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Cyflwyno Graddfeydd Cynnydd ar gyfer Dysgu Llythrennedd 
Diwylliannol: Offeryn Cynnydd Deialog 

Mae’r Graddfeydd Cynnydd ar gyfer Dysgu Llythrennedd Diwylliannol yn cynnwys dau offeryn: 
• Yr offeryn cynnydd dysgu diwylliannol (gan ddefnyddio fframweithiau

cyfredol gan UNESCO, Cyngor Ewrop ac Oxfam)
• Yr offeryn cynnydd deialog (gan ddefnyddio llenyddiaeth am ddatblygu siarad yn yr

ystafell ddosbarth, a'i egluro gydag enghreifftiau o ystafelloedd dosbarth sy'n rhan
o brosiect DIALLS 2019-2020)

Deall yr offer 

Y man cychwyn ar gyfer deall yr offer yw cofio bod y dull DIALLS yn ymwneud â hyrwyddo 
goddefgarwch, empathi a cynhwysiant (fel ymagweddau sylfaenol ar gyfer llythrennedd 
diwylliannol). Yn y Rhaglen Dysgu Llythrennedd Diwylliannol (CLLP) mae plant ac athrawon 
yn siarad gyda'i gilydd am themâu DIALLS, sef Cyfrifoldeb Cymdeithasol, Cyd-fyw a 
Pherthyn. Maent hefyd yn dysgu sut i siarad gyda'i gilydd, gan ddefnyddio sgiliau 
deialog a dadlau i wrando ar syniadau ei gilydd ac adeiladu gwybodaeth newydd 
drwy geisio cytuno neu dderbyn amryfal safbwyntiau. 

Yr Offeryn Cynnydd Deialog 

Mae llawer wedi'i ysgrifennu am y gwahanol fathau o 'symudiadau' siarad y mae pobl yn eu gwneud 
wrth iddynt sgwrsio â'i gilydd. Mae nifer o gynlluniau codio wedi'u llunio i ddadansoddi'r symudiadau 
hyn, i edrych ar y sgwrs yma ar waith fel y mae'n digwydd mewn ystafelloedd dosbarth, i ddiffinio 
cymhlethdod dadl ac i osod safonau. Yn y CLLP, gwnaethom nodi dilyniant o amcanion dysgu ar gyfer 
Deialog a Dadlau, a daw'r rhain o ymchwil a theori flaenorol yn ymwneud â deialog addysgol, siarad 
er mwyn dysgu, dadlau a sgiliau llafaredd. 

Yn ein hofferyn cynnydd deialog rydym yn edrych yn benodol ar sut mae siarad yn ein galluogi i 
weithredu gyda goddefgarwch, empathi a cynhwysiant, gan feddwl nid yn unig am ein syniadau ein 
hunain, ond sut maent yn uniaethu â syniadau pobl eraill a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd mewn 
cymuned ddeialogaidd. 
Gallwn ddangos y dimensiynau gwahanol hyn i ddeialog drwy'r diagram hwn: 



Mae'r diagram yn dangos sut mae ein syniadau a sut rydyn ni'n eu mynegi yn cael eu cyd-destunoli. 
Yn yr ystyr ehangaf, rydym yn rhan o gymdeithas lle mae angen i ni ddysgu byw gyda'n gilydd a bod 
yn gyfrifol yn gymdeithasol (y themâu yn yr Offeryn Cynnydd Dysgu Diwylliannol). Er hynny, mae 
trafodaethau am sut rydym yn byw ein bywydau sy'n archwilio ein gwerthoedd a'n hunaniaeth yn 
digwydd mewn cymunedau fel ein hystafelloedd dosbarth ac yn cynnwys datblygu ein syniadau ein 
hunain tra'n cymryd rhan bwysig yn syniadau pobl eraill. Y gwerthoedd canolog, felly, yw bod yn 
gynhwysol wrth greu a gweithredu yn ein cymunedau, gan ddysgu goddef y nifer fawr o 
safbwyntiau a allai gael eu rhannu yno. Rhaid inni ddatblygu ein syniadau ein hunain, ond hefyd 
gwrando'n astud ar syniadau pobl eraill, gan ddangos empathi tuag at eu safbwyntiau, ac adeiladu 
weithiau ar yr hyn a ddywedant ar gyfer meddwl o’r newydd. Rhaid inni hefyd ddysgu delio ag 
amryfal safbwyntiau; gallai hyn olygu goddef amwysedd amryfal safbwyntiau heb unrhyw un ateb 
'cywir', neu gallai olygu chwilio am dir cyffredin wrth geisio dod i gytundeb. Mae offeryn cynnydd 
deialog DIALLS yn cipio'r gwahanol elfennau hyn o siarad, gan feddwl sut y gallai pob un 
ddatblygu’n ymgysylltiad soffistigedig drwy drefnu'r dangosyddion deialog yn bedwar dimensiwn: 

Cymuned: Syniadau a gweithredoedd ar y cyd, gan gydweithio fel cymuned 

Cryfder eich dadl ei hun: Cyfiawnhau, rhesymu, blaenoriaethu dadleuon a datblygu 
syniadau eich hun 

Uniaethu ag eraill: dangos empathi ac ystyried sut y gallai eraill weld pethau a sut y gallai 
hyn gyfoethogi ein syniadau ein hunain, blaenoriaethu deialog a chysylltu ag eraill 

Delio ag amryfal safbwyntiau: ceisio cytuno, neu dderbyn amryfal 
safbwyntiau 

Sut i ddefnyddio’r Offeryn Cynnydd Deialog 

Mae'r offeryn wedi'i drefnu'n dri cham cynnydd eang iawn: dechrau, datblygu a soffistigedig. 
Nid yw'r rhain yn seiliedig ar oedran, ond yn hytrach arddangos dangosyddion allweddol mewn 
deialog a dadlau. Hefyd, nid offeryn yw hwn a fwriedir i asesu plant unigol, ond i feddwl am 
grwpiau neu eich dosbarth yn fwy cyffredinol, i'ch helpu i gynllunio ar gyfer siarad yn yr ystafell 
ddosbarth. 

Wedi dweud hynny, mae’r sgiliau’n gronnol, ac efallai y byddai disgwyl y byddai plant sy’n dysgu 
siarad gyda’i gilydd yn y lle cyntaf yn arddangos dangosyddion yn y golofn ‘dechrau’ ac y gallai hyn 
fod yn fwy nodweddiadol i blant iau (4-7). Gallai'r cyfnod datblygu wedyn fod yn fwy nodweddiadol o 
blant ychydig yn hŷn (8-11), gydag ymddygiadau mwy soffistigedig yn cael eu dangos gan y myfyrwyr 
uwchradd. Fodd bynnag, gwyddom hefyd o'n hymchwil, mewn ystafelloedd dosbarth sy'n gyfoethog 
mewn deialog, lle mae athrawon yn modelu deialog a dadlau, gan ei wneud yn elfen ganolog o'u 
haddysgu ac yn darparu digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu, ymgysylltu a myfyrio gyda'i gilydd, y 
gall hyd yn oed plant eithaf ifanc ddangos ymddygiad siarad eithaf soffistigedig. 
Er mwyn cydnabod hyn, rydym wedi cynnwys enghreifftiau ar gyfer gwahanol grwpiau oedran ar gyfer rhai 
o'r dangosyddion. 

Ar dudalen gyntaf yr offeryn cynnydd deialog fe welwch y dangosyddion wedi eu nodi ar ffurf 
grid, sy'n dangos camau dilyniant (dechrau, datblygu a soffistigedig) a dimensiwn y ddeialog 
(cymuned, syniadau eich hun, uniaethu ag eraill, amryfal safbwyntiau). Os byddwch yn clicio ar 
ddangosydd, bydd yr offeryn yn mynd â chi i dudalen enghreifftiol, lle gallwch weld plant yn 
ymgysylltu â’i gilydd mewn trafodaeth sy'n cynnwys y dangosydd hwn. Mae rhai nodiadau 

Nodwn nad yw'n ddymunol rhannu cymhlethdodau deialog yn rhestr o sgiliau llinellol i’w ticio. 
Nod yr offeryn yw cefnogi athrawon i gydnabod sut mae deialog dda yn swnio pan fydd yn 
digwydd – a meddwl sut y gallent gefnogi plant i'w datblygu. 



athrawon sy'n esbonio sut mae'r sgwrs yn dangos y dangosydd. Nid yw'r enghreifftiau'n 
'berffaith'; maent yn cynrychioli pa mor anniben y gall siarad yn yr ystafell ddosbarth fod ac fe'u 
cynhwysir i'ch helpu i adnabod mathau tebyg o siarad yn eich ystafell ddosbarth chi. Byddwch yn 
sylwi yn eich ystafell ddosbarth y gallai'r plant ddangos rhai ymddygiadau eithaf soffistigedig yn 
rhai o'r dimensiynau ond bod angen mwy o waith arnynt ar eraill. 

Y Camau Nesaf  
Wrth gwrs, dim ond y cam cyntaf yw cydnabod bod y plant yn arddangos dangosyddion penodol o 
lythrennedd diwylliannol drwy eu sgwrs. Ar dudalen flaen yr offeryn cynnydd deialog rydym hefyd 
wedi cynnwys rhai camau nesaf i'w hystyried fel athro. Gan ein bod yn gwybod nad 'rhestr wirio' o 
sgiliau llinol, tameidiog yn unig yw datblygu sgiliau deialog, mae'r camau nesaf hyn yn siarad yn 
gyffredinol am y mathau o weithgareddau ac ethos ystafell ddosbarth i'w hyrwyddo i ddod â DIALLS 
yn fyw! 
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DANGOSYDDION YR OFFERYN CYNNYDD DEIALOG 

dechrau datblygu soffistigedig 
Bydd y dangosyddion isod yn eich helpu i asesu deialog plant o ran pob dimensiwn. Efallai y gwelwch fod plant yn arddangos ymddygiadau o bob 
rhan o'r ystod o ddangosyddion, a bod hyn yn benodol iawn i'r cyd-destun. Ceisiwch ystyried eu datblygiad ar draws y pedwar dimensiwn i adeiladu 
cymuned ddysgu gyda'i gilydd, lle gall syniadau gael eu rhannu, eu hadeiladu a’u herio mewn amgylchedd empathetig, goddefgar a chynhwysol. 
Cliciwch ar bob dangosydd i fynd â chi i dudalen o enghreifftiau. Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf ar bob tudalen i ddychwelyd i’r 
fan hon. 

cymuned - 
syniadau a 

gweithredu ar 
y cyd 

*gwrando ar ei gilydd (yn
weithredol ac yn amyneddgar)
*ymuno drwy gynnig syniadau

*annog pawb i gyfrannu (dathlu
safbwyntiau amrywiol)

*gweithredu'n gynhwysol drwy
wahodd eraill i gyfrannu
*cydweithio er mwyn cytuno ar
syniad

*archwilio syniadau gwahanol er
mwyn canfod tir cyffredin 

*trafod syniadau gwahanol er mwyn
ceisio cytuno
*gwerthuso syniadau a dewis dull
gweithredu 

cryfder eich 
syniad 

eich hun: 

*rhoi rhesymau gan ddefnyddio
oherwydd

uniaethu ag 
eraill - 

ymgorffori 
syniadau 

*meddwl am syniadau pobl eraill 
(ailddatgan syniadau) 

*parchu syniadau pobl eraill 
(cytuno) 

*cyfiawnhau rhesymau y tu hwnt i
'farn' syml; yn aml gan ddefnyddio
cyd-destun penodol

*uniaethu ag eraill drwy ymgysylltu
â'u syniadau efallai'n eu gwahodd i
ymhelaethu
*dangos empathi tuag at syniadau
sy'n wahanol i'ch syniadau eich hun 
*adeiladu ar syniadau pobl eraill i'w
cynnwys 

*cyfiawnhau syniadau drwy wneud
cysylltiadau â gwybodaeth 
ehangach/cyffredinol

*holi rhywun i gael gwybod mwy am 
eu gwahanol safbwyntiau

*adeiladu ar syniadau pobl eraill er
mwyn meddwl o’r newydd

ymdrin ag 
amryfal 

safbwyntiau 
(lluosogrwydd)

*cydnabod efallai na fydd eraill
yn cytuno â ni ac i'r gwrthwyneb 

*herio syniadau mewn modd
parchus 

*newid meddwl rhywun 

*cydnabod ac esbonio newidiadau 
o ran safbwynt 
*trafod dewisiadau amgen er mwyn
eu gwerthuso
*cysylltu syniadau a'u cyfosod

Y CAMAU NESAF AR GYFER DEIALOG 

dechrau datblygu soffistigedig 
Fe welwch fod plant yn arddangos ymddygiadau yn eu deialog ar draws yr ystod o ddangosyddion. Ni fwriedir i'r offeryn fod yn rhestr fanwl gywir o sgiliau, 
ond i'ch helpu i fyfyrio ar sut mae deialog y plant yn datblygu. Bwriad y syniadau isod yw eich cefnogi i ddeall sut y gallech symud plant ymlaen yn eu 
trafodaethau. 

cymuned - 
syniadau a 

gweithredu ar 
y cyd 

Yn y cyfnod hwn fe welwch fod modelu 
athrawon yn allweddol i gynnwys pob 
plentyn yn y dosbarth, a'ch bod yn arwain 
ethos y gymuned. Canmolwch y plant pan 
fyddant yn mynd ati i gynnwys eraill wrth 
ofyn am eu syniadau. Gall trafodaethau 
gynnwys y dosbarth cyfan yn bennaf, ond 
bydd defnyddio partneriaid siarad yn 
galluogi mwy o leisiau i gael eu clywed. 

Bydd gwaith grŵp yn y cam hwn yn galluogi 
plant i gymryd cyfrifoldeb am gynnwys ei gilydd. 
Sefydlwch rolau ym mhob grŵp, gan roi'r dasg i 
blant fwydo'n ôl am ba mor dda yr oedd eu 
grŵp yn cynnwys ei gilydd. Gallech roi rôl 
'anogwr' i blentyn, gan ofyn iddo chwilio'n 
benodol am ymddygiad cynhwysol gan 
aelodau'r grŵp 

Ar lefel soffistigedig bydd myfyrwyr yn gallu 
neilltuo rolau a nodau iddynt eu hunain i 
gwblhau tasgau. Dylai defnyddio sesiynau 
llawn bach mewn amser gwaith grŵp, gan 
ofyn i'r dosbarth fyfyrio ar gynnydd eu tasg, 
ganolbwyntio ar eu gallu i weithio fel grŵp, 
nid ar y gweithgaredd yn unig. Sefydlwch 
sefyllfaoedd lle gellir gwerthuso gwerth 
syniadau ac annog myfyrio ar hyn. 

cryfder eich 
syniad eich 

hun: 

Mae hyd yn oed plant iau yn hapus i 
ddefnyddio 'oherwydd' i esbonio eu 
rhesymu. Unwaith y byddant yn gwneud 
hyn yn hyderus, heriwch yn garedig y 
rhesymau y gellid eu datblygu'n llawnach. 

Yn y cam hwn mae'n bwysig bod plant yn 
dechrau myfyrio ar ddilysrwydd dadl y tu hwnt 
i'w barn nhw’n unig ond gan ddefnyddio 
tystiolaeth o gyd-destun y gweithgaredd 
(efallai'r testun y maent yn ei rannu). Bydd 
addysgu deialogaidd sy'n ysgogi ymhelaethu ar 
syniadau yn cefnogi plant i feddwl yn fwy 
beirniadol 

Dylai myfyrwyr fod yn gyfarwydd iawn â 
darparu tystiolaeth ar gyfer eu dadleuon, a 
dylai hyn ddefnyddio gwybodaeth fwy 
cyffredinol, yn ogystal â'u profiadau eu hunain, 
a chyfeiriadau rhyngdestunol wrth iddynt 
ddefnyddio ffynonellau eraill. 

uniaethu ag 
eraill - 

ymgorffori 
syniadau 

Mae plant yn aml yn poeni cymaint am eu 
syniadau eu hunain i’w rhannu nad ydynt 
yn gwrando'n llawn ar ei gilydd. Modelwch 
sut i ymgorffori a chyfeirio at syniad rhywun 
arall a thynnu eu sylw pan fydd eu 
syniadau'n gysylltiedig â'i gilydd. 
Canmolwch y plant pan fyddant yn gwneud 
hyn yn glir drwy enwi ei gilydd. 

Yn y cyfnod hwn mae plant yn aml yn 
defnyddio 'Gan adeiladu ar...' fel iaith i ddangos 
eu hymdrechion i wneud eu pwyntiau'n 
berthnasol i lif y drafodaeth. Efallai y gwelwch 
eu bod yn defnyddio'r iaith hon hyd yn oed pan 
nad ydynt yn adeiladu o gwbl! Unwaith y 
byddwch yn fodlon eu bod yn hyderus ac yn 
hapus i ddefnyddio termau fel 'Gan adeiladu ar 
X...' neu ' Gan gyfeirio'n ôl at Y...'  dechreuwch 
eu herio os ydych yn teimlo eu bod yn 
defnyddio'r iaith hon yn arwynebol. 

Mewn gwaith grŵp byddwch yn disgwyl gweld 
bod myfyrwyr yn gallu holi ei gilydd i gael 
gwybod mwy am syniadau ei gilydd. Gallai 
ystafell ddosbarth wirioneddol ddeialogaidd 
ddod â'r sgiliau hynny i mewn i waith dosbarth 
cyfan hefyd, fel nad yr athro yw'r cyfrwng 
canolog ar gyfer y drafodaeth mwyach ond 
bod plant yn ymateb i'w gilydd ac yn holi ei 
gilydd. Heriwch nhw i nodi'r rhan 'newydd' o 
syniad a sut mae'n berthnasol i eraill. 

ymdrin ag 
amryfal 

safbwyntiau 
(lluosogrwydd) 

Mae deall ei bod yn iawn i syniadau fod yn 
wahanol yn allweddol yma. Dysgwch blant 
i ddefnyddio 'Rwy'n anghytuno â'r syniad 
hwnnw, oherwydd...' a bod yn glir ynghylch 
anghytuno â syniad, yn hytrach na'r 
unigolyn. 

Unwaith y bydd plant yn gallu anghytuno a 
derbyn amryfal safbwyntiau dylid eu hannog i 
ystyried a yw syniadau newydd wedi gwneud 
iddynt newid eu meddwl. Mae modelu 'Rydw i 
wedi newid fy meddwl - roeddwn i'n meddwl X 
ond nawr rwy'n meddwl Y' yn dangos i'r plant y 
gall newid safbwynt fod yn gam gwerthfawr. 

Wrth annog myfyrwyr i fwydo'n ôl am eu 
gwaith grŵp, gofynnwch iddynt fyfyrio ar y 
newidiadau a fu o ran barn. Bydd hyn yn eu
galluogi i olrhain a syntheseiddio syniadau,
yn ogystal ag ystyried y rhesymu dros newid
safbwynt. 
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Gwrando ar ei gilydd (yn weithredol ac yn amyneddgar) 
Di-eiriau, aros am eich tro, heb fod â dwylo i fyny yn meddwl am yr hyn y maen nhw 
am ei ddweud 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 

Yma, wrth i athro/athrawes roi cyfarwyddiadau i'r dosbarth mae plentyn yn gorffen ei 
brawddeg — gan dorri ar draws ychydig, ond gan ddangos ei bod wedi gwrando'n 
ddigon da ac yn disgwyl yr hyn y byddai'n ei ddweud nesaf. Mae'r enghraifft hefyd yn 
dangos yr athro yn gosod disgwyliadau clir i’r plant o ran gwrando. 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 

Er bod yr enghraifft gan blant hŷn, mae'r darn hwn yn dangos enghraifft glir o blentyn yn 
cofio bod yn amyneddgar. Mae Rose yn mynegi syniad, ac mae Matthew yn dechrau 
torri ar ei thraws (mae siarad sy'n gorgyffwrdd wedi’i nodi â cromfachau sgwâr). Mae'n 

Julia 

Iawn. Rydw i am i chi wrando’n ofalus ar yr hyn rwy’n mynd i’w 
ddweud, ac yna rydw i am i chi feddwl a ydych chi’n cytuno neu’n 
anghytuno. Dim siarad eto. ‘Rhaid i chi ddilyn y rheolau bob amser'. 
Mae gen i linell fan hyn. Ar yr ochr yma rwy'n cytuno llawer, rhaid i chi 
ddilyn y rheolau bob amser. Daw'r llinell i'r canol, 'Mmm, weithiau ie, 
weithiau na.’ Yr holl ffordd i lawr i anghytuno - rhaid i chi ddilyn y 
rheolau bob amser? Peter, der i roi lle’r wyt ti am roi dy enw. Ble’r wyt 
ti'n meddwl? Wyt ti’n cytuno bod angen dilyn y rheolau bob amser -  

Neu anghytuno.

A 

Matthew [Fel - mae'n ddrwg gen i.] (yn gorchuddio ei geg, gan sylweddoli ei fod 
wedi torri ar draws ) 

Rose ac mae eich cartref yn llawn cymaint o atgofion nad ydych hyd yn oed 
yn gwybod ei fod wedi digwydd ond ei fod wedi.

Rwy’n credu mai lle sy’n llawn o’ch holl atgofion gorau yw cartref. Felly, 
pe bawn i'n gwahodd un o'm ffrindiau i sleepover yn fy nghartref 
cyntaf, yna dyna'n bendant pan fydda i - dyna ran o fy - dyna ran o fy 
nhŷ wedi'i lenwi ag atgof. [Ac rwy’n]- 

Rose 
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sylweddoli ei fod wedi bod yn ddiamynedd ac nad yw wedi aros iddi orffen, felly mae'n 
atal ei hun ac yn ymddiheuro'n gyflym, gan orchuddio ei geg i ystumio ymrwymiad i 
beidio â thorri ar draws a gwrando'n amyneddgar ar Rose. 
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Ymuno drwy gynnig syniadau 
Bydd y plant yn mynegi syniadau mewn perthynas â chwestiwn yr athro, nid atebion ei 
gilydd 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Mae’r athrawon yn gofyn am safbwyntiau'r plant ac maen nhw’n ymateb mewn cyd-
destun dosbarth cyfan nodweddiadol. Yn y cyd-destun hwn nid yw'n bwriadu ehangu'r 
syniadau gan ei bod yn casglu amrywiaeth yn unig, cyn eu harchwilio ymhellach yn nes 
ymlaen. Mae casglu'r syniadau gyda'i gilydd yn golygu y gall y dosbarth eu cymharu a'u 
trafod yn ddiweddarach. 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Mae'r dosbarth newydd symud i siarad mewn grwpiau bach, ac mae Nicole yn cynnig 
syniad mewn ymateb i ysgogiad yr athro ar ôl gofyn i'w ffrindiau yn ei grŵp a all hi ei 
rannu. 

A Beth yw cartref? Rhywle rydych chi'n byw? Iawn. Fe wnaf i 
ysgrifennu hynny fan hyn. (Ysgrifennu) Rhywle rydych chi'n byw. 
Maya. 

Maya Mae'n rhywle diogel. 
A Rhywle diogel (ysgrifennu). […] Violet. 

Violet Dyma lle rydyn ni'n cysgu. 
A Lle rydych chi'n cysgu (ysgrifennu). […] Rachel? 

Rachel Mae'n rhywle rydych chi'n ei brynu. 
A Gallwch BRYNU eich cartref. Iawn (ysgrifennu ). […] Mia. 

Mia Dyma lle rydych chi'n dathlu’r Nadolig. 
A Lle rydych chi'n dathlu’r Nadolig! (Ysgrifennu ) [...] Mia, dewis di rywun 

arall sydd â’u llaw i fyny. 
Mia Sarah 

Sarah Mae'n rhywle rydych chi'n gyfeillgar ag e? 

Diolch. Felly, rwy'n meddwl efallai fod ei waith ar y lleuad ac yna aeth 
â'i deulu neu ei wraig neu ei ffrind neu ei chwaer, beth bynnag ydyn 
nhw, ac aeth e â... nhw yno. Efallai eu bod wedi marw ac mae'n 
meddwl pan aeth i'r lleuad ac edrychodd ar y byd, efallai ei fod wedi 
bod yn meddwl 'Dylwn i fod wedi'u gadael nhw yno.' Ac efallai fod 
ganddo blant yno ac mae'n gwneud hynny iddyn nhw - y gân honno. 

Nicole 

Matthew Cei. 

Mae gen i syniad. [Alla i], alla i ddweud fy 
  

Nicole 

sionsaunders-jones
Highlight

sionsaunders-jones
Highlight



Annog pawb i gyfrannu (dathlu safbwyntiau amrywiol) 

Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

safbwyntiau 
Cymryd eu tro - yn debygol o gael eu harwain gan athrawon yn y cyfnod hwn 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Modelu athrawon. Mae'r athro/athrawes yn ffurfio cylch o blant fel bod pawb yn 
cael cyfle i gymryd rhan. Anogir y plant i ddefnyddio ystum sy'n dangos eu bod am 
siarad ac fe'u hanogir i ddewis y siaradwr nesaf 



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Gweithre
 
du'n gynhwysol drwy wahodd eraill i gyfrannu 

Plant yn gofyn i eraill a oes ganddynt rywbeth i'w rannu neu ei ychwanegu. 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Mae'r dosbarth newydd symud i siarad mewn grwpiau bach ar ôl cael cwestiwn trafod 
gan yr athro. Mae Nicole yn gofyn i Owen, sy'n tueddu i fod yn dawel iawn, a fyddai'n 
hoffi dechrau. Pan nad yw'n gwneud hynny, mae'n gofyn i blentyn arall yn y grŵp. 

(Ysgwyd ei ben)

Pwy sydd eisiau dechrau? Owen, wyt ti eisiau dechrau?



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Cydwe
 
ithio er mwyn cytuno ar syniad 

Dangos ymgysylltiad â syniadau ei gilydd 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Mae'r athro/athrawes wedi gofyn i'r grwpiau bach feddwl am un neu ddau o deimladau i 
gysylltu â'r cymeriad mewn ffilm, y maent i'w hysgrifennu ar ddarn o bapur siâp calon. Mae'r 
plant yn mynd i’r afael â’r dasg gyda'i gilydd, ac yn cytuno ar syniad Matthew i gynnwys y gair 
"dig" yn eu calon. Mae'r cydweithio go iawn yn digwydd pan fo Rose yn holi Matthew i ddeall ei 
syniad, mae Matthew yn esbonio, ac yna mae Rose yn cytuno yn y pen draw. Mae'r lleill, 
Nicole ac Owen, yn cytuno'n raddol hefyd. 

Nicole Ie.



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Archwilio syniadau gwahanol er mwyn canfod tir 
cyffredin 
Archwilio  gwahaniaethau a thebygrwydd rhwng syniadau sy'n ceisio dod o hyd i 
fannau lle gellir dod i gytundeb 

Enghraifft CA2 (grŵp bach yn cael ei arwain gan athro) 

Nodiadau athrawon 
Mae'r plant yn cydweithio drwy grynhoi beth yw eu tir cyffredin, sy'n cael ei ddilyn gan 
esboniadau o'u safbwyntiau unigol mewn modd parchus. 

Lily rydyn ni i gyd yn meddwl fod rhywbeth {gwahanol} ar y diwedd, efallai, 
oherwydd roeddwn i'n meddwl ei fod e’n chwarae i fod fel pobl eraill - 
efallai bod creaduriaid eraill yn byw yno ac yn eu cael allan o {aneglur}. 
Roedd Aubrey yn meddwl (yn cyfeirio at Aubrey ). 

Aubrey Roeddwn i'n meddwl ei fod e’n ceisio cael sylw'r ddaear ac roeddwn i'n 
meddwl, pan oedd yn dechrau chwarae, ei fod yn edrych fel ei fod - 
roedd e’n edrych fel bod ei dŷ wedi chwythu i fyny neu rywbeth, 
oherwydd doeddech chi ddim yn gallu ei weld. Felly -  



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Trafod
 
 syniadau gwahanol er mwyn ceisio cytuno 

Cyfeirio at wahanol syniadau ac efallai defnyddio iaith amodol i gynnig 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau athrawon 
Mae myfyrwyr yn trafod beth yw cartref ac a yw tŷ a chartref yr un peth. Mae Lily yn 
anghytuno ag Aubrey ac mae Aubrey yn ceisio nodi yn y rhesymau mae Lily’n eu 
cyfrannu pam y gallant ddod i gytundeb er eu bod yn anghytuno. 

Aubrey Felly, rwy'n meddwl bod fy - a yw cartref yr un fath â phawb yn eich grŵp - rwy'n meddwl 
y dylen ni drafod hynny, oherwydd dydw i ddim yn meddwl, yn bersonol, ei fod e. Eich - 
rwy'n teimlo'n gyfforddus yn fy nghartref ond - ac rwy'n ei hoffi'n fawr, ond nid dyma lle y 
cefais fy ngeni. Nid yw'n debyg i'r tŷ lle cefais fy ngeni. Felly rwy'n credu - byddwn i'n ei 
alw'n gartref i mi, ond wedyn os edrychwch yn ôl, nid fy nhŷ go iawn. 

Lily Rwy'n anghytuno â ti, Aubrey, oherwydd cefais fy ngeni yn Llundain a symudais pan 
oeddwn i newydd gael fy ngeni, ond dydw i ddim yn cofio hynny. Dydw i ddim yn ei drin fel 
fy nghartref er i mi gael fy ngeni yno oherwydd dydw i ddim yn cofio, dydw i ddim yn 
edrych yn ôl arno. Does gennym ni ddim llawer o luniau ohono. Dim ond achos ymm - 

Aubrey Ie. 
Lily Oherwydd nid dyna fyddai fy nghartref gan nad ydw i'n cofio ac nid lle dwi'n meddwl y 

cefais fy magu a - 
Aubrey Ond yna gyda ti, roedd gen ti dŷ o'r blaen ac mae hynny'n fath o ble y ces di dy fagu. 

Felly, os oeddet ti yn Llundain, oeddet, roeddet ti yn Llundain, ond wedyn, os gwnes di 
symud i Great Missenden ac yna symud eto, mae dal i fod rhyw fath o gyswllt. 



Gwerthuso syniadau a dewis dull gweithredu 

Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Blaenoriaethu ac asesu syniadau, penderfynu fel grŵp i wneud rhywbeth 

Enghraifft CA2 dosbarth cyfan 

Nodiadau Athrawon 
Yn y dilyniant hwn mae'r athro’n modelu i'r plant sut i grynhoi a dal syniad wrth bwyso a mesur ei 
botensial ac yna ychwanegu syniadau newydd i gytuno ar gyfeiriad meddwl (yn hytrach na 
gweithred). Er nad dyma'r enghraifft gryfaf, mae hyn yn dangos pa mor bwysig ydyw i athrawon 
fodelu camau gweithredu ar y cyd yn y dosbarth cyfan er mwyn i fyfyrwyr allu mabwysiadu'r un 
strategaethau yng nghyd-destun gwaith grŵp bach. Fel pob sgil deialog, mae angen ei adeiladu'n 
ofalus, gyda chyfleoedd i'r plant fyfyrio ar sut y gwnaethant reoli'r drafodaeth gyda'i gilydd. 

Ivan 
A 

John 

Rydyn ni newydd gael sgwrs ddiddorol iawn yma. Roedden ni’n siarad â Ryan, ac roedd 
Ryan yn dweud ei fod wrth ei fodd â’i iPad, ei hoff beth i'w wneud yw chwarae ar ei iPad, a 
dywedais i, 'Wel, beth os yw chwarae ar dy iPad yn golygu nad yw dy chwaer yn gallu 
chwarae ar ei iPad hi?' Roedd un o'u iPads wedi torri. A dywedodd Ryan, 'Wel, wrth gwrs 
byddwn i'n rhannu fy amser ar yr iPad gyda hi. Byddwn i'n rhoi peth o'm hamser i'm chwaer 
chwarae ar ei iPad.' Felly, gadewch i ni feddwl am y llygoden. Mae'r llygoden eisiau gwneud 
ballet.  Mae'r llygoden bob amser yn gwneud ballet. Mae Dad yn ceisio ei gael i focsio, ond 
mae'n gwrthod gwneud bocsio ac mae'n cario ymlaen gyda ballet. Mae'r tad ychydig yn 
drist, achos roedd y tad wrth ei fodd yn bocsio - fe wnaf i ei sotrio yn y funud - roedd y tad 
wrth ei fodd yn bocsio. Roedd e am weld ei fab yn bocsio rhywfaint, ond dyw e ddim yn 
gwneud hynny. Mae e'n dawnsio. Yn eich barn chi, beth allai’r bachgen bach llygoden fod 
wedi'i wneud i gadw ei dad yn hapus ond yn dal i fod yn driw iddo'i hun? Anthony? 
Gallai roi cynnig arni. 
Rhoi cynnig arni, ie. Gallai fod wedi rhoi cynnig ar focsio, gweld a oedd yn ei hoffi, 
oherwydd nid oedd yn edrych fel ei fod wedi rhoi cynnig arni, ond efallai ei fod wedi 
gwneud hynny. Dydw i ddim yn gwbod. Iris?

Gallen ni ddysgu gwneud y ddau. 
Gallen ni ddysgu gwneud y ddau. Diddorol. Ivan. 
Efallai y gallai eu cyfuno gyda'i gilydd. Felly, efallai ceisio bocsio wrth ddawnsio. 
O, felly mae'n creu camp newydd, felly fel bocsio ballet. 
Blocsio. Bloxstet 

Anthony 

A 

Iris 
A 



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Rhoi rhesy
 
mau gan ddefnyddio oherwydd 

Efallai na fydd 'oherwydd' bob amser yn arwain at ddadl gwbl gydlynol ond mae'r 
bwriad yno 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Mae'r dilyniant hwn yn dangos cwestiwn syml ac ymateb, lle mae plentyn yn rhannu ei syniad gan 
ddefnyddio strwythur brawddegau sy'n dechrau gyda 'oherwydd'. Mae'r athro/athrawes yn annog Evelyn i 
egluro pan mae hi'n rhoi rhan o ateb. 

Evelyn Oherwydd mai dim ond un oedd. 
A Sori? 

Evelyn Oherwydd nad oedd ond - nid oedd neb yn y tŷ gydag ef. 

Ydych chi'n meddwl y gallai ei deulu fod wedi ei glywed? Sut ydych chi'n 
gwybod nad oedd ei deulu ar y lleuad? 

A 

sionsaunders-jones
Highlight



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Cyfi
 
awnhau rhe

  
symau y tu hwnt i 'farn' syml; yn 

aml gan ddefnyddio cyd-destun penodol 
Defnyddio tystiolaeth o'r testun/gwers/cyd-destun 

Enghraifft CA2 (grŵp bach yn cael ei arwain gan athro) 

Nodiadau 
Trafod ffilm lle mae'r athro'n gofyn breuddwyd pwy sydd bwysicach - breuddwyd tad 
neu freuddwyd bachgen? Mae Lily yn rhoi cyfiawnhad yn seiliedig ar fanylion y ffilm 
maen nhw wedi'i gwylio. Mae'r enghraifft hon yn dangos sut mae iaith lafar yn aml yn 
gymhleth ac yn cynnwys syniadau nad ydynt wedi'u ffurfio'n llawn. Mae Lily yn 
defnyddio 'chi' wrth iddi gamu i esgidiau cymeriadau'r ffilm, gan uniaethu â sut gallen 
nhw deimlo 

Lily 

[Beth sydd] fwy pwysig? 

Mae'n debyg mai breuddwyd y bachgen, oherwydd mae’r tad eisoes 
wedi cwblhau ei freuddwyd, a'i fab, nid yw bob amser yn gallu dilyn yr 
hyn mae e am oherwydd nid yw'n bod yn annibynnol mewn gwirionedd 
os ydych chi'n dilyn yr hyn y mae eich tad yn ei wneud. Felly, os yw ei 
fab yn gwneud hyn rydych chi'n bod yn annibynnol ac rydych chi’n 
dysgu rhywbeth hollol newydd ac rydych chi'n dilyn eich breuddwydion. 

A 



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Cyfiawnhau syniadau drwy wneud cysylltiadau â 
gwybodaeth ehangach/cyffredinol 
Cyffredinoli i wybodaeth ehangach y tu hwnt i'r testun/gwers/cyd-destun 

Enghraifft CA2 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Mae'r dosbarth yn trafod yr hyn y mae'n ei olygu i fod â chartref, i symud neu gael eich 
gorfodi i adael eich cartref. Yma ,mae Tobias yn cysylltu'r pwnc hwn â sefyllfa rhyfel ac i 
fudo gan ddefnyddio ei wybodaeth gyffredinol y tu hwnt i'r wers. 

Tobias Mae rhyfel yn mynd ymlaen ger Syria, Iran. Mae wedi bod yn 
digwydd ers amser maith bellach. 

A Iawn. 
Tobias Ac weithiau nid yw pobl yn gallu mynd yn ôl 

A [Ie] felly dydyn nhw ddim yn gallu mynd yn ôl, ydyn nhw? 
Tobias [Ac]- 

A [Maen nhw] Wedi gorfod gadael a dydyn nhw ddim yn gallu mynd 
yn ôl. Tobias? 

Tobias Ac, hefyd, nid oes gan rai pobl le i’w alw’n gartref, fel mudwyr. 
Weithiau dydyn nhw ddim yn gwybod pa un - ble mae eu cartref 
oherwydd gallen nhw alw adref yn rhywle arall, ond yna ffonio 
adref yn rhywle arall, oherwydd maen nhw'n symud o gwmpas, 
yna dydyn nhw ddim yn setlo i lawr mewn un lle. 



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Meddwl a
 
m syniadau pobl eraill (ailddatgan syniadau) 

Ailadrodd syniad rhywun 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Mae'r plant yn trafod beth yw cartref iddyn nhw drwy gynnig syniadau amrywiol. Mae Madeline yn 
awgrymu mai ei brawd sy'n bwysig (llinell 101) ac mae Anthony’n ailddatgan yr un syniad yn 
ddiweddarach drwy gyfeirio at ei chwaer (llinell 109). Mae Evelyn (llinell 111) yn ymhelaethu ymhellach ar 
y syniad drwy wrthdroi'r gwerthusiad o'r berthynas â'i chwaer. Mae'r athro’n cymryd rôl fodelu yma, drwy 
ailddatgan syniadau'r plant i ddangos sut y gellir eu gwerthfawrogi. 



Parchu syniadau pobl eraill (cytuno) 

Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Efallai dim ond cytuno cyn ychwanegu syniad arall 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Modelu athrawon. Mae'r athro yn modelu parch at wahanol syniadau drwy eu crynhoi 
ac mae hyn yn caniatáu i Harry ymgysylltu â syniadau plant eraill a chytuno â nhw 
gan roi rheswm. 

Harry 

Mmm (yn ddiddorol ). Felly mae Madeline yn meddwl ei fod wedi hedfan i'r 
lleuad i weld sut le oedd yno, ychydig fel y mae gofodwyr yn ei wneud, 
Richard, ond chwalodd ei long ofod ac aeth yn sownd yno. Codwch eich llaw 
os ydych chi’n cytuno a gallwch chi ddweud pam. 

Rwy’n cytuno oherwydd pam y byddai am fynd i'r lleuad ac aros yno ac 
adeiladu tŷ? 

A 



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Uniaethu ag eraill drwy ymgysylltu â'u syniadau, eu 
gwahodd i ymhelaethu o bosibl 
Ychwanegu at bwynt, efallai gofyn am eglurhad 

Enghraifft CA2 (grŵp bach yn cael ei arwain gan athro) 

Nodiadau 
Mae'r TA wedi ymuno â'r grŵp, sy'n trafod sut i ddiffinio cartref, ac wedi gofyn i Mirtel 
ble mae gartref iddi hi. Pan atebodd Mirtel "Estonia", gofynnodd y TA a oedd hi ddim yn 
teimlo'n gartrefol yn Lloegr. Pan fydd Mirtel yn ymateb ei bod hi ac yn cyfeirio at 
adnabod Lloegr yn dda (llinell 213), mae Ivy yn ei gwahodd i ymhelaethu ar ei 
theimladau yn hytrach na'i bod yn gyfarwydd â Lloegr, gan ofyn a yw hi'n hapus. 

Ydw, rwy'n teimlo’n gartrefol yn Lloegr ac yn Estonia.

Rwy'n teimlo'n hapus bod gyda fy nheulu a'm ffrindiau.
Felly dy gartref hefyd?



Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Dangos empathi tuag at syniadau sy'n wahanol i'ch 
syniadau eich hun 
Rhoi eich hun yn esgidiau rhywun arall, gan gydnabod eu safbwynt 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Gofynnwyd i'r plant ddiffinio eu cartref a nodi ble maent yn perthyn. Mae Mirtel newydd esbonio nad yw 
"perthyn" yr un fath â lle mae'n byw ar hyn o bryd, oherwydd mae'n byw yn y DU ond yn perthyn i Estonia 
am nifer o resymau. Mae Mark yn ymateb yn emphathetig, gan ddweud "Rwy'n deall hynny", ac mae'n 
ymddangos ei fod yn myfyrio ar feddylfryd Mirtel wrth ddweud nad yw'n gwybod i le mae e’n perthyn ei 
hun. 

Ydw. Rwy'n dal i berthyn i Estonia. Rwy’n siarad Estonia, rwy’n 
darllen Estonia. Mae fy mam yn bwriadu [...] ffonio athro yn 
Estonia, fel y gallwn - fel ei bod hi’n gallu fy helpu i ddysgu, yna 
rwy'n aros yn Lloegr, felly mae'n mynd i fod yn haws. 
Felly rwyt ti - ydw, rwy'n deall hynny. Dydw i ddim yn gwybod 
ble’r ydw i'n perthyn. 

Mirtel 

Mark 



Adeiladu ar syniadau pobl eraill i'w cynnwys 

Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Ymhelaethu ar/rhesymu gyda syniad rhywun arall, gan gyfeirio'n ôl atynt 

Enghraifft CA2 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Cyfeiria Lily yn ôl at Aubrey sawl gwaith, unwaith gyda dyfyniad uniongyrchol ac mae'n adeiladu ar 
gyfraniad blaenorol Aubrey yn y drafodaeth. 

dweud na allwch chi ddarllen y llyfr hwnnw, peidiwch â mynd, 'Iawn, 
fydda i ddim yn ei ddarllen oherwydd nes di ddweud wrthyf am beidio.' 
Dylech chi ddweud, 'Dwi'n gallu ei ddarllen, oherwydd dwi eisiau 
darllen hwn.'

am ei wneud, efallai gyda chwaraeon, beth rydych chi eisiau bod pan 
fyddwch chi'n hŷn.



Holi rhywun i gael gwybod mwy am eu syniadau 

Cliciwch ar logo DIALLS yn y gornel dde uchaf i ddychwelyd i'r dudalen flaen 

Holi person: gwahodd ymhelaethu/rhesymu 

Enghraifft CA3 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 

Mae Samuel yn dechrau drwy ddisgrifio rhan o ddadl Carl mae'n anghytuno â hi - ond 
yn gofyn i Carl ddweud mwy wrtho am y syniad. Mae Carl yn egluro’r hyn yr oedd yn ei 
olygu - sy'n golygu nid yn unig eu bod yn dod o hyd i dir cyffredin, ond y deuir o hyd i 
hyn drwy ganiatáu i'w gilydd (Carl) esbonio'n glir yr hyn yr oedd yn ei olygu. 

Gyda Carl gyda'r hyn y mae Carl newydd ei ddweud, rwy’n anghytuno â'r 
darn olaf rwyt ti newydd ei ddweud, oherwydd fe wnes di ddweud y dylent 
adael i'w plentyn wneud yr hyn y mae e eisiau. A wnei di ymhelaethu ar 
hynny, os gweli di’n dda? 
Na, roeddwn i’n dweud, pe bai eu plentyn, pe baen nhw’n gadael i'w plentyn fod 
yn greadigol a byw sut y mae am fyw, peidio â gadael iddyn nhw wneud beth 
bynnag maen nhw am drwy'r amser, ond gadael iddyn nhw ddewis a ydyn nhw 
am wneud rhywbeth, eu helpu i fynd i'r cyfeiriad cywir. 

Felly, fel rhoi ewyllys rydd iddyn nhw? 
Ie. 
Iawn. 

Samuel 

Carl 

Samuel 
Carl 
Samuel 
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Adeilad
 
u ar syniadau pobl eraill er mwyn meddwl o’r 

newydd 
Ymhelaethu ar/rhesymu gyda syniadau i ddatblygu syniadau newydd (rhyng-feddwl) 

Enghraifft CA3 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Mae'r myfyrwyr yn mynd i'r afael â deall y delweddau mewn llyfr, yn yr achos hwn llun o 
berson sy'n gweithio wrth ymyl person mewn hamog. Mae Samuel yn gwrando ar syniad 
Cedric am gyfalafiaeth, ac hyd yn oed yn gorffen ei frawddeg i ddangos ei fod yn cytuno. 
Yna mae'n adeiladu ar y syniad, gan gynnig anghydraddoldeb rhwng y rhywiau fel ffordd 
o ddeall yr un rhaniad dosbarth a gydnabuwyd gyntaf gan Cedric. Cytuna Cedric â
meddylfryd newydd Samuel ac mae'n cynnig ei deimladau amdano.

O, dwi newydd sylweddoli rhywbeth hefyd. Yn un o'n sesiynau blaenorol 
roeddem yn siarad am y cyfoethog a chyfalafiaeth, ac yma mae'n edrych fel 
ei fod e’n ymlacio tra mae hi'n gwneud y gwaith caled. Efallai fod hyn yn 
cyfleu’r cyfoethog yn erbyn y [llai ffodus]. 
[Tlawd]. Neu efallai y gallech ei gysylltu â dynion yn cael mwy o dâl [os] 
[Ie, ie]. 
wyt ti'n sôn am hawliau cyfartal, sut mae menywod [yn gyfartal] 
[Sut mae amseroedd] mor rhywiaethol a dydw i dal ddim yn gallu credu’r peth; 
mae' n erchyl l, ond sut mae hi'n gwneud gwaith yn y tŷ ac mae e yno'n ymlacio 
ar yr hamog. 

Cedric 

Samuel 
Cedric 
Samuel 
Cedric 
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Cydnabod efallai na fydd eraill yn cytuno â ni ac i'r 
gwrthwyneb (anghytuno) 
Cydnabod anghytundeb/ neu anghytuno 

Enghraifft CA1 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Yn yr enghraifft hon o CA1, mae'r athro wedi gofyn "a oes rhaid i chi ddilyn y rheolau 
bob amser?” ac wedi gofyn i'r plant roi eu llaw yn y cylch os oes ganddynt farn i'w 
rhannu. Ar ôl i Ayana ateb ac i'r athrawes ailddatgan ei phwynt i'r dosbarth ei glywed, 
mae Helen yn ymateb yn uniongyrchol i Ayana. Mae'n addasu ei chytundeb, 
("weithiau") tra'n datgan yn glir ac yn barchus ei bod hefyd yn anghytuno ("weithiau [ni 
ddylem os] oes ffordd gyflymach)." 

Mae'n rhaid i chi ddilyn y rheolau, oherwydd, os [...] os [...] os yw'r athro'n 
dweud rhywbeth ac na wnaethoch chi hynny, yna gallai'r athro fod yn flin. 
Felly, mae Ayana’n dweud, ‘Mae'n rhaid i chi ddilyn y rheolau, oherwydd, os 
yw'r athro'n dweud rhywbeth ac na wnaethoch chi hynny, yna gallai'r athro 
fod yn flin.’ Felly, rwyt ti’n dal i gytuno bod ‘Rhaid i chi ddilyn y rheolau bob 
amser’. Rhowch eich llaw i mewn os ydych yn cytuno neu'n anghytuno. 
Ayana, dewis rywun sydd â'i law yn y cylch. 
Rydw i’n cytuno i ryw raddau ac rydw i hefyd yn anghytuno, oherwydd 
weithiau dylem ddilyn y rheolau, ond weithiau, yn y ffilm honno, roedd 
ffordd gyflymach o gael y dail, felly doedd dim angen ichi ddilyn y rheolau, 
ac fe wnaethon nhw greu rheol newydd.

Ayana 

A 

Helen 
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Herio syniadau mewn modd parchus 
Gwrando ar sy niad, a chynnwys anghytundeb gyda chydnabyddiaeth bod y syniad 
cyntaf yn ddilys, hyd yn oed os yr anghytunir ag ef 

Enghraifft CA2 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Yn gyntaf, mae Rose yn cydnabod pa ran o sylw Gavin oedd yn wybodaeth newydd iddi 
ac mae'n dweud yn glir, os yw'n iawn, y byddai'n cytuno â rhan o'i bwynt "byddai'n 
defnyddio rhannau o’r roced." Yna, dywed Rose ei bod yn "herio" Gavin — y gair y mae'r 
athro wedi'i fodelu i olygu anghytuno — ar ran benodol o'i ddamcaniaeth. Mae hi'n glir 
iawn ei bod wedi gwrando arno ac yn credu bod y cyfeiriad at hanes a'i syniad yn 
werthfawr, ond mae'n herio un rhan ar sail tebygolrwydd. 

Rose 

Wel beth oeddwn i'n ei feddwl, rydw i'n meddwl bod ei gartref ar y ddaear 
oherwydd efallai ei fod wedi bod -  amser maith yn ôl, dwi ddim yn gwybod, 
fel y 60au neu rywbeth, roedd NASA yn arfer anfon anifeiliaid i’r gofod fel 
cathod a chŵn a mwncïod a phethau fel yna. Efallai [...] efallai ei fod wedi 
bod ar y ddaear ond mae wedi cael ei gipio a'i brofi i gael ei roi ar roced, 
ei anfon i'r lleuad ac yna efallai ei fod wedi colli pŵer neu rywbeth, felly 
mae wedi colli signalau gyda'r ddaear, ac yna efallai ei fod newydd 
gwymplanio ar y lleuad. Ac mae wedi defnyddio'r adnoddau o'r roced i 
adeiladu cartref yno a phethau felly. 

Rwy'n ychwanegu at sylw Gavin, oherwydd - wel, doeddwn i ddim yn 
gwybod bod NASA wedi gwneud hynny 60 mlynedd yn ôl neu os na 
wnaethon nhw, ond os yw'n cwymplanio gyda'r roced, yna byddai'n 
defnyddio rhannau’r roced. Ond yna rydw i hefyd yn herio Gavin 
oherwydd dydw i ddim yn meddwl y byddai roced wedi ei wneud o bren ac 
y byddai paent ynddo a'r ffenestri sgwâr y byddech fel arfer yn eu gweld 
mewn tŷ neu [ddrws a'r ffenestri].

Gavin 



Newid meddwl 
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Mannau lle mae myfyrwyr naill ai'n cydnabod eu bod wedi newid eu meddwl neu’n nodi hynny 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Yma, mae Lily yn esbonio iddi newid ei meddwl, er nad yw'n esbonio pam. 

[Ie, roeddwn i naill ai’n] meddwl hynny neu roeddwn i'n meddwl efallai 
- oherwydd yn y nos, mae yna synau rhyfedd. Efallai mai fe oedd yn 
gwneud y synau rhyfedd hynny. Ond nawr dwi'n meddwl, fel y stori, dwi'n 
meddwl ei fod e'n ceisio ein cael ni - cael ein sylw ac efallai ei fod yn cesio 
gwneud ffrindiau.

Lily 
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Cydnabod ac esbonio newidiadau o ran safbwynt 
Nid yn unig yn datgan newid safbwynt ond yn egluro pam 

Enghraifft CA2 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Mae'r plant yn trafod a oes gwahaniaeth rhwng symud a gadael cartref pan nad 
oes gennych ddewis, er enghraifft fel ffoadur yn ystod rhyfel a sut y gallai hynny 
olygu gadael eich teulu ar ôl. Cyn hynny roeddent wedi cytuno bod y teulu'n rhan 
bwysig o 'gartref'. Mae Aubrey yn dangos ei fod wedi gwrando ac ystyried y 
safbwyntiau amgen - a sut mae hyn wedi achosi iddo newid ei feddwl. 

Aubrey Nawr, ar ôl clywed yr hyn a ddywedodd Miss Smith, rwy'n cytuno 
oherwydd - mae hyn oherwydd na fyddech chi mewn gwirionedd - 
byddech chi am fod yn ddiogel, dydych chi ddim am gael eich lladd pe bai 
- byddai'n well gennych chi - mae'n debyg y byddai'n well gennych chi -
straffaglu ychydig efallai pe byddech chi'n cael eich symud. Ond pe baech
chi yn Llundain pan oedd yr Ail Ryfel Byd yn digwydd, byddai'n llawer mwy
tebyg y byddai'n rhaid i chi gadw draw o bopeth. Felly, mae'n debyg y
byddai'n well gennyf fynd i gefn gwlad.
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Trafod dew
 
isiadau amgen er mwyn eu gwerthuso 

Dangos tystiolaeth o feddwl beirniadol drwy gymharu syniadau i archwilio eu gwerth 

Enghraifft CA3 (dosbarth cyfan) 

Nodiadau 
Mae’r myfyrwyr yn trafod beth yw cartref. Rheolir y drafodaeth gan yr athro o ran cymryd 
tro ond mae'r bechgyn yn cymryd pwyntiau ei gilydd i gynnig dewisiadau amgen tra'n 
cytuno neu'n anghytuno’n gwrtais â'i gilydd. 

Lucas. 
Rwy'n cytuno â phwynt Amiri oherwydd pan fydd pobl yn - pan symudodd fy 
nghefnder allan o Lundain, roedd e’n gweld eisiau Llundain ac mae'n dal i 
wneud hynny ond mae'n dal i fod allan o Lundain. Ond fel mae'n debyg - os 
ydych chi'n byw yn rhywle am gryn amser, eich plentyndod a [phethau felly] 

A 
Lucas 

A 

Christian Fyddwn i ddim yn dweud fy mod yn cytuno ag Amiri. Byddwn i'n dweud ei bod 
yn cymryd amser i newid sut rydych chi - ble rydych chi'n meddwl yw eich 
cartref. Mae gofyn dod i arfer ag ef. Ond mae'n golygu - os byddwch chi'n 
symud, nid lle cawsoch chi eich geni fydd eich cartref. Felly dywedwch eich 
bod wedi cael eich geni yn - y tu allan i Lundain ac yna’ch bod yn symud i 
Lundain, mae eich cartref yn teimlo fel ei fod yn Llundain ar ôl ac - efallai y 
byddai ychydi

 
g flyny

 
ddoe

 
dd pe b

 
aech y

  
n byw y

 
 tu all

  
an i Lundai

  
n am 

ychydig flynyddoedd. Dyw eich cartref ddim yn newid, ond yn raddol yn 
hytrach nag ar unwaith.

Iawn. Da. Christian. 

Amiri Byddwn yn dweud, er mwyn gwrthbrofi pwynt Harry, mae'n debyg y gallwch - 
gallwch newid cartrefi - neu gallwch symud tŷ, ond allwch chi ddim newid 
cartref. Felly, beth rwy’n ei olygu wrth hynny yw y gallwch symud cymaint o 
weithiau ag y mae angen i chi ond fel eich cartref, fel maen nhw’n ei ddweud, 
cartref yw lle mae 'r galon - mae eich calon yn aros gartref, nid yw'n symud, 
nid yw'n newid.



Cysylltu syniadau a'u cyfosod 
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Dwyn syniadau ynghyd i greu rhywbeth newydd 

Enghraifft CA2 (grŵp bach) 

Nodiadau 
Mae'r plant wedi bod yn mynd i'r afael â'r hyn y mae 'cartref' yn ei olygu, ac a fyddai 
gwahanol sefyllfaoedd preswyl yn cyfrif fel cartref. Erbyn y tro olaf, roedd Christian fel 
pe bai'n cyrraedd safbwynt hanner ffordd i gyfuno ei bwynt bod gwestai'n gartref dros 
dro gyda dadl Mia nad oedd yn gartref go iawn, wedi'i ddiffinio'n briodol. 

Ella 

[le, lle].

Nid yw'n gartref. Mae fel tŷ bach.

[Ie, felly dyma] eich ystafell [am y tro].
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