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Ar Drywydd Dysgu: Geirfa ddrafft 

 
Rydym wrthi’n datblygu rhestr o dermau i helpu ymarferwyr a fydd yn defnyddio’r Map 
llwybrau a deunyddiau ehangach Ar Drywydd Dysgu drwy’r Gymraeg neu’r Saesneg.  
Isod, mae rhai enghreifftiau o ddiffiniadau drafft. 
 
Hoffem eich gwahodd i wneud sylwadau ynghylch y drafft hyd yma. Mae croeso i chi hefyd 
awgrymu termau ychwanegol o’r Map llwybrau, y canllawiau a/neu’r llyfryn asesu i’w 
cynnwys yn fersiwn derfynol yr eirfa. 
 

Dylech chi anfon eich sylwadau atom yn asesu@llyw.cymru erbyn 9 Hydref 2020. 
 

 
 
Amgylchedd sy’n  
union o’i amgylch 

 
 
(Immediate environment) Mae’r amgylchedd sy’n union o amgylch 
y dysgwr yn cynnwys gwrthrychau, pobl ac arwynebau. Mae’r 
dysgwr yn debygol o allu cyrraedd gwrthrychau o fewn yr 
amgylchedd hwn drwy wneud symudiad bach, e.e. symud ei droed 
ymlaen ychydig. 
 

Amgylchedd ymatebol (Reactive environment) Mae amgylcheddau, arwynebau, 
defnyddiau a gwrthrychau ymatebol wedi’u cynllunio i greu effaith 
fawr drwy ychydig iawn o ymdrech, e.e. blanced ofod, bwrdd 
synhwyraidd. 
 

Gweithredoedd 
damweiniol 

(Accidental actions) Mae gweithredoedd damweiniol yn 
weithredoedd gwirfoddol (h.y. o fewn rheolaeth y sawl sy’n eu 
cyflawni) ond yn ddamweiniol o ran eu heffaith, e.e. bydd dysgwr 
yn symud ei fraich ychydig ac yn dod i gysylltiad â dol Bobo sy’n 
gwneud sŵn. 
 

Gyda chymorth (Supported) Yng nghyd-destun Ar Drywydd Dysgu, defnyddir y 
term ‘gyda chymorth’ i ddynodi yr ymarferydd yn creu sgaffald ar 
gyfer ymateb y dysgwr drwy: 
 drefnu’r amgylchedd mewn ffordd sy’n bodloni gofynion  

y dysgwr, e.e. gan sicrhau fod y dysgwr mewn safle corfforol 
priodol 

 darparu cyfle clir, gor-amlwg hyd yn oed, i’r dysgwr gymryd  
ei dro 

 ysgogi’r dysgwr i ymateb a chymryd ei dro 
 dehongli amseru ymateb y dysgwr i olygu ei fod yn cymryd ei dro 
 aros yn gorfforol agos ac yn bresennol drwy gydol y sesiwn. 
 

Nodwedd bersonol (Personal identifier) Rhywbeth sy’n ei gwneud yn bosibl adnabod 
unigolyn yw nodwedd bersonol, fel rheol pan fydd yn sefyll neu’n 
eistedd yn agos at y dysgwr. Yn ddelfrydol, dylai fod yn rhan 
annatod o’r person, e.e. gwallt hir, barf. Fodd bynnag, gall fod yn 
bersawr unigryw. Y rhagdybiaeth yw y gall helpu dysgwr i adnabod 
y person, yn benodol efallai os oes nam ar synhwyrau’r dysgwr. 
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