Pennod 6:
newyddion am y gofod
Drwy eu hantur gyda Thelesgop Gofod James Webb,
bydd y disgyblion wedi dysgu rhywfaint o ffeithiau
anhygoel am beirianneg, gwyddoniaeth, seryddiaeth
a’r Bydysawd. Ym mhennod olaf y rhaglen, byddant yn
cadarnhau’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu drwy gyfrwng
gweithgareddau llythrennedd a llythrennedd gweledol.

Beth sydd yn y bennod hon?
6.1 – Papur Dyddiol y Gofod Dwfn
Gan ddefnyddio ymchwil a gwybodaeth o weithgareddau eraill y
dyddiadur, ysgrifennwch a darlunio cyfres o erthyglau papur newydd.
> Gwyddoniaeth a Llythrennedd
6.2 – Geiriadur Gweledol y Gofod Dwfn
Gan ddefnyddio geiriau a lluniau, ychwanegwch atebion o’r
gweithgareddau Chwilair at y geiriadur, wedyn dod o hyd i'w diffiniadau.
> Gwyddoniaeth a Llythrennedd
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Pennod Chwech
Gweithgaredd 6.1
Papur Dyddiol y
Gofod Dwfn

Gweithgaredd 6.1: Papur
Dyddiol y Gofod Dwfn
llawn ar y wybodaeth bwysig mae
Webb yn ei chasglu.
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Cefndir y Gweithgaredd hwn
Telesgop Gofod James Webb yw ein
telesgop gofod mwyaf blaengar ac
mae’n ein helpu i ddeall ein Bydysawd.
Mae gwyddonwyr o bob cwr o’r
byd yn defnyddio Webb i astudio
gwrthrychau yn y gofod er mwyn i ni
allu dysgu mwy am ein planed ac am
hanes y Bydysawd.
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Ond heb gymorth a sgiliau ysgrifenwyr
gwyddonol – sy’n cael eu galw’n
newyddiadurwyr gwyddonol weithiau –
ni fyddai modd cyflwyno canfyddiadau
pwysig Webb i’r gymuned ehangach
gan gynnwys gwyddonwyr eraill,
ymchwilwyr a’r cyhoedd. Does dim
modd i ni gyd fod yn arbenigwyr ar
y gofod, felly rydyn ni’n dibynnu ar
ysgrifenwyr gwyddonol i ddarparu
cyswllt rhwng canfyddiadau Webb a’r
gymuned. Mae cyfathrebu’n chwarae
rhan bwysig o ran ein helpu i elwa’n

128

Mae llythrennedd a llythrennedd
gweledol yn ffyrdd gwych o ennyn
diddordeb disgyblion nad ydynt yn
hyderus yn y pynciau STEM o bosib.
Mae’r gweithgaredd hwn yn gofyn i’r
disgyblion gyfuno gwyddoniaeth a’r
celfyddydau drwy greu cyhoeddiad
pedair tudalen sy’n cynnwys
newyddion am y gofod.

Cynnal y Gweithgaredd
Dysgu Blaenorol
Dylai’r dasg hon fod yn rhan o gamau
olaf cyfres fer o wersi ysgrifennu
sy’n canolbwyntio ar y genre
ysgrifennu adroddiadau. Dylai’r
disgyblion gael cyfleoedd i astudio
nifer o adroddiadau papur newydd
yn y dosbarth cyn ysgrifennu eu
hadroddiad eu hunain. Dyma gynllun
sy’n cael ei awgrymu ar gyfer y
gwersi blaenorol:
Gwers 1:
Edrychwch ar ddetholiad o erthyglau
papur newydd a nodi’r nodweddion
sydd i’w gweld yn llawer o’r
enghreifftiau (penawdau, paragraffau,
ffeithiau, dyfyniadau, lluniau ac ati).
Gwnewch restr ohonynt.

Yr Adnoddau sydd eu Hangen

Dolenni Defnyddiol

• Dyfais tabled neu ddyfais i gael
cod Zap (dewisol – gweler y
Dolenni Defnyddiol)

Ewch i discoverydiaries.org/
activities/deep-space-daily i
lawrlwytho cynnwys ap Zappar
i’w ddefnyddio all-lein (sleidiau
PowerPoint, fideos a bwndeli o
luniau ac ati) ac i gael mynediad at
ddolenni i wybodaeth arall, a allai
fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio a
chyflwyno'r wers hon.

• Detholiad o erthyglau papur
newydd
• Llyfrau a mynediad i’r rhyngrwyd
at ddibenion ymchwil

Edrychwch ar rai enghreifftiau o
benawdau bachog mewn papurau
newydd lleol. Gan ganolbwyntio ar
benawdau, anogwch y disgyblion i
feddwl am benawdau byr a bachog ar
gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd (cath
wedi’i dal i fyny coeden, llifogydd,
rhywun enwog yn dod i’r dref, ac
ati). Gallai’r disgyblion weithio mewn
grwpiau i lunio penawdau bachog/
chwarae ar eiriau i gyd-fynd â'r
gwahanol sefyllfaoedd.
Gwers 3:
Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am
Pwy, Beth, Pryd, Ble a Pham, ac edrych
amdanynt yn y gwahanol enghreifftiau
o adroddiadau papur newydd (mae’r
paragraff agoriadol yn cynnwys y
wybodaeth hon fel arfer).
Tasg – Papur Dyddiol y Gofod Dwfn
Meini Prawf Llwyddiant
Dylai’r disgyblion fod yn gyfarwydd
â nodweddion erthyglau papur
newydd a dylent weithio gyda’u
hathro/addysgwr i lunio meini prawf
llwyddiant ar gyfer yr hyn maen nhw’n
ei ysgrifennu. Dyma awgrym o’r meini
prawf llwyddiant:
• penawdau
• ffeithiau (nid barn)
• dyfyniadau
• lluniau a chapsiynau
• paragraffau
• cysyllteiriau

Mae papurau newydd yn defnyddio
penawdau i dynnu sylw. Nod
penawdau yw adrodd y stori mewn cyn
lleied o eiriau â phosib. Gall penawdau
chwarae ar eiriau neu ddefnyddio
cyflythrennu/sloganau bachog.

Pennod Chwech
Gweithgaredd 6.1
Papur Dyddiol y
Gofod Dwfn

Mae dyfyniadau’n dweud wrthym
beth sydd wedi cael ei ddweud a gan
bwy. Maen nhw’n helpu i adrodd y
stori drwy roi barn y bobl dan sylw
i’r darllenydd.
Mae lluniau’n helpu i adrodd y stori
drwy roi ciplun i’r darllenydd o beth
sydd wedi digwydd, ble mae wedi
digwydd neu i bwy mae wedi digwydd.
Rhaid cael capsiwn o dan y lluniau
hefyd. Brawddeg fer yw capsiwn, sy’n
esbonio beth sy’n digwydd yn y llun.
Mae paragraffau’n helpu’r darllenydd
i ddeall y wybodaeth yn y stori yn glir.
Mae modd rhoi is-bennawd i bob
paragraff newydd. Mae is-bennawd
yn deitl byr iawn sy’n rhoi rhywfaint
o wybodaeth i’r darllenydd am
y paragraff.
Ymchwil
Yn amlwg, bydd erthyglau papur
newydd y disgyblion yn seiliedig ar
ddarganfyddiadau yn y gofod. Yn
dibynnu ar eich dosbarth, efallai y
byddwch yn penderfynu gwneud y
dasg hon yn fwy penagored, neu
efallai y bydd hi’n well gennych
gwtogi dewisiadau’r disgyblion i
ambell ddarganfyddiad penodol.
Naill ffordd neu’r llall, cyn dechrau
cynllunio eu herthygl, bydd angen
i’r disgyblion wneud gwaith ymchwil
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Gwers 2:
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gan ddefnyddio llyfrau a’r rhyngrwyd
er mwyn dod o hyd i ffeithiau
perthnasol i’w cynnwys yn yr erthygl.
Rhowch gyfle i’r disgyblion argraffu a
chasglu nodiadau ar gyfer eu herthygl
papur newydd.

darparu amrywiaeth o gysylltieiriau
mewn banc geiriau.

Cynllunio

Gofynnwch i’r disgyblion daro golwg
ar y meini prawf llwyddiant ar ôl
gorffen, a gwella eu darnau lle bo
angen. Er mwyn llywio'r broses asesu
ar gyfer dysgu, efallai y byddai’n
syniad da i’r disgyblion wneud nodyn
o’r newidiadau maen nhw’n eu
gwneud ar y pwynt hwn.

Bydd angen amser ar y disgyblion i
gynllunio eu herthygl papur newydd
cyn dechrau ysgrifennu. Mae templed
wedi cael ei gynnwys (gweler y Dolenni
Defnyddiol) ond efallai y byddwch
yn dymuno ei addasu neu greu un
eich hun, yn dibynnu ar anghenion
eich dosbarth.
Ar ôl y cyfnod cynllunio hwn, efallai
y bydd hi’n syniad da neilltuo amser
i’r disgyblion ysgrifennu dyfyniadau
eu herthygl, gan ddilyn meini prawf
llwyddiant ar wahân ar gyfer ysgrifennu
dyfyniadau uniongyrchol, er enghraifft.
Ysgrifennu Annibynnol
Bydd y disgyblion yn defnyddio eu
cynllun i ddechrau ysgrifennu eu
herthygl. Dylech eu hatgoffa i gofio
am y meini prawf llwyddiant rydych
chi wedi cytuno arnynt fel dosbarth.
Gallai’r disgyblion dynnu eu lluniau
eu hunain, defnyddio lluniau o’r
rhyngrwyd, neu greu lluniau digidol
gan ddefnyddio meddalwedd darlunio
neu apiau.
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Anogwch y disgyblion i ddefnyddio
geiriadur a thesawrws drwy gydol y
dasg er mwyn gwella ansawdd eu
hysgrifennu. Gallech hefyd benderfynu
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Hunanasesiad
Dylai’r disgyblion wirio a golygu eu
gwaith yn ôl yr arfer.

Asesiad gan gyd-ddisgyblion
Gyda chopi o’r meini prawf llwyddiant
o’u blaen, gofynnwch i’r disgyblion
ddarllen a gwerthuso ysgrifennu
disgybl arall. Rhannwch enghreifftiau
rhwng disgyblion o allu tebyg a
defnyddio technegau adborth
cadarnhaol (e.e. dwy seren a dymuniad
neu debyg).

Cwestiynau ar gyfer y
Dosbarth
• Beth yw’r prif nodweddion gallwn

eu gweld mewn erthyglau papur
newydd?

• Pwy yw eich cynulleidfa?
• Beth yw’r cysyllteiriau? Allwch chi

nodi unrhyw rai yn eich erthyglau?

• Oes gennych chi Pwy, Beth, Pryd,

Ble a Pham yn eich adroddiad?

Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn

• Y disgyblion i gofnodi’r ffynonellau

mewn llyfryddiaeth i’w chyflwyno
gyda’r erthygl

Gan weithio gyda’i gilydd, gallai’r
dosbarth roi papur newydd at ei gilydd
drwy gasglu darnau gan holl aelodau’r
dosbarth, a chynyrchu copïau ohono
i’w dosbarthu i ddosbarthiadau eraill
yn yr ysgol.

Pennod Chwech
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Papur Dyddiol y
Gofod Dwfn

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu
Cymorth:
• Gwaith grŵp/rhannu’r gwaith

ysgrifennu gyda’r athro/addysgwr
neu waith mewn parau

• Rhowch fanciau geiriau i’r disgyblion

ar gyfer termau heriol

• Rhowch ddarganfyddiad penodol i’r

disgyblion ysgrifennu amdano

• Gallwch ddefnyddio recordwyr llais

yn ystod y sesiwn gynllunio i helpu’r
disgyblion i ddatblygu eu syniadau

• Gallai disgyblion ag Anawsterau

Dysgu Penodol ddefnyddio
meddalwedd arddweud

Her:
• Y disgyblion i deipio a chyflwyno

eu hadroddiad papur newydd gan
ddefnyddio MS Publisher

• Y disgyblion i ddarllen eu

hadroddiad i ddosbarth arall

• Y disgyblion i gynnwys dolen we
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berthnasol yn yr erthygl
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Diffiniad Ysgrifenedig

Enw byr am Delesgop Gofod
James Webb, y telesgop gofod
mwyaf a adeiladwyd erioed. Mae’n
agor allan i faint cwrt tennis!
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Diffiniad Ysgrifenedig

Pa eiriau newydd ydych chi wedi’u darganfod yn y llyfr hwn?
Ewch ati i greu geiriadur gweledol o’ch geirfa newydd,
er mwyn i bobl eraill allu deall eich termau technegol!
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Gair
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Diffiniad Ysgrifenedig

Pennod Chwech
Gweithgaredd 6.2
Geiriadur Gweledol
y Gofod Dwfn

Gweithgaredd 6.2: Geiriadur
Gweledol y Gofod Dwfn
Pa eiriau newydd ydych chi wedi’u darganfod yn y llyfr hwn?
Ewch ati i greu geiriadur gweledol o’ch geirfa newydd,
er mwyn i bobl eraill allu deall eich termau technegol!

eledol
geiriadur gwfn
y gofod dw
Gair

Webb

Gweledol

Diffiniad Ysgrifenedig

Gair

Gweledol

Diffiniad Ysgrifenedig

Enw byr am Delesgop Gofod
James Webb, y telesgop gofod
mwyaf a adeiladwyd erioed. Mae’n
agor allan i faint cwrt tennis!
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Cefndir y Gweithgaredd hwn
Wrth i’r disgyblion gwblhau’r pedwar
chwilair yn Nyddiadur y Gofod Dwfn,
gofynnwch iddynt ychwanegu’r geiriau
maen nhw’n eu darganfod at eu
geiriadur. Gallant wedyn ymchwilio
i ddiffiniadau’r geiriau hynny a’u
hysgrifennu yn y man cyfatebol, a
thynnu llun.

Cynnal y Gweithgaredd

discoverydiaries.org

Dechreuwch drwy adeiladu banc
geiriau gan ddefnyddio’r geiriau sy’n
cael eu darganfod yn y chwileiriau.
Gall y disgyblion gyfrannu unrhyw
eiriau gwyddonol eraill maen nhw
wedi dod ar eu traws wrth wneud y
gweithgareddau eraill yn y dyddiadur,
a gellir nodi’r rhain ar gardfwrdd
neu fwrdd gwyn. Gall y disgyblion
ddefnyddio geiriaduron wedyn i
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ddod o hyd i ddiffiniadau o eiriau, a
chynyddu eu geirfa wyddonol.
Ar ôl i’r disgyblion ddod o hyd i
ddiffiniadau geiriau, trafodwch fel
dosbarth pam ein bod yn cynrychioli
ystyr geiriau drwy symbolau neu
luniau weithiau. Oes modd i’r
disgyblion gyfrannu enghreifftiau o
gynrychioliadau gweledol o eiriau? A
oes unrhyw enghreifftiau yn yr ystafell
ddosbarth (e.e. arwydd allanfa, canllaw
ailgylchu, arwydd yn nodi lleoliad bocs
Cymorth Cyntaf)? Beth am rannau eraill
o’r ysgol (e.e. yr arwyddion ar ddrysau
ystafelloedd ymolchi)? Nodwch y rhain
ar fwrdd gwyn i gefnogi’r dysgu.
Mewn grwpiau bach neu barau,
gall y disgyblion wedyn drafod sut
gallai ystyr y geiriau yn y chwileiriau
gael ei gynrychioli’n weledol. Gall y
disgyblion mwy galluog ddefnyddio’r
dull asesiad gan gyd-ddisgyblion i
brofi pa mor dda mae gair wedi cael ei
gynrychioli’n weledol.

Atebion y Chwileiriau
Chwilair Pennod 2: Adlewyrchu,
Amsugno, Golau, Graddiant, Isgoch,
Optig, Prism, Sbectrwm
Chwilair Pennod 3: Adeiladu, Arbrawf,
Darganfod, Drych, Dull, Peiriannydd,
Prif lwyth, Strwythur

Yr Adnoddau sydd eu Hangen

Dolenni Defnyddiol

• Dyfais tabled neu ddyfais i gael
cod Zap (dewisol – gweler y
Dolenni Defnyddiol)

Ewch i discoverydiaries.org/
activities/visual-dictionary-ofdeep-space i lawrlwytho cynnwys
ap Zappar i’w ddefnyddio all-lein
(sleidiau PowerPoint, fideos a
bwndeli o luniau ac ati) ac i gael
mynediad at ddolenni i wybodaeth
arall, a allai fod yn ddefnyddiol wrth
gynllunio a chyflwyno'r wers hon.

• Geiriaduron – ar-lein ac ar bapur
• Deunyddiau tynnu llun

Chwilair Pennod 5: Atmosfferig,
Cynser, Data, Ffeithlun, Galaeth,
Planed, Seryddwr, Wybrennol
Ar gyfer geiriau a diffiniadau
ychwanegol, tarwch olwg ar Eirfa’r Gofod
Dwfn (gweler y Dolenni Defnyddiol).

Cwestiynau ar gyfer y
Dosbarth
• Pam ei bod yn bwysig cael

diffiniadau ar gyfer geiriau?

• Pa eiriau gwyddonol eraill ydych

chi’n eu gwybod?

• Beth yw rhai o’r enghreifftiau o

eiriau’n cael eu cynrychioli gan
symbolau neu luniau?

• Pam ydyn ni’n cynrychioli geiriau

drwy luniau weithiau?

Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn
Gofynnwch i’r disgyblion greu cerddi
acrostig, gan ddefnyddio’r geiriau yn
eu Geiriadur Gweledol.
Gofynnwch i’r disgyblion aildrefnu
llythrennau geiriau o’u dyddiadur,
wedyn profi partner i weld a ydynt yn
gallu adnabod y gair cywir.

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu
Cymorth:
• Gweithiwch fel dosbarth neu mewn

Pennod Chwech
Gweithgaredd 6.2
Geiriadur Gweledol
y Gofod Dwfn

grwpiau i ddod o hyd i ddiffiniadau,
gan roi geiriau i’r disgyblion.

• Gweithiwch fel dosbarth neu mewn

grwpiau i feddwl am syniadau
am luniau gellid eu defnyddio i
gynrychioli geiriau’n weledol.

• Gallai disgyblion nad ydynt yn

hyderus yn darlunio dorri lluniau o
gylchgronau neu gael gafael arnynt
ar y rhyngrwyd er mwyn eu defnyddio
fel eu cynrychioliadau gweledol.

Her:
• Gofynnwch i’r disgyblion ddefnyddio

geiriaduron print, yn hytrach na
chwilio ar-lein am y diffiniadau.

• Mewn grwpiau bach, gallai’r

disgyblion mwy galluog adolygu
lluniau, gan ddadansoddi pa mor
effeithiol ydynt a dod i gasgliad
o ran pam eu bod yn effeithiol
neu’n aneffeithiol.
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Chwilair Pennod 4: Amgryptio,
Dadgodio, Graddnodi, Gorchmynion,
Gweithredu, Offeryn, Rhaglen, Trefn
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Rhagor o deitlau yng nghyfres
Discovery Diaries
Dyddiadur Gofod Principia
Yn galw ar holl Brentisiaid y Gofod - mae angen eich help
ar y Gofodwr ESA Tim Peake!
Mae Dyddiadur y Gofod yn berffaith ar gyfer disgyblion CA1
uwch/CA2 is (neu lefel gyfatebol) ac mae’n dilyn taith Tim
i'r Orsaf Ofod Ryngwladol, o hyfforddi fel gofodwr i gynnal
arbrofion ac arsylwi’r Ddaear o'r gofod. Gyda dros 60 awr
o weithgareddau llythrennedd-STEM sy’n gysylltiedig â’r
cwricwlwm, mae gan y Dyddiadur Gofod hwn nodiadau
llawn i gefnogi’r athro ar gyfer pob gweithgaredd, canllawiau
i’r cwricwlwm yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon, syniadau ar gyfer gwahaniaethu, gweithgareddau
ymestyn a mwy. Mae cynnwys digidol ychwanegol y
dyddiadur yn gwella profiad y dysgwr, tra bydd y disgyblion
yn darllen, ysgrifennu, tynnu lluniau, arbrofi, codio a
dadgodio eu ffordd drwy eu taith. Gallwch gael gafael ar
Ddyddiadur Gofod Principia am ddim drwy gofrestru yn
www.discoverydiaries.org/cymraeg

Dyddiadur Taith i Blaned Mawrth

Byddwch yn barod am eich taith i’r blaned goch!
Ewch â’ch disgyblion CA2 (neu lefel gyfatebol) ar antur
i Blaned Mawrth i chwilio am arwyddion o fywyd. Gan
ddefnyddio dyddiadur Planed Mawrth, bydd y disgyblion yn
cynllunio ac yn gweithredu taith gyda chymorth eu cyfeillion
robotig. Mae’n cynnwys dros 60 awr o weithgareddau
STEAM sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm er mwyn cynyddu
Cyfalaf Gwyddoniaeth, ac yn herio’r disgyblion i recriwtio
criw, dyfeisio cerbyd, dadgodio a dadansoddi data, a
dylunio cynefin ar blaned Mawrth. Cafodd y dilyniant
poblogaidd hwn i Ddyddiadur y Gofod ei ysgrifennu gan
Lucy Hawking, a’i ddatblygu gyda chymorth Asiantaeth Ofod
y DU. Mae nodiadau i athrawon, amserlenni, canllawiau i'r
cwricwlwm a syniadau ar gyfer gwahaniaethu yn ei gwneud
hi’n haws ei ymgorffori mewn unrhyw gynlluniau gwersi sydd
gennych yn barod. Gallwch gael gafael ar Ddyddiadur y
Daith i Blaned Mawrth am ddim drwy gofrestru yn
www.discoverydiaries.org/cymraeg

