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Darllen er gwybodaeth/Ysgrifennu er gwybodaeth 

Blwyddyn 1: Mari Jones 
 

Agweddau o’r fframwaith sydd yn cael eu henghreifftio 
 
Darllen er gwybodaeth 
Mae plant yn gallu: 
• ail-ddweud yn y drefn gywir ddigwyddiadau o ddarn o naratif 
• galw i gof fanylion o destunau gwybodaeth 
• mwynhau dechrau darllen a siarad am gynnwys llyfrau/testunau. 
  
Ysgrifennu er gwybodaeth 
Mae plant yn gallu: 
• cyfathrebu’n bwrpasol, e.e. i adrodd stori, i gofio pethau, efallai â chymorth lluniad 
• ysgrifennu ymadroddion a brawddegau syml, e.e. Dyma, Mae 
• dilyn ffurf sydd wedi’i modelu gan yr athro/athrawes 
• deall gwahanol fathau o ysgrifennu, e.e. cofnod o ddigwyddiadau, disgrifiadau, 

storïau, rhigymau 
• dechrau gwahaniaethu rhwng ysgrifen a lleferydd 
• defnyddio geiriau penodol yn eu ysgrifennu sy’n ymwneud â thopig  
• creu llythrennau sydd fel arfer yn glir eu siâp ac wedi’u ffurfio’n gywir 
• defnyddio priflythyren ac atalnod llawn â pheth cysondeb 
• sillafu rhai geiriau mewn modd confensiynol gan gynnwys geiriau cytsain a llafariaid 

cytsain, e.e. mat 
• sillafu rhai geiriau amledd uchel yn gywir. 
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Tystiolaeth 
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Ysgrifennu er gwybodaeth 

Blwyddyn 1: Bwyd parti 
 
Agweddau o’r fframwaith sydd yn cael eu henghreifftio 
 
Mae plant yn gallu: 

• ysgrifennu rhai geiriau ac ymadroddion gan ddarllen eu hymdrechion eu hunain 
• defnyddio lluniau, symbolau dilyniant o lythrennau a geiriau cyfarwydd i gyfleu ystyr 
• trefnu syniadau mewn dilyniant cywir, e.e. cyfarwyddiadau, ryseitiau 
• dilyn ffurf sydd wedi’i modelu gan yr athro/athrawes 
• defnyddio geiriau penodol yn eu ysgrifennu sy’n ymwneud â thopig  
• creu llythrennau sydd fel arfer yn glir eu siâp ac wedi’u ffurfio’n gywir.  
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