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Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau mewn Addysg Grefyddol?

● Seilir yr hunan arfarniad ar arsylwadau gwersi, arfarniadau o waith disgyblion a chyfweliadau â disgyblion.
● Dylai ysgolion uwchradd gyfeirio at CA3, CA4 a CA5 (Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol) a chynnwys arfarniad o asesiadau 

athrawon ac/neu ganlyniadau arholiad.

Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adran 1 a’r Maes Llafur Cytûn Lleol

Rhagorol Da Digonol Anfoddhaol
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Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau mewn Addysg Grefyddol?

Safonau mewn Addysg Grefyddol – cynnydd mewn dysgu

Cyfnod Sylfaen
Mae llawer o’r dysgwyr yn ymwybodol o rai o brif grefyddau’r byd. Mae llawer o’r disgyblion yn ymwybodol o bwysigrwydd arweinwyr crefyddol yn y gymdeithas leol e.e bod angen ficer 
neu weinidog i gynnal bedydd neu briodas, ac arweinwyr crefyddol o’r gorffennol e.e Dewi Sant. Gall bron bob un adrodd hanes Dewi Sant ar lafar yn eu mamiaith yn llwyddiannus, yn 
unol a’u hoed. Rhoddir cyfleoedd i’r dysgwyr drafod digwyddiadau arwyddocaol a pherthnasol yn y gwasanaethau. Erbyn diwedd blwyddyn 2 mae’r mwyafrif o’r dysgwyr yn ymwybodol 
o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Gall llawer o’r disgyblion adrodd sawl un o’r straeon yn briodol. Gall y mwyafrif ail ysgrifennu rhai o’r straeon hyn yn syml gan fynegi barn ar 
wers/neges y stori/ddameg yn briodol. Erbyn diwedd blwyddyn 2, mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn medru disgrifio prif nodweddion dathliadau Cristnogol e.e bedydd neu briodas yn 
llwyddiannus. Manteisir ar nifer o gyfleoedd yn ystod y flwyddyn i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen astudio gwyliau crefyddol gwahanol grefyddau’r bydd e.e Diwali, y Flwyddyn Newydd 
Tsieiniaidd. Gall llawer o’r disgyblion ddisgrifio nodweddion y gwyliau hyn yn effeithiol. Mae bron bob un o’r disgyblion yn ymwybodol bod Cristnogion yn gweld yr angen i fod yn 
ddiolchgar, ac mae llawer ohonynt yn medru mynegi hyn yn effeithiol mewn gweddïau o ddiolch.

Cyfnod Allweddol 2
Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn ymwybodol o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Mae llawer o’r disgyblion yn medru ailadrodd rhai o’r straeon hyn yn effeithiol ar lafar ac yn 
ysgrifenedig e.e stori Arch Noa. Mae’r holl ddisgyblion yn cael cyfleoedd i astudio crefyddau’r byd, ac mae llawer ononynt yn ymwybodol o, ac yn medru trafod gwahanol arteffactau 
crefyddol e.e arteffacau Iddewig yn llwyddiannus. Mae bron bob disgybl yn ymwybodol mai un Duw a geir yng nghrefydd Cristnogaeth, ond bod sawl ffurf ar dduw yng nghrefydd yr 
Hindw. Mae’r disgyblion yn cael cyfleoedd niferus i ddysgu am straeon o wahanol grefyddau’r byd e.e stori Rama a Sita (Hindwaeth) - mae llawer o’r disgyblion yn medru ailadrodd y 
straeon hyn ar lafar ac yn ysgrifenedig yn rymus. Mae bob un o’r disgyblion yn deall y pwysigrwydd o ddiolch, ac yn medru mynegi hyn mewn gweddÏau ysgrifenedig o ddiolch yn eu hail 
iaith yn briodol. Mewn uned o waith ar Stiwardiaeth, mae llawer o’r disgyblion yn medru adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng stori’r creu Cristnogol a Mwslimaidd, ac mae’r 
mwyafrif yn deall pwysigrwydd gofalu am ein gilydd, anifeiliaid a’r blaned. Mae llawer o’r disgyblion yn medru ailadrodd ffeithiau am arweinwyr crefyddol o’r gorffennol yn llwyddiannus e.e 
Dewi Sant a Santes Dwynwen. Mae llawer o’r disgyblion yn ymwybodol o’r pum prif hanfod er mwyn gwneud person yn sant. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion hŷn (bl.4-6) yn medru trin a 
thrafod y cwestiynau mawr yn aeddfed e.e Ydy crefydd yn bwysig yng Nghymru yn yr 21G? A ddylid gwneud Capten Syr Tom Moore yn sant? A ddylem fwyta llai o gig er mwyn achub yr 
amgylchedd? (stiwardiaeth). Mae llawer o’r disgyblion yn medru trafod ac ailadrodd, yn llafar ac yn ysgrifenedig, prif wyliau Cristnogaeth, e.e y Nadolig a’r Pasg yn effeithiol.
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Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau mewn Addysg Grefyddol?

Materiol sydd angen sylw

Cyfnod Sylfaen
● Sicrhau bod lefel her y tasgau’n briodol.
● Manteisio ar y cyfle i ddefnyddio’r pwnc fel cyfrwng i ymarfer Cymraeg y dysgwyr.
● Sicrhau, ar gyfer y disgyblion MATh sydd ar frig y CA, gyfleoedd i ysgrifennu’n fwy estynedig yn y pwnc.

Cyfnod Allweddol 2
● Sicrhau, pan bydd cyfyngiadau’r pandemig wedi dod i ben, ymweliadau i fannau addoli crefyddau eraill e.e Mosg Bangor, capeli lleol yn y 

dref e.e Capel M.C Ebenezer, Kingsland. Bu ymweliadau yn y gorffennol e.e Synagog Manceinion - mae angen ail gydio yn yr arferiad yma.
● Pan bydd cyfyngiadau’r pandemig wedi dod i ben, gwahodd siaradwyr i’r ysgol e.e unigolion o fudiadau fel Y Samariaid, arweinwyr crefyddol 

a.y.y.b.
● Mae angen sicrhau bod yna digon o gyfleoedd i’r disgyblion, yn enwedig y rhai uwch eu gallu i ymateb yn estynedig.

5



Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth mewn Addysg Grefyddol?

● Dylai hunan arfarniad ystyried y dangosyddion canlynol: yr amser a roddir i’r pwnc, gwybodaeth bynciol, arbenigedd a datblygiad 
proffesiynol yr athrawon, addasrwydd y rhaglen astudio ac amrediad yr adnoddau dysgu a ddefnyddir.

● Mae arfarniad o arsylwadau gwersi a gwaith disgyblion yn caniatáu i benaethiaid a phenaethiaid adran i ddod i farn am ansawdd yr addysgu 
mewn gwersi Addysg Grefyddol o fewn yr ysgol, a’r graddau y mae disgyblion yn cael eu cymell a’u hannog i gyrraedd safonau uchel.

● Dylai ysgolion cynradd gyfeirio at y ddarpariaeth ‘Pobl, Credoau a Chwestiynau’ ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen yn ogystal ag Addysg 
Grefyddol yn CA2. 

● Dylai ysgolion uwchradd gyfeirio at CA3, CA4 a CA5 (Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol).

Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adrannau 2.1 ac 2.2 a’r Maes Llafur Cytûn Lleol

Rhagorol Da Digonol Anfoddhaol
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth mewn Addysg Grefyddol?

Safonau mewn Addysg Grefyddol – cynnydd mewn dysgu

Cyfnod Sylfaen
Mae gweithgareddau Addysg Grefyddol y Cyfnod Sylfaen yn cyd-fynd ȃ gofynion y Fframwaith Enghreifftiol Celedlaethol ar gyfer cyflwyno Addysg 
Grefyddol a’r Maes Llafur Cytun Lleol. Mae’r cynlluniau gwaith yn gyfredol. Mae nifer o’r gweithgareddau’n codi’n naturiol gydag adeg y flwyddyn e.e 
y Nadolig, Pasg, crefydd yn China pan yn gwneud thema Y Flwyddyn Newydd Chiniaidd, seintiau ac arweinwyr crefyddol pan yn gwneud thema 
Dwynwen a Chariad, gwaith arweinwyr crefyddol, bedydd a phriodas pan yn gwneud thema dathliadau a.y.y.b. Bydd llawer o weithgareddau y 
Cyfnod Sylfaen yn adeiladu ar eu profiadau ysbrydol, moesol a diwylliannol.
Cyfnod Allweddol 2
Mae gweithgareddau CA2 yn cyd-fynd â gofynion y Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer cyflwyno Addysg Grefyddol a’r Maes Llafur Cytun 
Lleol. Er hyn, gyda dyfodiad y cwricwlwm newydd, mae angen ailymweld ȃ’r cynlluniau er mwyn sicrhau eu bod yn ymateb yn llwyr i’r gofynion 
newydd. Mae angen hefyd mapio y tri sgil craidd mewn Addysg Grefyddol ar draws y cyfnod allweddol, sef Ymdrin â’r Cwestiynau Symlaenol, 
Archwilio Credoau, Dysgeidiaethau ac Arfer(ion) Crefyddol, a Mynegi Ymatebion Personol. Rhoddir amser priodol ar gyfer addysgu’r pwnc oddi 
mewn i’r amserlen ddosbarth. 
Nid oes gan staff yr ysgol gymhwyster e.e lefel A neu radd mewn Addysg Grefyddol, ond maent wedi derbyn hyfforddiant fel rhan o’u cyrsiau 
hyfforddiant cychwynol. Mae cyd-lynydd i’r pwnc yn yr ysgol sydd yn gyfrifol am H/A a datblygu’r pwnc. Bydd staff yn mynychu unrhyw hyfforddiant 
Sirol er mwyn cael dysgu am y datblygiadau diweddaraf ym myd Addysg Grefyddol, ac hefyd byddant yn ymgynghori gyda staff ysgol uwchradd leol 
ar brydiau. Bydd staff hefyd yn darllen ‘Newyddion Addysg Grefyddol’ fel ffynhonell i gael gwybodaeth am ddatblygiadau. Mae rhai arteffactau ar gael 
yn yr ysgol, ond mae angen adeiladu ar y stoc er mwyn ddatblygu’r pwnc ymhellach.
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth mewn Addysg Grefyddol?

Materion sydd angen sylw

● Ailymweld ȃ’r cynlluniau gwaith yn CA2 gan sicrhau eu bod yn cwrdd a gofynion CC 2022.
● Mapio’r sgil craidd mewn Addysg Grefyddol ar draws CA2, sef Ymdrin â’r Cwestiynau Symlaenol, Archwilio Credoau, Dysgeidiaethau ac 

Arfer(ion) Crefyddol, a Mynegi Ymatebion Personol.
● Adeiladu ar y stoc o arteffactau.
● Darparu cyfleoedd i ymweld ȃ mannau addoli amryw o grefyddau.
● Darparu mwy o gyfleoedd i wahodd siaradwyr gwadd e.e arweinwyr crefyddol i’r ysgol. 
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd?

Ydy’r addoli ar y cyd yn cydymffurfio â’r 
gofynion statudol?

Ydy Nac ydy

Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adran 2.3.1,  ‘Arweiniad atodol ar arolygu Addoli ar y Cyd mewn ysgolion anenwadol’ (ESTYN, Medi 2010) 
, ‘Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd’ (Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/94)

Rhagorol Da Digonol Anfoddhaol
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd?

Nodweddion da mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd 

Yn arferol, heb gyfyngiadau’r pandemig, cynhelir tri gwasanaeth ysgol gyfan, un gwasanaeth adrannol ac un addoliad byr yn y 
dosbarth yn wythnosol, sydd yn cwrdd ȃ’r gofyn statudol. Mae hyd y gwasanaethau’n amrywio rhwng 10 ac 20 munud. Bydd emyn yn 
cael ei ganu ym mhob gwasanaeth ysgol gyfan. Ceir cyfuniad o wasanaethau yn seiliedig ar straeon Beiblaidd a gwasanaethau gyda 
straeon moesol. Rhoddir cyfleoedd i drafod, myfyrio ac i’r plant ofyn cwestiynau yn ystod y gwasanaethau. Bydd y plant yn cymryd 
rhan mewn gwasanaeth Diolchgarwch yn flynyddol yn yr ysgol. Bydd elfen grefyddol i ran o’n cynhyrchiad Nadolig yn flynyddol e.e 
disgyblion ieuengaf yr ysgol yn perfformio Stori’r Geni. Bydd aelodau o Eglwys Sant Cybi yn ymweld ȃ’r ysgol yn fisol, er mwyn 
perfformio gwasanaeth ‘Agor y Drws’. Gwasanaethau wedi eu seilio ar straeon Beiblaidd ydy’r rhain. Rhwng mis Medi a Rhagfyr 2020,  
sef cyfnod pandemig y coronafeirws, cynhelid gwasanaethau byr, myfyrdodau a gweddÏau yn ddyddiol ym mhob dosbarth er mwyn 
cydymffurfio ȃ’r gofyn statudol. Yn ystod y cyfnod o ddysgu ar lein, bu staff yn ffilmio gwasanaethau byr a’u huwchlwytho i’w dosbarth 
ar lein yn wythnosol. 
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd?

Materion i gael sylw mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd 

● Adeiladau ar y stoc o lyfrau/deunydd ar gyfer paratoi gwasanaethau.
● Mewngorffori TGCh i’r gwasanaethau drwy ddefnydd o PwerBwynt ac ati.
● Er bod plant yn cymryd rhan yn y gwasanaethau yn achlysurol, mae angen rhoi cyfle iddynt wneud hyn yn amlach.
● Cynnal gwasanaeth Diolchgarwch mewn addoldy lleol, e.e Capel M.C Ebenezer, Kingsland (pan fydd y cyfyngiadau yn caniatau).
● Mapio cynnwys y gwasanaethau ysgol gyfan ar gyfer y flwyddyn.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr y CS

Dosbarth Derbyn - dydd Gŵyl 
Dewi.

Dysgu am am grefyddau’r byd. 
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr y CS

Uned o waith ar ddathliadau

Dysgu am fedydd.

13



Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr y CS

Dysgu am grefyddau’r byd. 
Dysgu am seintiau - Santes 

Dwynwen.

Dewi Sant.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr y CS

Dysgu am Ddiolchgarwch - 
gweddi o ddiolch. Map meddwl - Dewi Sant.

Dathliadau - map meddwl.

Bod yn ddiolchgar.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Storiau Beiblaidd - Arch Noa. Crefyddau’r byd - Iddewiaeth.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2
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Crefyddau’r byd - Hindwaeth. 
Stori Rama a Sita.

Cristnogaeth - Stori’r geni.



Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Gweddi o ddiolch - gwaith 
Diolchgarwch.

Diagram Venn - beth sy’n 
debyg/gwahanol rhwng stori’r 
creu Cristnogol a Mwslimaidd.

Stiwardiaeth - sut rydym yn 
gofalu am bobl, anifeiliaid a’r byd,
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Stiwardiaeth - ateb cwestiwn 
mawr. A ddylem fwyta llai o gig er 

mwyn achub yr amgylchedd?

Ymateb disgybl ar ‘Google 
Classroom’.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Stiwardiaeth - gwylio fideo ‘Earth 
Song’ - Michael Jackson.Nodi sut 
mae’r fideo’n dangos bod y byd 
yn cael ei ddinistrio gan ddyn.

Dysgu am hanes Dewi Sant trwy 
astudio darn o farddoniaeth.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Dysgu am Santes Dwynwen.
Sgwrs - Maelon a Dwynwen.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Dysgu am Dewi Sant.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Ystyried cwestiynau mawr - beth 
sydd yn gwneud sant, ac ydy 

Capten Syr Tom Moore yn 
haeddu cael ei wneud yn sant?

Ystyried beth sydd angen er 
mwyn gwneud rhywun yn sant.

Ystyried ydy’r hanfodion yn 
caniatau i Capten Syr Tom Moore 

gael ei wneud yn sant.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Ystyried a ddylid newid y rheolau 
er mwyn gwneud Capten Syr 

Tom Moore yn Sant. 

Ystyried cwestiwn mawr - Ydy 
crefydd dal yn bwysig yng 

Nghymru yn yr 21G?

Dysgu am draddodiadau 
crefyddol y Nadolig - Cristingl.
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Tystiolaeth  - samplau o waith dysgwyr CA2

Crefyddau’r byd - Hindwaeth.
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Tystiolaeth 
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Ymweliad i gapel - criw bach yn mynychu noson 
Garolau’r Urdd yng Nghapel Hyfrydle, Caergybi.

Cefnogi 
elusennau - Plant 

Mewn Angen 
2020.

Banc bwyd 
Môn - 

Diolchgarwch 
2020.



Tystiolaeth 3 - Addoli ar y cyd yn ystod cyfnod y clo
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Enghraifft o wasanaeth yn ystod cyfnod y clo.

Enghraifft o wasanaeth cyfnod clo - 2

Enghraifft - gwasanaeth Diolchgarwch cyfnod y clo

Enghraifft - gwasanaeth Diolchgarwch cyfnod y clo

Enghraifft - gwasanaeth Diolchgarwch cyfnod y clo

Gwasaneth Diolchgarwch 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=J-HhANwplDk
https://www.facebook.com/ysgolkingsland/videos/3364898960211812/
https://www.facebook.com/ysgolkingsland/videos/762516047644180/
https://www.facebook.com/ysgolkingsland/videos/2606949446115248/
https://docs.google.com/file/d/1WGCmyfftlKlh3Ix9ujKEI_NEiVzqGKMV/preview


Tystiolaeth 3 - Addoli ar y cyd 
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Gwasanaeth Diolchgarwch 2019.
Enghraifft o wasanaeth misol ‘Agor y Drws’ - 

straeon Beiblaidd.


