
 

 

 

 

 

 

Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: 
Ymarfer a Theori 

[4963N90-1] 
 

Arholiad Haf 2022 
 

Uned 330 Egwyddorion a damcaniaethau 
sy'n dylanwadu ar ofal, 

chwarae, dysgu a datblygiad 
plant yn yr 21ain ganrif yng 

Nghymru 

Dydd Iau  
9 Mehefin 2022 

 

Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
 Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr ac athrawon 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn rhoi ffocws i rywfaint o'r hyn y bydd papur arholiad Haf 
2022 yn ei gynnwys. 

Cwestiynau tariff uwch fydd dan sylw, yn bennaf, ond nid bob tro, yn y testunau a nodwyd. 

Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi yn yr hysbysiad 
hwn. 

Disgwylir y bydd yr addysgu a'r dysgu wedi ymdrin â holl gynnwys y fanyleb. 

Nid yw'n berthnasol i unrhyw gyfres arholiadau arall. 

Bwriad y wybodaeth hon yw cefnogi'r broses o adolygu.  

Gellir ei defnyddio ar unrhyw adeg o'r dyddiad y cafodd ei rhyddhau. 

Ni ddylid mynd â'r wybodaeth hon i mewn i'r arholiad.  

Nid yw strwythur y papur arholiad yn newid. 
 
Gallwch chi ofyn i'ch athro am gyngor a thrafod yr hysbysiad hwn ag aelodau eraill eich 
dosbarth.  
 
Gallwch chi ddefnyddio unrhyw adnoddau sydd ar gael i chi i ymchwilio i'r testunau/themâu 
sydd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad hwn. 

Rhyddhawyd: 4 Ebrill 2022  



 
 

Deilliant 
Dysgu Meini Prawf Asesu Ymhelaethiad o'r Cynnwys 

3.1 Sgrinio, monitro a chynnal 
profion rheolaidd 

Dylai dysgwyr wybod a deall gwerth 
ac effaith sgrinio, monitro a chynnal 
profion rheolaidd: 
• gofal cyn cenhedlu 
• gofal cynenedigol  
• gofal ôl-enedigol  

1.3 Ffactorau cyfredol a chyfoes 
a'u heffaith ar iechyd a llesiant 

Dylai dysgwyr wybod a deall ffactorau 
cyfredol a chyfoes. 
 
Yn cynnwys: 
• gwrthradicaleiddio 
• anffurfio organau cenhedlu 

benywod 
• iechyd meddwl 

 
(Ymdrinnir ag un o'r meysydd 
uchod yn y papur arholiad.)  

2.2 Cefnogi ymddygiad cadarnhaol Dylai dysgwyr wybod am y 
gwasanaethau cenedlaethol a lleol 
yng Nghymru a fyddai’n gallu bod 
ynghlwm wrth gefnogi ymddygiad 
cadarnhaol. 
 
Gwasanaethau i gynnwys:  
• gwasanaethau addysg 
• uned cefnogi ymddygiad arbenigol 
• Tîm o Amgylch y Teulu, ac ati 

 
(Ymdrinnir ag un o'r meysydd 
uchod yn y papur arholiad.) 

 

4.1 Hyrwyddo dysgu 0-19 oed Dylai dysgwyr wybod a deall 
pwysigrwydd a gwerth sicrhau bod 
plant yn achub ar gyfleoedd 
gwahanol er mwyn hyrwyddo dysgu a 
datblygiad. 
 
Cyfleoedd i gynnwys: 
• gweithgareddau allgyrsiol 
• gweithgareddau 

archwilio/arbrofi/creadigol ac 
ymarferol 

• cymryd rhan mewn trafodaethau ac 
ymholi 



• chwarae – dan do ac yn yr awyr 
agored 

•  
(Ymdrinnir ag un o'r meysydd 
uchod yn y papur arholiad.) 

3.3 Cefnogi a herio plant i weithio 
tuag at nodau a thargedau  

Dylai dysgwyr wybod a deall y rolau 
gwahanol a gyflawnir gan weithwyr 
proffesiynol/gweithwyr iechyd plant 
yn y sector amrywiol hwn a sut maen 
nhw'n hyrwyddo iechyd plant o adeg 
cynhedlu hyd at 19 oed. 
 
Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a 
thimau i gynnwys: 
• cwnselwyr 
• therapydd chwarae 

 
(Ymdrinnir ag un o'r meysydd 
uchod yn y papur arholiad.) 

 

 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 
 


