gallu eu defnyddio'n sail i gynllunio 
gwersi DIALLS, a hynny'n ôl eich anghenion a'ch diddordebau chi a'ch plant. Byddem yn 
awgrymu eich bod yn dilyn y gwersi yn ôl eu trefn gan fod yr amcanion yn achos deialog a 
dadlau yn adeiladu'n gronnus. Fodd bynnag, gallech gyfnewid ffilmiau os byddwch yn cadw 
trefn yr amcanion hyn mewn cof. Cofiwch fod y rhain yn gwestiynau trafod eang iawn ar 
gyfer cyfnod oedran y myfyrwyr (CA3). Bydd yn ofynnol addasu'r syniadau yn unol â 
phrofiadau eich plant. Defnyddir rhai ffilmiau ar gyfer mwy nag un grŵp oedran gan ein bod, 
yn syml, wedi addasu'r themâu trafod. Daw'r themâu ar gyfer y trafodaethau o'r olwyn 
DIALLS: 
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Gan fod Goddefgarwch, Empathi a Chynhwysiant yn nodweddion craidd ar gyfer DIALLS, 
rydym wedi eu cynnwys yn ychydig wersi cyntaf y Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol 
(CLLP), a hynny ar ffurf pynciau i'w trafod. Ar ben hyn, mae'r amcanion ar gyfer deialog a 
dadlau hefyd wedi'u hanelu at helpu plant i ddatblygu i fod yn oddefgar, yn empathetig ac 
yn gynhwysol yn eu hymddygiadau trafod. Edrychwch ar Offeryn Cynnydd Deialog y 
Graddfeydd Cynnydd ar gyfer Dysgu Llythrennedd Diwylliannol (SPCLL) i gael set o 
ddangosyddion ar gyfer y math hwn o sgwrsio. 
 
Materion Sensitif 
Argymhellir yn gryf eich bod yn gwylio'r ffilmiau cyn cynllunio eich gwersi. Mae'r ffilm Digon 
yn delio â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mae Siwrnai Dda yn edrych ar fudo 
gorfodol. Mae diwylliannau ysgolion yn wahanol o ran yr hyn a fyddai'n dderbyniol i'w 
ddangos, felly meddyliwch am eich dosbarth. Os penderfynwch beidio â dangos ffilm, 
gallech estyn un o'r gwersi eraill i gynnwys dilyniant y ddeialog. Fel yn achos unrhyw 
drafodaeth sy'n digwydd mewn ystafell ddosbarth, os byddwch yn teimlo bod y drafodaeth 
yn cymryd tro anghyfforddus yn achos unrhyw un o'r myfyrwyr, dylech fynd i'r afael â hyn a 
dod â'r drafodaeth i ben.  
 
Dechrau arni 
Cyn dechrau ar yr awgrymiadau ar gyfer gwersi, neilltuwch amser i sôn wrth y myfyrwyr am 
y prosiect DIALLS. Esboniwch fod hwn yn brosiect sydd wedi cynnwys myfyrwyr ledled 
Ewrop (Portiwgal, yr Almaen, Lloegr, Cymru, Sbaen, Lithwania, Cyprus, a chymydog i Ewrop, 
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Israel), a bod ei ffocws wedi bod ar themâu sy'n gysylltiedig â Byw Gyda'n Gilydd, Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol a Pherthyn – sef yr hyn a elwir yn Llythrennedd Diwylliannol. Gallech edrych 
ar yr Oriel Rithwir o waith celf a grëwyd gan fyfyrwyr ledled y gwledydd a oedd yn rhan o'r 
prosiect yn 2019-20 – mae'r oriel i'w gweld ar y wefan www.DIALLS2020.eu. Os nad yw hyn 
wedi'i sefydlu eisoes, ewch ati i drafod 'Rheolau Sgwrsio' â'ch dosbarth, a'r modd y gall 
trafodaethau fod ar eu mwyaf cynhyrchiol. Ar ddiwedd y sesiwn gyntaf, gallech adolygu'r 
syniadau hyn – sut y cafodd y myfyrwyr eu galluogi i feddwl a siarad â'i gilydd?  
 
Efallai yr hoffech rannu'r olwyn DIALLS, sy'n cynnwys themâu diwylliannol gwahanol, a 
gallech siarad am ystyr rhai o'r rhain. Gallech hefyd ddangos yr olwyn yn ieithoedd eraill y 
gwledydd. Heb i chi ddweud wrthynt gyntaf, a all y myfyrwyr weithio allan o'r ieithoedd pwy 
arall sy'n rhan o'r prosiect? (Mae'r olwynion eraill ar ddiwedd y ddogfen hon.) Gallech 
drafod logo DIALLS. Symbol o beth ydyw? 
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Esbonio'r Cwestiynau Trafod 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rydym wedi cynnwys y teitl 
yn ei iaith wreiddiol gyntaf. 
Dosbarthwr y ffilmiau sydd 
wedi rhoi'r cyfieithiadau. 

Yn ogystal â chynnwys y 
drafodaeth, mae pob 

sesiwn yn canolbwyntio ar 
amcanion ar gyfer sgiliau 
sgwrsio. Dylai'r rhain gael 
eu rhannu â'r myfyrwyr 

a'u hadolygu ar ddiwedd y 
gwersi. Ystyriwch sut y 
gellir eu cyflawni trwy 

waith grŵp a sgwrs 
dosbarth cyfan.   

Daw'r themâu 
Dealltwriaeth 

Ddiwylliannol o'n holwyn 
DIALLS. Maent i gyd yn 

cyd-fynd yn fras â'r 
cysyniadau diwylliannol 

Byw Gyda'n Gilydd, 
Cyfrifoldeb Cymdeithasol 
a Pherthyn. Ar brydiau, 
maent yn ymwneud â'r 
nodweddion craidd, sef 

Goddefgarwch, Empathi a 
Chynhwysiant, themâu 
trawsweithredol a allai 

gael eu hadlewyrchu yng 
nghynnwys y ffilmiau AC 

yn y ffordd y mae'r 
myfyrwyr yn ymgysylltu â'i 

gilydd. 

Ynghylch y ffilm: mae'r 
cwestiynau trafod sy'n 
ymwneud â'r ffilm yn 

archwilio deongliadau ac 
yn casglu ymatebion i'r 

ffilm ei hun, gan roi'r cyfle 
i ddeall y testun dieiriau.  
Y tu hwnt i'r ffilm: mae'r 

cwestiynau trafod sy'n 
mynd y tu hwnt i'r ffilm yn 
symud y drafodaeth i lefel 

newydd, gan arwain at 
drafodaethau mwy 

athronyddol, sy'n cael eu 
llywio gan werthoedd, a 

allai fod yn heriol i'r 
myfyrwyr wrth iddynt 
wrando ar syniadau ei 
gilydd ac ymgysylltu â'r 

syniadau hynny. 

Mae'r syniadau hyn yn 
rhai ar gyfer estyniadau y 
tu hwnt i'r wers, lle gallai'r 

plant ymateb i thema'r 
wers trwy gelf a drama. 
Syniadau, yn syml, yw'r 
syniadau – sef mannau 
cychwyn ar gyfer eich 

archwiliadau dychmygus 
eich hun! 
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Trosolwg o'r Sesiynau 
Cyfnod Allweddol 3 
Ffilm Thema 

Ddiwylliannol 
Dealltwriaeth 
Ddiwylliannol 

Dysgu am 
Ddeialog a 
Dadlau 

1 Όνειρο για ζωή 
[Breuddwydio am 
Fyw] 

Cyd-fyw: 
Hawliau Dynol; 
Cynhwysiant 

Trafod digartrefedd a 
rhoi ystyriaeth i 
gynnwys pawb yn y 
gymdeithas 

Gweithredu'n 
gynhwysol i 
annog eraill i 
gyfrannu 

2 Super Grand [Y 
Cawr Campus] 

Goddefgarwch 
ac Empathi 

Amlygu empathi wrth 
ystyried 
gweithredoedd pobl 
eraill 

Cyfiawnhau 
syniadau trwy 
wneud 
cysylltiadau â 
gwybodaeth 
arall 

3 La Loi du plus fort 
[Cyfraith y Jyngl] 

Cyd-fyw: 
Cydraddoldeb 

Cydnabod 
cymhlethdodau 
anghydraddoldeb 

Adeiladu ar 
syniadau er 
mwyn gweithio 
tuag at feddwl 
o'r newydd  

4 Bumerangas 
[Bwmerang] 

Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol: 
Datblygu 
Cynaliadwy 

Myfyrio ar effeithiau 
prynwriaeth 

Herio syniadau 
mewn modd 
parchus  

5 Going Fishing [Mynd 
i Bysgota] 

Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol: 
Datblygu 
Cynaliadwy 

Myfyrio ar ffyrdd 
cynaliadwy o fyw 

Empatheiddio â 
safbwyntiau sy'n 
wahanol i'n 
safbwyntiau ni 

6 Free Art [Celf Am 
Ddim] 

Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol: 
Cymhwysedd 
Cymdeithasol a 
Dinesig 

Ystyried effaith 
gadarnhaol a negyddol 
celf stryd 

Ymchwilio i 
syniadau pobl 
eraill i 
ddarganfod mwy 

7 Płoty [Ffensys] Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol: 
Cymhwysedd 
Cymdeithasol a 
Dinesig 

Ystyried effaith ffiniau 
ar gymunedau 

Cydnabod pan 
fyddwn yn newid 
ein meddwl  

8 Enough [Digon] Cyfrifoldeb 
Cymdeithasol: 
Dinasyddiaeth 

Trafod canlyniadau 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Cysylltu syniadau 
â'i gilydd i'w 
syntheseiddio 

9 Domek [Y Tŷ] Perthyn Ystyried symudiad pobl 
rhwng lleoliadau trefol 
a gwledig 

Dod o hyd i dir 
cyffredin i geisio 
cael cytundeb 
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10 Bon Voyage [Siwrnai 
Dda] 

Perthyn ac 
Empathi 

Empatheiddio â'r rhai 
sy'n cael eu gorfodi i 
fudo 

Gwerthuso 
dadleuon a 
dewis llwybr 
gweithredu 
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Olwynion DIALLS yn yr ieithoedd eraill 
 
 

 
Cymraeg 

 
 

 
Portiwgaleg 
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Lithwaneg 

 
 

 
 

Hebraeg 
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Almaeneg 

 
 

 
 

Catalaneg (Sbaen) 



 

 10 

 
Groeg (Cyprus) 

 
 

 
 

Sbaeneg 
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Arabeg 


