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Pecyn Addysgol:  
Cynllun gwers  
 
 

Nodau dysgu Adnoddau 

 Deall beth yw gwaith 
Comisiynydd y Gymraeg 

 Dangos sut mae modd 
defnyddio’r Gymraeg yng 
Nghymru 

 Dysgu am yr hawliau sydd yna 
yng Nghymru i siarad Cymraeg 

 Gwybod sut i gysylltu gyda'r 
Comisiynydd 

 Fideo ‘y Gymraeg yn eich ardal 
chi’ 

 Cyflwyniad ‘Comisiynydd y 
Gymraeg’ 

 Ffeithlen i athrawon 

 

Gwers 1 

Trafodaeth 
Cychwynnwch y wers trwy ofyn wrth y dosbarth beth maen nhw yn ei wybod am 
Gomisiynydd y Gymraeg?  Ydyn nhw wedi clywed amdano?  Pwy ydy o? 
Os na, beth maen nhw yn ei feddwl mae yn ei wneud? Cofnodwch rhain ar y 
bwrdd gwyn neu gofynnwch iddynt ei wneud fel tasg unigol / gyda phartner trafod. 
Unwaith y bydd pawb wedi nodi eu syniadau, ewch ymlaen at y cyflwyniad. 
 
Cyflwyniad 
Dangos y cyflwyniad sydd wedi ei baratoi sydd yn egluro beth ydy gwaith y 
Comisiynydd a sut mae’n gwneud gwahaniaeth.  Mae’r pwyntiau ymchwilio a 
thrafod wedi eu cynnwys yn ystod y cyflwyniad – a bydd gofyn cael mynediad at 
gyfrifiaduron i ymchwilio.  
 
Fideo 
Mae’r fideo yn dangos beth mae swyddfa’r Comisiynydd yn gyfrifol amdano yn 
eich ardal chi. 
 
 

 

Beth ydym ni wedi ei ddysgu? 

Unwaith y byddwch wedi gorffen mynd trwy’r cyflwyniad, gofynnwch wrth y plant: 

 Pa mor bwysig ydych chi’n meddwl ydy gwaith y Comisiynydd? 

 Ydych chi am ddefnyddio eich hawliau i siarad Cymraeg? 

 Mae’r swigen oren yn dangos fod rhywun yn gallu siarad Cymraeg – beth 
ydych chi yn ei hoffi am y cynllun?   

 Beth arall ddylai’r Comisiynydd fod yn ei wneud? 



 
2. 

 

 

Her 

Beth am fynd a’r plant i’r stryd fawr / tref / pentref agosaf i wneud eu fersiwn eu 
hunain o’r fideo.  Ble allan nhw weld y Gymraeg a ble allan nhw ei defnyddio?   
 
Gallwch greu posteri i’w rhoi mewn siopau o amgylch yr ardal leol yn egluro beth 
ydy’r swigen oren, ac annog pobl i siarad Cymraeg. 
 
Neu beth am weithio’n unigol i gasglu lluniau o’r Gymraeg yn eu hardal leol hwy a 
chreu cyflwyniad ar Pic Collage 

 

Datblygu ymhellach 

Os ydych chi eisiau gwneud gwaith pellach, beth am: 
 

 Cynnal sgwrs Skype / rhannu eich fideo gydag ardal arall yng Nghymru i 
gymharu’r ddwy ardal – ble mae plant y ddwy ysgol yn gweld y Gymraeg? 
Pa mor wahanol ydi’r sefyllfa yn y ddwy ardal? Ydy’r plant yn gallu siarad 
Cymraeg yn eu canolfan hamdden neu siop? 
 

 Pwnc Mastermind. Os byddech chi yn cael ‘Hanes y Gymraeg’ fel pwnc 
Mastermind, beth fyddech chi angen ei wybod?  Gwnewch fap meddwl i 
ystyried yr holl elfennau ydych chi angen ymchwilio a dysgu amdanynt.  
Gallwch gynnal cwis ar y diwedd rhwng y gwahanol dimoedd 
 

 Hanes yr iaith: Beth ymchwilio i hanes yr iaith Gymraeg. Beth oedd y 
boblogaeth gan mlynedd yn ôl?  Hanes sefydlu S4C, arwyddion ffyrdd 
dwyieithog, sefydlu’r Urdd, ysgol Gymraeg gyntaf a’r Welsh Not er 
enghraifft. 
 

 

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog (MAT) 

 
Gwahaniaethu rhwng y sefydliadau sydd yn gorfod cynnig gwasanaethau trwy’r 
Gymraeg (sefydliadau cyhoeddus) a’r rhai sydd angen eu perswadio i wneud 
hynny (elusennau a’r sector breifat).   
 
Plant i weithio mewn parau gan greu diagram venn yn nodi pedwar sefydliad 
cyhoeddus, pedwar busnes a phedair elusen. Beth yw’r gwahaniaeth rhyngddyn 
nhw?   
 

 

 

 

 



 
3. 

 

Rhannu 

 
Os ydych chi eisiau rhannu fideo, lluniau neu waith ydych chi wedi bod yn ei 
wneud gyda ni, mae croeso i chi gysylltu. 
 
Mae croeso hefyd i chi anfon cwestiwn atom, ac fe allwn ni anfon ateb i chi gan y 
Comisiynydd dros fideo. 
 
Manylion cysylltu tîm Cyfathrebu Comisiynydd y Gymraeg  
E-bost - post@cyg-wlc.cymru 
Twitter - @ComyGymraeg 
Facebook – Comisiynydd y Gymraeg 
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