
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sgiliau a dysgu  
 

Addysg gorfforol 
yng nghwricwlwm cenedlaethol Cymru 



Mae’r ddogfen hon yn amlygu’r datganiadau neu’r adrannau hynny yn y   
rhaglenni astudio addysg gorfforol lle ceir cysylltiad pendant â  

• datblygu meddwl 
• datblygu cyfathrebu 
• datblygu TGCh 
• datblygu rhif 

a hybu 
• Cwricwlwm Cymreig a Chymru, Ewrop a’r byd 
• addysg bersonol a chymdeithasol 
• gyrfaoedd a’r byd gwaith.  

 
Mater i’r ysgolion benderfynu arno yw nifer a chyd-destun y cyfleoedd hyn, a  
hynny o fewn eu gorolwg/cynllun o’r cwricwlwm.  
 



 
Datblygu meddwl  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr ddatblygu a 
chymhwyso meddwl ar draws y cwricwlwm trwy’r prosesau cynllunio, datblygu 
a myfyrio.  
 
Mewn addysg gorfforol, bydd y dysgwyr yn ystyried sut i gynllunio a gwneud 
cynnydd yn eu perfformiad, gan ddatblygu eu syniadau a’u strategaethau eu 
hunain, a myfyrio ynghylch sut y gallent wella eu perfformiad eu hunain a 
pherfformiad eraill.  
 
Cyfnod Allweddol 2  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion wrth i’w gwaith ddatblygu:  
4.   bennu meini prawf llwyddiant sy’n ymwneud â datblygu eu perfformiad 

gan ddefnyddio geiriau allweddol sy’n gysylltiedig â’u gweithgaredd.  
 
Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion wrth i’w gwaith ddatblygu:  
7.   ddefnyddio’r hyn a ddarganfyddant i gynllunio sut i wella eu hymdrechion 

nesaf.  
 
Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion wrth i’w gwaith ddatblygu:  
4.   bennu meini prawf llwyddiant sy’n ymwneud â datblygu eu gweithgaredd 

gan ddefnyddio geiriau allweddol sy’n gysylltiedig â’u gweithgaredd  
5.   cynllunio sut i wella eu perfformiad trwy osod targedau, e.e. amser, pellter, 

amcanion, pwyntiau  
6.   gwerthuso eu perfformiadau eu hunain a pherfformiadau gan eraill a gofyn 

cwestiynau perthnasol er mwyn gwella a gwneud cynnydd.  
 
 



Cyfnod Allweddol 3  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
2.   ymchwilio a chynllunio ar gyfer cymryd rhan mewn amrywiaeth o 

gyfleoedd gweithgareddau dyddiol yn yr ysgol, gartref ac yn y gymuned 
leol, a chael hyd i ffyrdd o gynnwys ymarfer yn eu ffyrdd o fyw.  

 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
3.   ddisgrifio, dadansoddi a dehongli perfformiad, gan gydnabod y gwahanol 

nodweddion sy’n cyfrannu at berfformiad llwyddiannus.  
 
Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
2.   gynllunio, cyflawni a gwerthuso gweithgareddau, gan ddefnyddio’r hyn a 

ddarganfyddant i gynllunio sut i wella eu hymdrechion nesaf  
5.   gwrando’n ofalus ar gyfraniadau gan eraill a gwneud penderfyniadau 

unigol a grŵp i adnabod problemau ac awgrymu dulliau eraill.  
 
Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
3.   ddadansoddi a gwerthuso effeithiolrwydd strategaethau a thactegau sy’n 

fwyfwy cymhleth gan wneud hynny wrth ystyried sefyllfaoedd sy’n newid  
4.   defnyddio’r wybodaeth i addasu, datblygu a rhoi cynnig ar eu cynlluniau 

ac adnabod strategaethau a thactegau eraill a fyddai efallai wedi bod yn 
effeithiol.  

 
 
Cyfnod Allweddol 4  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
4.   gynllunio, perfformio a gwerthuso rhaglen benodol o hyfforddiant, ymarfer 

cyffredinol neu ffordd weithgar o fyw sy’n briodol i’w hanghenion a’u 
hamcanion unigol  

5.   adolygu’r cynllun yn effeithiol pan fydd angen a gallu esbonio pam y 
gwnaethpwyd newidiadau.  

 
 
 



Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
2.   baratoi ar gyfer gweithgaredd heriol, ei gyflawni a’i adolygu’n ddiogel, 

mewn amgylchedd anghyfarwydd os oes modd  
5.   dadansoddi’r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael yn y gweithgaredd 

heriol  
6.   dadansoddi’r strategaethau a ddefnyddir a’r strategaethau eraill a allai fod 

ar gael  
7.   diwygio’r cynllun yn effeithiol yn ôl y galw.  
 
Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
2.   esbonio pam mae’r sgiliau, strategaethau a thactegau arbennig wedi cael 

eu dewis a nodi problemau posibl  
3.   pennu ystod o feini prawf llwyddiant ar gyfer y sgiliau, strategaethau a 

thactegau.  



 
Datblygu cyfathrebu  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr ddatblygu a 
chymhwyso sgiliau cyfathrebu ar draws y cwricwlwm trwy’r sgiliau llafaredd, 
darllen, ysgrifennu a chyfathrebu ehangach.  
 
Mewn addysg gorfforol, bydd y dysgwyr yn cyfathrebu trwy ddewis a 
defnyddio geiriau allweddol sy’n gysylltiedig â’u gweithgaredd i’w cynorthwyo i 
ddadansoddi a gwella eu gwaith eu hunain a gwaith eraill. Byddant yn gofyn 
cwestiynau ac yn cyfleu eu syniadau trwy ddefnyddio gwahanol ffurfiau yn ôl y 
gynulleidfa a diben eu gweithgaredd. Byddant yn gwrando ar gyfraniadau gan 
eraill, yn nodi problemau posibl, yn awgrymu dulliau eraill, ac yn helpu 
datblygu gweithgaredd grŵp.  
 
Cyfnod Allweddol 2  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion, wrth i’w gwaith ddatblygu, i:  
5.   gynrychioli ac ymateb i wybodaeth mewn gwahanol ffurfiau gan gynnwys 

lluniau, seiniau, symbolau a dangos peth ymwybyddiaeth o’r gynulleidfa a’r 
diben  

6.   gwerthuso eu perfformiadau eu hunain a pherfformiadau gan eraill, gan 
ddefnyddio TGCh lle y bo’n briodol, a gofyn cwestiynau perthnasol er 
mwyn gwella a gwneud cynnydd  

8.   cyfleu syniadau ac emosiynau gan ddefnyddio ystumiau neu arwyddion di-
eiriau eraill i gyfleu a gwella’r ystyr.  

 
Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion, wrth i’w gwaith ddatblygu, i:  
6.   gynllunio a gwerthuso eu hymatebion unigol neu ymatebion grŵp i 

sialensiau gan ddefnyddio geiriau allweddol sy’n gysylltiedig â’u 
gweithgaredd. 

 
 
Cyfnod Allweddol 3  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
4.   ddatblygu a chyfleu amrywiaeth o syniadau a gwybodaeth ddychmygus  



5.   gwrando’n ofalus ar gyfraniadau gan eraill, gan ystyried eu syniadau ac 
ymateb yn briodol.  

 
Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
5.   wrando’n ofalus ar gyfraniadau gan eraill a gwneud penderfyniadau unigol 

a grŵp i adnabod problemau ac awgrymu dulliau eraill.  
 
 
Cyfnod Allweddol 4  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
2.   gyfleu syniadau trwy waith mwy cymhleth a manwl  
5.   cyfleu syniadau a gwybodaeth yn gydlynol ac yn gyson  
6.   amrywio eu cyflwyniadau ar gyfer cynulleidfaoedd a dibenion amrywiol, 

gan ddefnyddio TGCh lle y bo’n briodol, i wella effaith eu gwaith.  
 
Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
4.   ddisgrifio bylchau yn y sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth.  
 



 
Datblygu TGCh  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr ddatblygu a 
chymhwyso sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm trwy ddarganfod, datblygu, 
creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau a thrwy ddefnyddio ystod eang o 
offer a meddalwedd.  
 
Mewn addysg gorfforol, bydd y dysgwyr yn datblygu eu sgiliau TGCh trwy 
ddadansoddi perfformiad a data er mwyn gwella eu gwaith eu hunain gwaith 
eraill, ac yn creu syniadau a strategaethau i wella effaith eu gwaith.  
 
Cyfnod Allweddol 2  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion, wrth i’w gwaith ddatblygu:  
6.   werthuso eu perfformiadau eu hunain a pherfformiadau gan eraill, gan 

ddefnyddio TGCh lle y bo’n briodol, a gofyn cwestiynau perthnasol er 
mwyn gwella a gwneud cynnydd.  

 
 
Cyfnod Allweddol 3  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
6.   amrywio eu cyflwyniadau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a dibenion, 

gan ddefnyddio TGCh lle y bo’n briodol, i wella effaith eu gwaith.  
 
 
Cyfnod Allweddol 4  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
6.   amrywio eu cyflwyniadau ar gyfer cynulleidfaoedd a dibenion amrywiol, 

gan ddefnyddio TGCh lle y bo’n briodol, i wella effaith eu gwaith.  
 
 
 
 



Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
5.   baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon cystadleuol 

trwy hyfforddi, ymarfer a helpu cynllunio sut y caiff ei drefnu gan 
ddefnyddio TGCh priodol i wella effaith eu gwaith.  

 
 



 
Datblygu rhif  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr ddatblygu a  
chymhwyso eu sgiliau rhif ar draws y cwricwlwm trwy ddefnyddio  
gwybodaeth fathemategol, cyfrifo, a dehongli a chyflwyno casgliadau.  
 
Mewn addysg gorfforol, bydd y dysgwyr yn datblygu eu sgiliau rhif trwy 
ddefnyddio gwybodaeth a data mathemategol. Byddant yn defnyddio iaith 
safle (gan gynnwys cyfesurynnau a phwyntiau’r cwmpawd) a symudiad, yn 
ogystal â thrin data a mesurau mewn gweithgareddau athletaidd ac antur. 
Byddant yn defnyddio graddfa mewn cynlluniau a mapiau. Byddant yn mesur 
ac yn cofnodi perfformiadau, e.e. amser, pellter ac uchder, ac yn defnyddio’r 
data i osod targedau a gwella eu perfformiad.  
 
Cyfnod Allweddol 2  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
1.   ddatblygu, cadarnhau a chymhwyso’r sgiliau a’r technegau sydd eu 

hangen i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cystadleuol gan 
gynnwys anfon (taflu, lluchio, bowlio); derbyn (dal, maesu); taro (bwrw, 
batio, folio, serfio); teithio (gyda phêl neu offer arall); rhedeg (gwahanol 
gyflymder); neidio (i sicrhau uchder neu hyd); a thaflu (i sicrhau pellter). 

 
 
Cyfnod Allweddol 3  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
1.   ddatblygu eu technegau, sgiliau, strategaethau a thactegau sy’n gymwys i 

amrywiaeth o weithgareddau cystadleuol, gan gynnwys anfon (taflu, 
lluchio, bowlio); derbyn (dal, maesu); taro (bwrw, batio, folio, serfio); teithio 
(gyda phêl neu offer arall); cymhwyso troelli; ymosod ac amddiffyn 
(meddiant, dilyniant, sgorio a thrawsfeddiant); rhedeg (gwahanol 
gyflymder); neidio (i sicrhau uchder neu hyd); a thaflu (i sicrhau pellter).  

 



 
Y Cwricwlwm Cymreig (7–14) a Chymru, Ewrop a’r Byd (14–
19)  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr 7-14 oed 
ddatblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o nodweddion 
diwylliannol, economaidd, amgylcheddol, hanesyddol ac ieithyddol Cymru. 
Dylai dysgwyr 14–19 oed gael cyfleoedd i fod yn weithredol wrth ddeall 
agweddau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ar Gymru fel 
rhan o’r byd cyfan.  
 
Bydd addysg gorfforol yn cyfrannu at y Cwricwlwm Cymreig trwy gymhwyso 
gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwyr o nodweddion diwylliannol Cymru trwy 
weithgareddau creadigol megis dawns, a defnyddio symbyliadau cerddorol a 
llenyddol amrywiol i ddatblygu syniadau dawns. Bydd gweithgareddau awyr 
agored ac antur, sialensiau menter a theithiau yn hybu gwybodaeth a 
dealltwriaeth o nodweddion amgylcheddol cyfoethog ac amrywiol Cymru.  
 
Cyfnod Allweddol 2  
 
Sgiliau  
 
Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion, wrth i’w gwaith ddatblygu:  
7.   berfformio a dod i werthfawrogi symudiadau gwahanol draddodiadau, 

amseroedd a mannau, gan gynnwys rhai o ddawnsiau traddodiadol 
Cymru.  

 



 
Addysg bersonol a chymdeithasol  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr hyrwyddo eu 
hiechyd a’u lles emosiynol a’u datblygiad moesol ac ysbrydol; fod yn 
ddinasyddion gweithgar a hybu datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-
eang; a pharatoi ar gyfer dysgu gydol oes.  
 
Bydd addysg gorfforol yn cyfrannu at addysg bersonol a chymdeithasol y 
dysgwyr trwy flaenoriaethu gweithgareddau sy’n cyfrannu at iechyd, ffitrwydd 
a lles gydol oes. Bydd mabwysiadu gwahanol rôl mewn gweithgareddau 
megis perfformiwr, arweinydd a swyddog, yn cyfrannu’n sylweddol at 
sialensiau dinasyddiaeth weithgar a datblygiad moesol. Bydd gweithio’n agos 
ag eraill mewn gweithgareddau cydweithredol a chystadleuol yn meithrin 
perthnasoedd effeithiol a hunanhyder, wrth ymdopi â dylanwad cynyddol 
pwysau gan gyfoedion.  
 
Cyfnod Allweddol 2  
 
Sgiliau  
 
1. Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
1.   gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol aml a rheolaidd sy’n fuddiol i’w 

hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles  
2.   cynllunio gweithgaredd corfforol dyddiol trwy gyfleoedd yn yr ysgol, yn y 

cartref ac yn y gymuned  
3.   adnabod sut i fwyta ac yfed yn iach er mwyn bodloni gofynion egni 

gwahanol weithgareddau  
4.   darganfod sut mae ymarfer yn effeithio ar y corff  
5.   cynnal gweithgaredd dros gyfnodau priodol o amser mewn amrywiaeth o 

wahanol weithgareddau, e.e. cerdded dros bellter am gyfnod byr, rhedeg 
dros bellter hwy, beicio neu nofio, dawns fer, ac ati  

ac wrth i’w gwaith ddatblygu:  
6.   dilyn rheolau a threfniadau diogelwch perthnasol pan fyddant yn ymarfer, 

a dechrau deall risg a sut i fod yn gyfrifol am eu gweithrediadau  
7.   disgrifio sut y teimlant pan fyddant yn gwneud gwahanol weithgareddau  
8.   cael gwybod am gyfleoedd yn y gymuned i roi cynnig ar wahanol 

weithgareddau.  
 
3. Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
1.   oresgyn sialensiau corfforol a sialensiau sy’n gofyn am ddatrys problemau 

gyda phartner neu mewn grŵp bach  
3.   adnabod pam y dylent fod yn ymwybodol o’u diogelwch eu hunain a phobl 

eraill a sut i barchu’r amgylchedd.  
 



4. Gweithgareddau cystadleuol  
 
Wrth i’w gwaith ddatblygu, dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
8.   gydweithio ag eraill a pharchu confensiynau chwarae teg, cydraddoldeb 

ac ymddygiad priodol mewn gweithgareddau unigol a thîm.  
 
 
Cyfnod Allweddol 3  
 
Sgiliau  
 
1. Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
1.   gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol aml a rheolaidd sy’n fuddiol i’w 

hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles  
2.   ymchwilio a chynllunio ar gyfer cymryd rhan mewn amrywiaeth o 

gyfleoedd gweithgareddau dyddiol yn yr ysgol, gartref ac yn y gymuned 
leol, a chael hyd i ffyrdd o gynnwys ymarfer yn eu ffyrdd o fyw  

3.   rhoi cynnig ar wahanol weithgareddau sy’n effeithio ar eu ffitrwydd a chael 
gwybod sut y gall hyfforddiant priodol wella ffitrwydd a pherfformiad  

4.   adnabod sut i fwyta ac yfed yn iach er mwyn bodloni gofynion egni 
gwahanol weithgareddau a lefelau perfformiad.  

 
3. Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
3.   ysgwyddo peth cyfrifoldeb drostynt eu hunain, dros eraill a’r amgylchedd 

dysgu.  
 
4. Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
5.   fabwysiadu rôl arall yn eu gweithgaredd o ddewis, tra eu bod yn gweithio 

gydag eraill i gymhwyso rheolau gweithgaredd a sicrhau confensiynau 
chwarae teg, cystadlu’n onest, ymddygiad da chwarae a bod yn wylwyr 
gwybodus.  

 
 
Cyfnod Allweddol 4  
 
Sgiliau  
 
1. Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
1.   ddewis, cynllunio a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau 

corfforol aml a rheolaidd ac esbonio sut y mae’r rhain yn effeithio ar eu 
hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain  



2.   mireinio a chymhwyso technegau mwy cymhleth yn y gweithgareddau a 
ddewisir  

3.   dilyn rhaglenni cynhesu ac ymadfer diogel, sy’n addas i’r gweithgaredd fel 
y bo’n briodol, gan ysgwyddo cyfrifoldeb dros eu cynllunio a’u cyflawni  

4.   cynllunio, perfformio a gwerthuso rhaglen benodol o hyfforddiant, ymarfer 
cyffredinol neu ffordd weithgar o fyw sy’n briodol i’w hanghenion a’u 
hamcanion unigol  

5.   adolygu’r cynllun yn effeithiol pan fydd angen a gallu esbonio pam y 
gwnaethpwyd newidiadau.  

 
2. Gweithgareddau creadigol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
4.   fabwysiadu gwahanol rôl yn y gweithgaredd a ddewisir.  
 
3. Gweithgareddau antur  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
3.   ysgwyddo cyfrifoldeb drostynt eu hunain, dros eraill a’r amgylchedd dysgu  
8.   mabwysiadu gwahanol rôl yn y gweithgaredd a ddewisir ganddynt.  
 
4. Gweithgareddau cystadleuol  
 
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:  
6.   fabwysiadu gwahanol rôl yn y gweithgaredd a ddewisir ganddynt.  
 
 



 
Gyrfaoedd a’r byd gwaith  
 
Dylai ysgolion ddarparu cyfleoedd, lle bo’n briodol, i ddysgwyr 11–19 oed  
datblygu eu hymwybyddiaeth o’r maes gyrfaoedd a’r byd gwaith a sut mae eu  
hastudiaethau’n cyfrannu at baratoi ar gyfer bywyd gwaith.  
 
Mewn addysg gorfforol, nid oes unrhyw gyfeiriadau penodol at yrfaoedd a’r 
byd gwaith.  
 
 


