
LLAFAREDD:

5 Strategaeth 
i gefnogi 
sgwrsio



Ysgol uwchradd Gymraeg sydd
yn darparu addysg ar gyfer
disgyblion 11-18 oed yw
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn 
Tawe. Mae’r ysgol wedi’i lleoli
yng ngogledd Abertawe
ac mae’n cael ei chynnal gan
awdurdod lleol Abertawe. Mae 
30.2% o’r disgyblion yn
byw yn ardaloedd 20% mwyaf
difreintiedig Cymru. 
Daw tua 10% o’r disgyblion o 
gartrefi lle mae’r Gymraeg yn
cael ei siarad ar yr
Aelwyd. (ESTYN, 2019)



TIM YMCHWIL BRYN TAWE



PAM LLAFAREDD?





Pam llafaredd?

“While no one would ever question the need to teach 
a child to read, all too often it is assumed that 
speaking is a skill that doesn’t require teaching-
instead, children should just “pick it up”. But not all 
children will”.

“By the age of five, 75% of British children who 
experienced poverty persistently throughout the 
early years are below average in language 
development, compared to 35% who never 
experienced poverty”.



• ‘The first step in embedding oracy into your classroom is accepting 

that it already happens - your students talk a lot, and you can 

leverage that’

• ‘You start from the idea that talking isn't an extra thing………It's 

children discussing ideas with each other and coming up with their 

own conclusions. Talk supports thinking, and that means it 

supports learning.’

• ‘Teaching oracy means putting more intention behind how you 

guide and organize your students' talk. When they gather for group 

work or discussions, give them talking guidelines, roles, and tools.’





YMCHWIL CYCHWYNNOL
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294 O DDISGYBLION



Sylwadau staff cyn y cyfnod treialu-
Beth ydych chi am ei wella?

Sicrhau bod pawb yn y grŵp yn
cyfrannu'n gytbwys, strwythuro'r sgwrs
e.e. rhoi cynllun i'r sgwrs a strwythuro

atebion ar lafar. REJ

Ehangder ac ystod yr eirfa; 
hyd ac ansawdd y 
trafodaethau. ED

Hoffwn weld y disgyblion yn gallu defnyddio geirfa
heriol/gyfoethog, ac ymestyn ar bwyntiau. CL

Hyder disgyblion i drafod
materion ar lafar SG

Sut i hyfforddi'r disgyblion i hunan asesu'r
trafodaethau. RhW

Cyfoethogi geirfa disgyblion, 
cywirdeb ieithyddol a chodi eu

hyder yn gyffredinol wrth siarad yr
iaith. EH

Sgiliau gwrando ac ymatebion
perthnasol i'r hyn sydd wedi cael ei

ddweud gan eraill. DE



Sylwadau disgyblion cyn y cyfnod treialu-

Rhai pobl yn y grŵp ddim yn
trafod nol neu rai pobl ddim

yn cymryd sylw
Yasmin Winkley

Rydyn ni fel arfer ddim
yn siarad am y gwaith ni

fod i drafod
Ellie Myles

Dydyn ni ddim yn
gwybod y geiriau

cymraeg.
Libby Jenkins

Pa heriau sy’n eich wynebu gyda thasgau llafar?



Sylwadau staff: Yn eich barn chi, beth yw effaith y pandemig ar
allu’r disgyblion i drafod yn y Gymraeg?

Wedi gwneud niwed
sylweddol i lif a 

rhuglder eu trafod yn
Gymraeg. ED

Mae wedi tanseilio
hyder y disgyblion. MJ

Mae'n enfawr! Maen nhw wedi
colli'r geiriau elfennol/syml yn

ogystal a chystrawenau a 
chywair. CL

Mae'n enfawr!! Llwyth o 
ffactorau e.e. sgiliau

ieithyddol, hyder yn y 
Gymraeg, y gallu i drafod

yn synhwyrol gan ddangos
empathi a derbyn barn 

eraill mewn ffordd
aeddfed. REJ

Llawer o ddisgygblion heb gael
strwythur/ffiniau ac felly yn fwy parod i
herio unrhyw fath o rheol/disgwyliad HJ



Mae fy hyder i siarad
Cymraeg wedi lleihau

Megan Neale

Rydw i’n credu bod y pandemig wedi
effeithio ar fy sgiliau cymdeithasol i

Lewis Garland

Ydy, oherwydd doedd dim cyfle i siarad
o flaen pobl wyneb i wyneb. Mae wedi
effeithio ein hyder, ac yn bersonol mae
mor galed i siarad Cymraeg oherwydd

ni wedi mynd misoedd heb siarad
unrhyw Gymraeg yn y tŷ. Caitlin Ellis

Yn sicr, wedi bod yn anodd i ddod
yn ôl i'r byd ysgol ac i drafod
mewn ffordd academaidd, yn
enwedig ar ôl cyfnod clo lle

doedd dim cyfle i wneud hynny. 
Mirain Owen

Sylwadau disgyblion: Ydy’r pandemig wedi cael effaith ar eich sgiliau llafar?



5 
STRATEGAETH

1. Cyfoethogi Geirfa

2. Y Switsh Gwrando

3. AAA a rhoi rôl i bawb

4. Matiau Trafod

5. Meddwl. Paru. Rhannu



CYFOETHOGI GEIRFA

‘92 per cent of teachers think school closures due to the Covid-19 pandemic have 

contributed to a widening of the ‘word gap’ and that 94 per cent found it 

challenging to support pupils’ vocabulary development while teaching remotely 

during the first national lockdown’ (Ymchwil Prifysgol Bryste)



YR YMCHWIL....

2018 20192018



OES  ANGEN  EICH  ARGYHOEDDI?

“Yn y blynyddoedd a roddais i lythrennedd, dysgais 
yr hyn y dylwn fod wedi ei wybod erioed- does dim 
byd pwysicach na geirfa... Mae geirfa wrth wraidd 
ein hymdrech i gau’r bwlch rhwng y breintiedig a’r 
difreintiedig”
Geoff Barton



Tic am 

bob gair

Cyfanswm

Geiriau 10 

pwynt

Geiriau 5 pwynt

Geiriau 2 bwynt

CYFANSWM:

10pwynt

5pwynt

2bwynt

dewr
penderfynol

dwyieithog

gwrthod

heb
roi’r

ffidl yn 
y to

dyfalbarhau

edmygu

ysbrydoli



Addysg Gorfforol: Annog y defnydd o eirfa bynciol ar lafar

Drilio geirfa bynciol ar lafar



Celf

Drilio geirfa bynciol ar lafar





TABL GEIRFA



TRIONGL GEIRFA

Geirfa aml-ddefnydd cyffredin

Geirfa aml-ddefnydd o ansawdd uchel

Geirfa academaidd/ pynciol

CWESTIWN 

TRAFOD:  

Ydyn ni’n

gwneud digon i

osgoi defnyddio

plastig?

adnoddau 

anadnewyddol 

creaduriaid y 

môr

ailgylchu

ailddefnyddio

ecolegwyr

pydru

poteli plastig



GÊM DDOMINO

Cymru

Yr Iaith

Gymraeg

Yr Anthem 

Genedlaethol

Pêl-droed

Angerdd

Rygbi

CWESTIWN TRAFOD: 

Beth yw bod yn Gymro i

chi?



SWITSH GWRANDO



Cadw cyswllt llygaid Nodio Pen

Edrych ar y person

Ymateb

Cytuno neu anghytuno
Holi cwestiwn

Datblygu neu 

ymestyn pwynt Parchu safbwynt

SGILIAU GWRANDO DA



SYNIADAU SUT I GANOLBWYNTIO 
A GWRANDO :

• Eisteddwch gyda chefn syth

• Edrychwch ar bwy bynnag sy’n siarad.

• Peidiwch â meddwl am bethau eraill.

• Mae’n help ail-ddweud pwyntiau y person yn
eich pen.

• Gofynnwch gwestiynau i’ch hun pan mae
rhywun yn siarad.

• Nodiwch eich pen a gwenwch .

• Mae angen ymarfer y sgil! 



SESIWN GLOI: Y SWITSH
GWRANDO

1. Disgybl A (siarad):

Trowch at eich partner ac eglurwch sut rydych chi’n 
teimlo ar hyn o bryd ar ôl dysgu am drychineb 
Aberfan.

2. Disgybl B (gwrando):

Tra bod eich partner yn siarad, peidiwch â thorri ar draws a 
dangoswch iaith gorfforol bositif – cyswllt llygaid, nodio’r pen 
ayb.

Yna, gwasgwch y switsh.

Nawr, mae tro Disgybl B i siarad a bydd angen i 
Ddisgybl A wrando. 



Dyniaethau: Sesiwn gloi gan ddefnyddio swits gwrando

Swits Gwrando



AAA (ATEB. ADEILADU. ATEB NÔL.)
A 

RHOI RÔL I BAWB



Dyma enghreifftiau o rolau sy’n cael eu 
hawgrymu gan Voice21, sef holwr, heriwr, 
datblygwr syniadau, symbylwr a chadeirydd, 
crynhöwr ac aseswr. 

Byddai’n ddoeth cyflwyno ambell rôl ar y tro 
er mwyn i’r disgyblion fagu hyder. 

Fe sylwch fan hyn bod cymorth o ran 
agoriadau brawddegau addas i’r rolau 
gwahanol.





Mae sawl ffordd o ddefnyddio rolau

Un opsiwn yw gofyn i ddisgyblion drafod un cwestiwn mewn grwpiau o dri, 

gydag un yn chwarae rôl ‘Crynhöwr Tawel’. 

Rôl y ‘Crynhöwr Tawel’ yw gwrando ar drafodaeth y ddau arall yn y grŵp a 

gwneud ychydig o nodiadau. 

Yna, bydd y ‘Crynhöwr Tawel’ yn adrodd nôl i’r dosbarth. 

Byddai modd cyfnewid y rolau ar gyfer y cwestiwn trafod nesaf.



Hanes



Beth yw’r brif neges yn

araith Greta Thunberg?

‘Mae’r araith yn cyfleu

difrifoldeb sefyllfa cynhesu byd

eang.’

‘I adeiladu ar bwynt Jac, mae

Thunberg yn awyddus i ddwyn sylw

at ddiffyg gweithredu rhai o 

wledydd mwyaf pwerus y byd’.

‘Er bod pwynt Sally yn un teg, 

rhaid nodi nad yw araith

Thunberg yn cynnig datrysiadau

i’r problemau ac ond yn rhestru'r

rhwystredigaethau.’

AAA 
ATEB- ADEILADU- ATEB NÔL



Mynegi Barn:

Credaf fod…

Yn fy marn i…

Fy safbwynt personol yw…

Ateb:

Cytunaf gyda…oherwydd

Hyderaf fod…

Mae’r dystiolaeth yn dangos yn

glir…

Adeiladu:

Hoffwn adeiladu ar 

bwynt…oherwydd…

I ategu at y pwynt mae….

Yn ogystal â’r pwynt yna gan…,

Ateb Nôl:

Anghytunaf gyda...

Hoffwn herio’r farn yna...

Yn wahanol i ..., teimlaf fod...

Cyfeirio at matiau trafod



MATIAU TRAFOD



I holi / cynnwys eraill

• Beth yw dy farn/safbwynt di...?

• Wyt ti’n cytuno?

• Sut gallai hyn effeithio…?

• Pam na wnawn ni…..?

• Oes unrhyw un yn anghytuno gyda hyn?

• Oes unrhyw un arall eisiau cynnig barn ar...?

• Beth oeddet ti’n ei feddwl pan ddwedaist ti...?

• Gallet ti roi enghraifft o...?

I ymateb i gyfraniad rhywun arall

• Yn gysylltiedig â’r hyn ddwedaist ti…

• I ategu at hynny….

• 'Dw i’n cytuno/ anghytuno…

• Hoffwn ychwanegu….

• Mae gen i farn debyg/ wahanol i….

• Dw i’n dueddol o gytuno gyda….

I grynhoi

• Felly, i grynhoi...

• Y prif bwyntiau a godwyd oedd….

• Ymddengys ein bod yn cytuno

am…..

• O ganlyniad...

• Y casgliad yw....

• Wrth bwyso a mesur....

Mat Trafod

I esbonio

• Mae’n amlwg…. oherwydd…

• Mae hyn oherwydd…

• Y rheswm am hyn yw….

• Y dystiolaeth yw...

• Er enghraifft...

• Gellir honni bod....

• Mae hyn yn dangos….

I drafod syniadau

• Mae angen i ni ddechrau’r dasg trwy...

• Rydw i’n awgrymu bod...

• Mae’n bwysig i ystyried y ffaith bod...

• Y rhesymau pam 'dw i’n credu hyn yw...

I fynegi barn neu werthuso

• 'Dw i’n credu… oherwydd….

• 'Dw i’n cytuno/anghytuno….

• 'Dw i wedi fy argyhoeddi’n llwyr….

• Yn bersonol, 'dw i’n meddwl….

• Fodd bynnag…

• 'Dw i’n cydnabod….

• Hoffwn herio’r syniad hynny oherwydd…

• Fy safbwynt personol i yw...



Fframwaith Trafodaeth

Corfforol

Llais
- Cyflymder addas
- Siarad yn rhugl
- Amrywio tôn llais
- Ynganu’n glir
- Taflu llais

Iaith y corff
- Eistedd/sefyll yn addas
- Mynegiant wynebol e.e.

nodio
- Cyswllt llygad

Ieithyddol

- Dewis y cywair iaith addas 
- Dewis geirfa addas
- Gofal o ran gramadeg
- Technegau addas e.e. 

ailadrodd, hiwmor

Gwybyddol

- Dewis y cynnwys addas
- Cyfrannu’n drefnus
- Cynnig awgrymiadau
- Mynegi barn
- Rhoi rhesymau i gefnogi fy 

marn
- Crynhoi

Ymateb i eraill
- Holi eraill
- Cwestiynu eraill
- Gofyn am dystiolaeth
- Ymateb i safbwyntiau 

eraill

Cymdeithasol ac Emosiynol

- Gweithio gydag eraill
- Cymryd tro
- Gwrando ac ymateb
- Dangos hunanhyder
- Ymateb yn fywiog

Addasiad o Fframwaith Voice21



Ar un llaw….ond ar y 
llaw arall…

Tybed a fydd hyn yn 
arwain at…?

Rhaid i ni ystyried 
goblygiadau

Gallwn gyfeirio at 
enghreifftiau fel…

CWESTIWN TRAFOD: 
Ai fandaliaeth yw 

graffiti?

Mae pobl yn 
gyffredinol yn 
meddwl bod…

Yn fy marn i, bydd 
hyn yn gallu achosi…

Gallaf ddeall 
dadleuon y ddwy 
ochr ond rhaid…

Wrth drafod y pwnc, 
mae’n rhaid tynnu 

sylw at…

GÊM CYLCHOEDD A CHROESAU ‘NOUGHTS AND CROSSES’ ’



Iechyd a Lles: Creu bwydlen i arddegwyr ac yna trafod gyda phartner pa mor gytbwys ac addas yw'r fwydlen derfynol.

Defnydd o fat iaith



Defnydd o fat iaith



DT: Gwerthuso daliwr trwy gynnal trafodaeth mewn grwp o 3

Defnydd o fat iaith



Defnydd o fat iaith

Daearyddiaeth: Matiau iaith sy’n esbonio termau a phrosesau



Celf: Mat iaith i werthuso

Defnydd o fat iaith



MEDDWL. PARU. RHANNU





1. Peidio rhuthro’r ‘MEDDWL’...

2. Gwrando wrth ‘BARU’...

3. Pwyllo wrth ‘Rannu’...

“Listening 

requires effort, 

attention, and 

time. Teachers 

should actively 
support student 

listening, as it’s 

often an 

underrated 

element of 

Think-Pair-

Share. In order 

to learn from 

each other, 
students have to 

listen to each 

other.”



Trwy sicrhau bod yr athro'n gofyn 

“cwestiynau sy'n werth meddwl 

amdanynt,” mae MEDDWL-PARU-

RHANNU yn cynyddu 

ymgysylltiad, yn gwella dysgu, ac 

yn darparu tystiolaeth i'r athro 

weithredu arni er mwyn 

cynllunio’r camau nesaf yn y 

dysgu - cyfuniad unigryw a 

phwerus.



TRAFODAETH:

Ymadroddion allweddol:

'Dw i'n credu... oherwydd...

'Dw i'n cytuno / anghytuno...

Fodd bynnag...

Hoffwn herio'r syniad hynny oherwydd...

Fy safbwynt personol i yw...

Geirfa allweddol:Cliciwch i ychwanegu 

testun

C

1. Meddwl

2. Paru

3. Rhannu



TGCh Mathemateg

Gwyddoniaeth
Iechyd a Lles

Celf



DT Cerdd

Drama
Dyniaethau

Ffrangeg



ADNODDAU DEFNYDDIOL



Mynd am bump! Unigol

Ysgrifennu

TawelwchBeth yw manteision ac 
anfanteision trafodaeth?
Manteision Anfanteision



Beth sy’n digwydd yn y llun yma?

• Disgrifio

• Penderfynu

• Rhoi barn

• Cofio

• Holi

• Perswadio

• Torri ar draws

• Dweud pam

• Dweud wrth

• Rhesymu

• Rhannu

• Gwrando

• Trafod



Gêm

Ffurfiwch grwpiau o 5. Ceisiwch gyfri 1 i 20 fel grŵp. Hynny yw, bydd

angen i un ohonoch ddweud y rhif "1" yna rhaid i berson arall

ddweud "rhif 2" heb i neb arall geisio dweud yr un rhif ar yr un pryd. 

Y nod yw synhwyro pryd mae person arall ar fin siarad wrth edrych yn 

ofalus o gwmpas y grwp.



CANFYDDIADAU



AAA- Roedd yn rhywbeth hawdd gallaf wneud ym mhob
wers. Defnyddiais lawer o hyn wrth ymestyn ar atebion bl.9 

wrth wneud y dasg asesu Tai Unnos, ac roedd eu gallu i
ymestyn atebion ar lafar wedyn wedi datblygu eu

dadansoddiadau yn ysgrifenedig.
Nerys Williams (Cymraeg)

Llais y Staff - AAA



Meddwl Paru Rhannu oedd
y strategaeth mwyaf

effeithiol gyda fy nosbarth
ffocws. Roedd y disgyblion

yn cael cyfle i feddwl yn
unigol ac yna magu hyder

wrth drafod a chymharu eu
hymatebion gyda'u

cyfoedion cyn rhannu gyda'r
dosbarth. Wrth wneud hyn, 
sylwais bod y disgyblion yn

gwella safon ac yn
cyfoethogi'r geirfa yn eu

hymatebion ar lafar.
Gwen Shenton (Cymraeg)

Llais y Staff – Meddwl. Paru. Rhannu

Meddwl Paru Rhannu. Mae'r proisect
wedi fy atgoffa am y dechneg yma i

annog trafodaeth a dyfnhau
dealltwriaeth y dysgwyr ond nid oeddwn
yn ystyried y rhan ‘meddwl’ cymaint ag y 
dylwn. Mae'r strategaeth yma wedi bod 
yn llwydiannus i annog trafodaeth ar ôl

gael y cyfle i feddwl. Fe wnes i greu
tasgau aml ddewis ar gyfer y testun
(Pythagoras) a gofyn i'r disgyblion

feddwl yn unigol gan ddewis ateb. Yna
trafod y broblem gyda‘i gilydd cyn dod i

benderfyniad os yr oeddent yn gywir neu
yn anghywir.

Carly Shanklin (Mathemateg)

Roedd y dechneg hon yn
annog disgyblion i gael
sgyrsiau ystyrlon gydag
eraill. Roedd y dechneg

yn rhoi hyder i
ddisgyblion drafod

syniadau gyda phartner
ac yn annog disgyblion i

gyfrannu.
Rhian Davis (Dyniaethau)



Rôl i bawb (gan ddefnyddio matiau
trafod) - Roedd y disgyblion yn glir ar

yr hyn roedd angen iddyn nhw drafod. 
Roedd cyfle ganddyn nhw i fyfyrio am 

yr hyn roeddent am ddweud a nodi
unrhyw bwyntiau allweddol i drafod o 

flaen llaw.

Ciaran Lloyd DT

Llais y Staff – Rhoi rol i bawb



Matiau trafod - disgyblion yn
hapus i'w defnyddio, rhoi

strwythur i drafodaethau a rhoi
hyder i’r rhai sydd angen. Wedi

cynnig pwytniau clod am 
defnyddio geirfa allweddol

gyda'r matiau
Hana Jones (Dyniaethau)

Llais y Staff – Matiau Trafod

Roedd y matiau iaith yn
gweithio yn dda iawn gyda
9SA4, gan eu bod nhw'n roi

esiamplau o fel dylen nhw greu
brawddegau ar gyfer tasgau

asesu llafar.
Eleri Davies (Saesneg)



Sylwadau disgyblion: Sut mae'r athro/awes yn eich 
paratoi ar gyfer tasgau trafod/llafar?

Rhoi dechreuadau ar y bwrdd/ 
geirfa allweddol.

Owain James

Rhoi taflen gymorth gyda dechrau
brawddegau a geiriau allweddol.

Bria Haigh

Cawn daflen cynllunio gyda grid er
mwyn strwythuro'r ateb a grid 

agoriadau brawddegau. Hefyd cawn
pyramid geiriau er mwyn gallu

defnyddio geiriau amrywiol o fewn
ein tasg llafar Megan Jones

Taflen gyda argoriadau
brawddegau, grid i greu cynllun

ateb, targed geiriau, pyramid 
geiriau, 

Tegan Rumming

Rhoi geirfa
allweddol mewn

grid targed
Sonny Parkhouse



Y FFORDD YMLAEN?
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