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(i) Llwybr awgrymedig drwy'r Fanyleb  
 
Os ydych yn dysgu'r ddwyradd mae'r llwybr canlynol drwy'r fanyleb yn un awgrym. 

 

 

Ar gyfer Asesiadau Di-arholiad, yn ogystal â'u gwaith ymchwil dylai ymgeiswyr gwblhau'r ddwy dasg ar gyfer Uned 2 o dan oruchwyliaeth mewn 
tua 25 awr, h.y. Tasg 1 – 10 awr, Tasg 2 – 15 awr. 

 Blwyddyn 10  
Tymhorau'r Ysgol Uned Cynnwys 

Medi/Hydref 1 2.1.1 Datblygiad dynol drwy gydol cylchred bywyd 
2.1.2 Iechyd corfforol, cymdeithasol, emosiynol a deallusol 

Hanner Tymor    
Tachwedd/Rhagfyr 2 2.2.1 Iechyd a gofal cymdeithasol, a darpariaeth gofal plant yng Nghymru i hybu a chynnal 

iechyd a llesiant 
Asesiad Di-arholiad Uned 2 – Tasg 1 Cyfanswm o 10 awr dan oruchwyliaeth i'w cwblhau 

Y Nadolig   
Ionawr/Chwefror 1 a 2 2.2.2 Iechyd y cyhoedd a hybu iechyd drwy gydol cylchred bywyd 

2.1.3 Pwysigrwydd cyfranogiad gweithredol i ddatblygiad a llesiant  
Asesiad Di-arholiad Uned 2 – Tasg 2 Cyfanswm o 15 awr dan oruchwyliaeth i'w cwblhau 

Hanner Tymor    
Mawrth/Ebrill 1 a 2 2.1.4 Atal ac ymyrryd yn gynnar er mwyn hybu a chynnal twf, datblygiad a llesiant 

2.2.3 Ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a llesiant drwy gydol cylchred bywyd 
Asesiad Di-arholiad Uned 2 – Tasg 2 Parhad 

Y Pasg   
Ebrill/Mai 1 a 2 Asesiad Di-arholiad  

Adolygu 
Ffug Arholiad 
 

Hanner Tymor    
Mehefin/Gorffennaf 1 a 2 Arholiad 

Asesiad Di-arholiad  
 

D 



 
 

 

 Blwyddyn 11  
Tymhorau'r Ysgol Uned Cynnwys 

Medi/Hydref 3 a 4 2.3.4 Cefnogi system iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant gynaliadwy yn yr 21ain ganrif 
2.4.2 Sut y gall mathau o ofal helpu unigolion i sicrhau canlyniadau cadarnhaol 
Asesiad Di-arholiad (Cyfanswm o 25 awr dan oruchwyliaeth i'w cwblhau) 

 
      Hanner Tymor    
Tachwedd/Rhagfyr   3 a 4 2.3.3. Materion cyfoes mewn iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant 

2.4.1 Sut mae iechyd y cyhoedd a gofal cymdeithasol, a gofal plant a Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
Cymru (GIG Cymru) wedi gwella iechyd a llesiant y genedl 

Asesiad Di-arholiad  
 

      Y Nadolig   
Ionawr/Chwefror 4 2.4.3 Cefnogi hunaniaeth, hunan-werth, ymdeimlad o sicrwydd a gwydnwch ar draws cylchred bywyd 

2.4.4. Gweithgareddau ystyrlon i gynnal a hybu iechyd, datblygiad a llesiant 
Asesiad Di-arholiad  
 

       Hanner Tymor    
Mawrth/Ebrill 3 a 4 2.3.1 Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gan gynnwys y Gymraeg a diwylliant Cymru 

2.3.2 Diogelu 
Asesiad Di-arholiad  

         Y Pasg   
Ebrill/Mai 3 Asesiad Di-arholiad  

Adolygu 
Ffug Arholiad 

       Hanner Tymor    
Mehefin/Gorffennaf 3 Arholiad 

 
 



 
Mae'r llwybr awgrymedig yn galluogi ymgeiswyr i symud ymlaen drwy'r dasg  fesul adran yn hytrach na chwblhau'r dasg gyfan ar 
ddiwedd y broses addysgu.  

Ar gyfer Asesiadau Di-arholiad, yn ogystal â'u gwaith ymchwil dylai ymgeiswyr gwblhau tasg Uned 4 o dan oruchwyliaeth mewn tua 25 awr. 
Mae'r canllawiau unedau sy'n dilyn yn awgrymu oriau addysgu ar gyfer pob testun, mae gweddill yr oriau ar gyfer gwaith ymchwil unigol a 
chwblhau tasgau asesiadau di-arholiad dan oruchwyliaeth. 

DPP 2019: Canllawiau Unedau  

Canllawiau Unedau 

Uned 1 – Twf, datblygiad a llesiant dynol 

Testun Gweithgaredd Adnoddau Gwaith cartref Gwersi 
2.1.1 (a) Camau bywyd ar 
draws y gylchred bywyd 

Trafodaeth o gynnwys yr uned a dulliau asesu. 
 
Defnyddiwch enghraifft o grŵp teulu gydag 
aelodau o bob cam bywyd. 
Edrychwch ar y 5 prif gam bywyd a'r 
amrediadau oedran. Defnyddiwch gardiau i 
baru aelodau'r teulu, amrediad oedran a cham 
bywyd, trafodwch yr atebion. 
Ysgrifennwch nodiadau ar ffurf tabl. 

Enghraifft o grŵp 
teuluol – defnyddiwch 
un o opera sebon 
boblogaidd ar y teledu 
Cardiau cymysgu a 
pharu 
Gwerslyfrau 
Adnoddau ar-lein 
CBAC 

 
 
Dysgu am y camau 
bywyd a'u hamrediad 
oedran 

1 

2.1.1 (b) Twf a datblygiad Diffiniwch dwf a datblygiad drwy gynnal 
trafodaeth cyn gwneud gosodiad yn unol â'r 
fanyleb. 
Trafodwch yr anghenion gofal (corfforol, 
deallusol, emosiynol, cymdeithasol (PIES)) a 
disgrifiwch eu hystyron. Tynnwch lun cylch a'i 
rannu yn 4 gan labelu pob sector yn glocwedd 
â'r anghenion gofal (P, I, E, S) a chynnwys 
diffiniadau. 
Er mwyn crynhoi hyn a'r wers flaenorol gallai 
myfyrwyr gymryd rhan mewn unrhyw 
weithgaredd i asesu dealltwriaeth e.e. trefnu 
cardiau, bingo, taflen waith. 

Gwerslyfrau 
Adnoddau ar-lein 
CBAC 
Manyleb tudalen 11 
 
Gweithgaredd asesu 
e.e. trefnu cardiau, 
bingo, taflen waith 

Dysgu geiriau a 
diffiniadau ar gyfer 
prawf yn y wers 
nesaf. 

1 



 

2.1.1 (c) Cerrig milltir 
disgwyliedig twf a 
datblygiad  
 
 
 
 
 
 

Rhowch braf ar wybodaeth myfyrwyr am y 
wers flaenorol 
Esboniwch fod cerrig milltir disgwyliedig o ran 
twf a datblygiad corfforol, a cherrig milltir o ran 
datblygiad deallusol, emosiynol a 
chymdeithasol sydd fel arfer yn digwydd ym 
mhob un o'r camau bywyd. 
Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau, dynodwch 
aelod teulu o gam gwahanol bywyd i bob grŵp 
(gweler gwers 1) yna bydd pob grŵp yn 
ymchwilio i gerrig milltir ac yn llunio adnodd 
(poster/cyflwyniad PowerPoint/taflen) am 
anghenion gofal a ddatblygwyd ar gyfer y cam 
bywyd dan sylw. 

Ar gyfer y gwaith 
ymchwil: 
Gwerslyfrau 
Adnoddau ar-lein 
CBAC 
 

Tasgau ymchwil 12 

Testun Gweithgaredd Adnoddau Gwaith cartref Gwersi 
2.1.1 (c) Cerrig milltir 
disgwyliedig twf a 
datblygiad  
(parhad) 

Yna bydd y myfyrwyr yn edrych ar yr holl 
adnoddau i gael gwybodaeth am gamau bywyd 
eraill. 
Trafodwch pob cam bywyd gyda'r dosbarth. 
Dylech gynnwys trafodaeth ar y defnydd o 
siartiau canradd a'r Rhestr Sgiliau Tyfu i 
gofnodi datblygiad rhwng 0 ac 19 oed. 

   

2.1.1 (ch) Ffactorau sy'n 
effeithio ar dwf, datblygiad 
a llesiant 

Cyflwynwch y syniad fod ffactorau gwahanol yn 
dylanwadu arnom drwy gydol y cylchred bywyd 
gan effeithio ar ein twf, datblygiad a llesiant, a 
bod gennym ni fel unigolion reolaeth dros rai 
ohonynt ond nid dros eraill. 
Mae'r myfyrwyr yn cydweithio i lunio map 
meddwl o'r ffactorau sydd, yn eu barn nhw, yn 
dylanwadu arnom ni.  
Trafodwch y rhain a chyflwynwch y ffaith y gall 
fod categorïau gwahanol o ffactorau: corfforol, 
cymdeithasol ac emosiynol, economaidd ac 
amgylcheddol. 

Gwerslyfrau 
Adnoddau ar-lein 
CBAC 
Astudiaethau achos 
drwy'r camau bywyd 

Gorffen y canllaw 
adolygu 
Cwestiynau arddull 
arholiad 

12 



 

Yna bydd y myfyrwyr yn grwpio'r ffactorau a 
nodwyd i bob categori. 
Trafodwch sut mae'r ffactorau hyn yn cysylltu 
â'i gilydd a rhowch enghreifftiau gan ddangos 
sut maen nhw'n gallu effeithio ar lesiant 
unigolyn mewn ffordd gadarnhaol neu 
negyddol. 
Gall athrawon ddefnyddio enghraifft y grŵp 
teulu yng ngwers 1 i roi senarios gwahanol ac 
amgylchiadau unigol o bob cam bywyd i 
fyfyrwyr eu hystyried.  
Bydd myfyrwyr yn llunio eu canllaw adolygu eu 
hunain ar y testun hwn (ar ffurf tabl, map 
meddwl neu gêm trefnu cardiau).  
 
 

  



 

Testun Gweithgaredd Adnoddau Gwaith cartref Gwersi 
2.1.2 (a) 
Rhyngddibyniaeth rhwng 
iechyd corfforol ac iechyd 
meddwl da 

Dangoswch luniau i'r myfyrwyr o enghreifftiau o 
bobl o gamau bywyd gwahanol yn cymryd rhan 
mewn gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff a 
gofynnwch iddyn nhw nodi sut mae hyn yn 
fuddiol i bob unigolyn yn eu barn nhw. 
Trafodwch syniadau'r disgyblion a chyflwyno'r 
ffeithiau canlynol: 

• Gall gweithgarwch corfforol ac ymarfer 
corff arwain at fuddion iechyd 
uniongyrchol a thymor hir a gwella 
ansawdd bywyd unigolyn.  

• Mae cysylltiad agos rhwng iechyd 
corfforol ac iechyd meddwl 

• Gall gweithgarwch corfforol hefyd 
arwain at fuddion cymdeithasol ac 
emosiynol 

Bydd y myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i 
ymchwilio i’r buddion corfforol, iechyd meddwl 
ac emosiynol a chymdeithasol sy’n deillio o fod 
yn fwy gweithgar yn gorfforol a bydd pob grŵp 
yn llunio poster. Yna bydd y myfyrwyr yn 
edrych ar yr holl bosteri i wneud eu nodiadau 
eu hunain 

Gwerslyfrau  
Ymchwil ar y we 
 

Cwestiynau arddull 
arholiad 

3 

2.1.2 (b) Adnoddau i 
gefnogi iechyd 
cymdeithasol, emosiynol a 
deallusol 

Gofynnwch i fyfyrwyr roi eu dehongliad nhw o'r 
geiriau /ymadroddion “Meddylfryd twf”, 
“Ymwybyddiaeth ofalgar”, “Gwydnwch” (gallan 
nhw ddefnyddio geiriaduron i'w helpu) 
Trafodwch sut mae pob un o’r adnoddau yn 
cefnogi iechyd cymdeithasol ac emosiynol a 
sut maen nhw'n gymwys i bob cam mewn 
bywyd ac yn cael eu defnyddio'n benodol 
mewn ysgolion yn ogystal â lleoliadau gofal 
eraill. 

Geiriaduron Llenwi tabl 1 



 

Bydd y myfyrwyr yn llunio tabl yn cynnwys y 
diffiniad o bob adnodd cefnogol a'r buddion o 
ran iechyd cymdeithasol, emosiynol a deallusol 

  



 

Testun Gweithgaredd Adnoddau Gwaith cartref Gwersi 
2.1.3 (a) Cyfranogiad 
gweithredol  
 
a 
  
2.1.3 (b) Buddion 
cyfranogiad gweithredol i'r 
unigolyn 

Myfyrwyr i weithio mewn parau i roi eu diffiniad 
eu hunain o Gyfranogiad gweithredol. 
Trafodwch, yna rhowch y diffiniad canlynol i'r 
myfyrwyr: “Cyfranogiad gweithredol yw ffordd o 
weithio sy'n ystyried unigolion fel partneriaid 
gweithredol yn eu gofal eu hunain yn hytrach 
na’u bod yn dderbynwyr goddefol yn unig”. 
Pwysleisiwch fod cyfranogiad gweithredol yn 
cydnabod hawl pob unigolyn i gymryd rhan mor 
annibynnol â phosibl mewn gweithgareddau a 
pherthnasoedd bywyd bob dydd. 
Defnyddiwch senarios enghreifftiol er mwyn i'r 
myfyrwyr eu nodi a thrafodwch sut gellir 
defnyddio'r cyfranogiad gweithredol mewn 
lleoliadau gofal gwahanol ac ar draws y camau 
bywyd a nodwch y buddion i'r unigolyn. 
Y myfyrwyr i lunio canllaw adolygu yn nodi sut 
gellir defnyddio cyfranogiad gweithredol ar 
draws y camau bywyd a'r buddion i'r unigolyn. 

Senarios enghreifftiol Dysgu'r diffiniad o 
"Gyfranogiad 
gweithredol" a'r 
enghreifftiau 
perthnasol ar draws y 
camau bywyd. 
Gorffen y canllaw 
adolygu 

2 

2.1.4 (a) Ffyrdd o hybu a 
chefnogi twf, datblygiad a 
llesiant 

Cyflwynwch y syniad fod unigolion yn cael 
budd o gymorth ar gam cynnar i atal neu o leiaf 
achosi oedi yn y defnydd o wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol a gwasanaethau 
gofal plant ffurfiol.  
Defnyddiwch enghraifft y grŵp teulu o wers 1. 
Y myfyrwyr i weithio mewn grwpiau, dynodwch 
aelod o'r teulu i bob grŵp yna pob grŵp i 
ymchwilio i'r ffyrdd y gellid hybu neu gefnogi 
twf a llesiant yr aelod teulu, a phob grŵp i 
gyflwyno ei gasgliadau i weddill y dosbarth. 
Yna bydd pob myfyriwr yn llunio ei siart 
gwybodaeth ei hun ar gyfer pob cam bywyd. 

Ymchwil ar y we 
Gwerslyfrau 
 
 

Cwblhau'r siartiau 
gwybodaeth 

2 

  



 

Testun Gweithgaredd Adnoddau Gwaith cartref Gwersi 
2.1.4 (b) Cyflyrau y mae 
angen gofal a chymorth 
ychwanegol arnynt 

Trafodaeth am gyflyrau tymor byr a thymor hir 
y mae angen cymorth ychwanegol arnynt i 
gynnal iechyd a llesiant. Bydd myfyrwyr yn 
llunio tabl o gyflyrau tymor byr a thymor hir, 
ffynhonnell y cymorth, a yw'n bosibl atal y 
cyflwr a pha gam bywyd mae’r cyflwr yn 
effeithio arno.  

Ymchwil ar y we 
Gwerslyfrau 
 

Cwestiynau arholiad 
yn seiliedig ar 
senarios gwahanol 

 

2.1.4 (c) Amgylchiadau 
sy'n codi o ddigwyddiadau 
disgwyliedig ac annisgwyl 
mewn bywyd  

Gweithgaredd trefnu cardiau, bydd myfyrwyr 
yn trefnu cardiau yn ddigwyddiadau 
disgwyliedig ac annisgwyl mewn bywyd. 
Trafodwch y gweithgaredd a'i gysylltu â sut 
mae digwyddiadau bywyd yn dylanwadu ar 
amgylchiadau unigolyn. 
Myfyrwyr i weithio mewn parau i nodi effeithiau 
cadarnhaol a negyddol sy'n gysylltiedig â 
digwyddiadau bywyd ac yna nodi a yw'r 
effeithiau yn rhai tymor byr neu dymor hir. 
Trafodwch senarios enghreifftiol gwahanol o 
erthyglau newyddion / erthyglau cylchgronau. 
Myfyrwyr i wneud eu nodiadau adolygu eu 
hunain. 

Gweithgaredd trefnu 
cardiau 
Gwerslyfrau 
Erthyglau newyddion/ 
erthyglau cylchgronau 
 

Cwestiynau arholiad 2 
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