
Beth yw'r Fframwaith?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae'r Fframwaith yn fenter sy'n sicrhau bod disgy-
blion yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau 
Llythrennedd a Rhifedd ar draws yr holl bynciau'r 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  
 
 
Sut mae'r fframwaith yn effeithio ar eich plentyn 
a’u dysgu?  
 
Yn Canolfan Addysg Y Bont mae datblygu sgiliau 
cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd yn flaenoriaeth. 
Trwy cyflwyno cyfleuoedd naturiol i ddefnyddio’r  
sgiliau mae’r disgyblion wedi dysgu ar draws holl 
feysydd y cwricwlwm rydym yn sicrhau bod gand-
dyn nhw y hyder iddefnyddio’r sgiliau yn ei bywyd 
bob dydd. Ar gyfer ein disgyblion hyn mae hyn yn 
digwydd ar draws pob maes dysgu ac ar draws am-
rywiaeth o amgylcheddau. Mae hyn bob amser 
wedi bod yn rhan bwysig o addysg eich plentyn . 
 
 
Er gwybodaeth i chi, rydym wedi datblygu’r taflen 
wybodaeth hyn i ddangos rhai o'r ffyrdd yr ydym 

yn datblygu llythrennedd a rhifedd ar draws yr          
ysgol.  

 
Mae'n bwysig cofio nid yw bob maes o’r gwaith yn 

addas i bob plentyn. 
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Mae PECS, Makaton a Gwrthrychau 
Cyfeirio yn cael eu defnyddio i wella sgiliau 

cyfathrebu ein disgyblion a'u dealltwriaeth 
o iaith.  

 

 

Llythrennedd a Rhifedd 

Mae Dyddiaduron Rhyngweithiol yn 

cael eu defnyddio gyda'r rhan fwyaf o'n 

disgyblion fel ffordd i ni gyfathrebu gyda'n 

rhieni a hefyd fel ffordd o ddatblygu 

dealltwriaeth ein disgyblion o iaith a lle 

bo'n briodol, eu gallu i ateb cwestiynau.  

Language for Thinking.  
Mae Language for Thinking yn             

adnodd a ddefnyddir ar gyfer                

datblygu sgiliau a dealltwriaeth o 

iaith lafar neu testun meant wedi 

darllen. 

Mae Language for Learning yn rhaglen a 

ddefnyddir i wella iaith lafar disgyblion, eu 

geirfa a gramadeg.  

Mae Headsprout yn rhaglen ddarllen ar-

lein sy'n datblygu darllen drwy addysgu 

ffoneg mewn modd strwythuredig.  

Mae Headsprout Reading yn datblygu  

dealltwriaeth y disgyblion o hyn maent 

wedi'u darllen.  

Mae Numicon yn gynllun mathemateg aml-

synhwyraidd sy'n darparu dysgwyr gyda modd 

gweledol a tactile er mwyn dat blygu              

dealltwriaeth o gysyniadau rhif.  

Mae Active Support yn rhaglen 

sy'n mesur cynnydd sgiliau               

hunan ofal sydd yn gweithio tuag 

at annibyniaeth. Mae gan pob 

disgybl sy'n gweithio ar Active 

Support o fewn yr ysgol  eu                         

cynllun unigol eu hunain.  

Mae Kumon yn gyfres o lyfrau gwaith sy'n adeiladu 

ar sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol mewn 

camau bach.  

Mae SAFMEDS yn ddarpariaeth adeiladu amlder lle 

rydym yn mesur cynnydd y plant o fewn tasgau pe-

nodol, ac hynny o fewn sesiynau byr.  

 

(Mae’r holl strategaethau ymyrraeth yma yn cefnogi 
y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (2013) yn  

Canolfan Addysg Y Bont). 

Mae ‘Write from the Start’ yn 

rhaglen unigryw  i ddatblygu'r sgiliau 

echddygol a canfyddiadol dirwy sy'n 

angenrheidiol ar gyfer  

ysgrifennu 

yn gywir.  
 

‘Big 6’ yw’r enw ar gyfer cyfres o 

ymarferion a wneir yn ddyddiol gan rai 

o'n disgyblion sydd yn datblygu eu sgili-

au echddygol bras a manwl. Yn benodol i 

wella eu sgiliau gweithredol a sgiliau 

llythrennedd. Rydym yn gweithio'n agos 

gyda Adam a Elin ein therapyddion gal-

wedigaethol i greu rhaglenni unigol ar 

gyfer y disgyblion.  

Mae Proloquo 2 go yn system  

tebyg i PECS sy'n caniatáu i’r 

ddisgyblion gyfathrebu trwy iPads.  


