CBAC LLWYBRAU CYMWYSTERAU MYNEDIAD
Teitl:

Ymateb ar lafar i raglen deledu / ffilm Gymraeg

Cyfeirnodau Uned

Mynediad 2:

Mynediad 3:

Codau Cofrestru

Mynediad 2:

Mynediad 3:

Lefel

Mynediad 2 a Mynediad 3

Gwerth Credyd:

3

Nod yr uned

Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i feithrin sgiliau ymateb ar
lafar mewn gr p / pâr i raglen deledu / ffilm Gymraeg

Deilliannau Dysgu

Meini Prawf Asesu
Mynediad 2

Meini Prawf Asesu
Mynediad 3

I ennill credyd am yr uned
hon, bydd y dysgwr yn:

Bydd asesiad y deilliant
dysgu'n gofyn i'r dysgwr
ddangos eu bod yn gallu:

Bydd asesiad y deilliant
dysgu'n gofyn i'r dysgwr
ddangos eu bod yn gallu:

DD1

MPA1.1

MPA1.1

Adnabod rhannau o’r cynnwys
trwy gyfeirio at ddigwyddiadau
neu gymeriadau

Adnabod cynnwys y ffilm trwy
gyfeirio yn gyson at
ddigwyddiadau neu gymeriadau

MPA2.1

MPA2.1

Dangos peth hyder wrth
sgwrsio

Dangos peth ymwybyddiaeth o
ddilyniant yn y drafodaeth

MPA2.2

MPA2.2

Ymateb i eraill yn briodol

Gwrando’n ofalus ar eraill ac
ymateb yn berthnasol

Gallu gwylio, gwrando a deall

DD2
Gallu ymateb i sylwadau eraill
mewn pâr / gr p

MPA2.3
Mynegi Barn yn syml am
dechnegau ffilm
DD3

MPA3.1

MPA3.1

Gallu defnyddio adnoddau
ieithyddol

Ynganu a goslefu wrth
ddatblygu ac esbonio
syniadau

Ynganu a goslefu’n briodol wrth
ddatblygu ac esbonio syniadau

MPA3.2
Defnyddio ystod sylfaenol o
eirfa a phatrymau

MPA3.2
Cynhyrchu cystrawennau a
brawddegau sylfaenol yn
weddol gywir
MPA3.3
Defnyddio iaith a chywair sy’n
addas i’r gwrandawr

2.

Ymhelaethu ar y Cynnwys
Dylid ystyried yr awgrymiadau canlynol yng nghyd-destun:
- y lefel y mae'r dysgwr yn gweithio arni
- darparu cyfleoedd i symud ymlaen
- cyfleusterau ac adnoddau'r ganolfan.
DD1 – Gallu gwylio, gwrando a deall yr hyn a glywir ac a welir
Trafod y plot a’r prif ddigwyddiadau
Llunio trefn amseryddol i ddigwyddiadau
Cyflwyno cymeriad(au) allweddol sy’n ymddangos yn y ffilm
Adnabod prif nodweddion cymeriad(au)
Llunio proffil o gymeriad
Llunio tabl yn cymharu nodweddion cymeriadau
Gêm y gadair goch
Manylu ar olygfeydd penodol
Trafod geirfa / ymadroddion allweddol sy’n ymwneud â digwyddiadau / cymeriadau
allweddol
Trafod enghreifftiau o’r ffilm i gefnogi sylwadau ar ddigwyddiadau / cymeriadau
DD2 – Gallu ymateb i sylwadau eraill mewn pâr / gr p
Gwaith pâr / gr p i wneud tasgau penodol ar ddigwyddiadau / cymeriadau
Trafodaeth ddosbarth i annog ymateb am y ffilm ac ymateb i sylwadau ei gilydd
Gêm y gadair goch
DD3 – Gallu defnyddio adnoddau ieithyddol addas i’r dasg
Cyflwyno geirfa / ymadroddion ar gyfer trafodaeth gr p
Cyflwyno geirfa / ymadroddion allweddol i drafod cynnwys y ffilm
Cyflwyno ymarferion gramadegol syml

3.

Cyflwyno
3.1

Cynllunio cyrsiau
Bydd cyflawniad pob uned yn cael ei gadarnhau trwy 'ddatganiad o
gyflawniad', fel y bydd dysgwyr yn cael rhywfaint o gydnabyddiaeth am yr holl
waith a gwblheir. Fodd bynnag, wrth gynllunio cyrsiau bydd angen i athrawon
ystyried y deilliannau cymhwyster posibl ar gyfer dysgwyr unigol. I weld
manylion llawn y cymwysterau (Dyfarniadau a Thystysgrifau) y gall yr
uned hon gyfrannu atynt, ynghyd â'r rheolau cyfuno, dylech gyfeirio at
fanyleb Llwybrau Mynediad CBAC.
Yr unedau mwyaf tebygol i’w cyflwyno ar y cyd ag Ymateb ar lafar i raglen
deledu / ffilm Gymraeg:
Ymateb i ddeunydd llenyddol Cymraeg (rhyddiaith)
Ysgrifennu Stori

3.2

Adnoddau
Ffilmiau Addas
Cyfres Dihirod Dyfed
C’mon Midffild
Porc Peis Bach
Y Milwr Bychan
Derfydd Aur
Hambons
Y Siglen
Rownd a Rownd
Mochyn Jac Arthur (Cyfres Cefn Gwlad)
Gwenoliaid
Ibiza, Ibiza
Cyfres Iechyd Da
Adnoddau i gynorthwyo’r athro
Bys ar y Botwm Uned 7 Pechod Mary Prout GCaD
Byd ar y Botwm Uned 8 Wil Cefncoch GCaD
Adnoddau iaith ar wefan GCaD Cymru:
Gloywi Iaith CYNNAL Gwynedd a Môn
Ymarferion iaith Telesgop
Gramadeg / Gemau iaith

4.

Asesu
4.1

Ffyrdd o ddangos bod y meini prawf wedi'u cwrdd
Wrth gynllunio cyfleoedd asesu bydd angen ystyried:
asesu ffurfiannol yn ogystal ag asesu crynodol
ymdriniaeth â'r Meini Prawf Asesu ar gyfer yr uned hon
ymdriniaeth â'r Meini Prawf Asesu ar gyfer unedau cyswllt
Mae'r mathau canlynol o dystiolaeth yn debygol o fod wedi'u cynnwys:
•
•

4.2

cofnod llafar
sampl o waith llafar wedi’i recordio

Enghreifftiau o Dasgau
(a)

Tasgau sy'n benodol i Ymateb ar lafar i raglen deledu / ffilm
Gymraeg

Mewn gr p / pâr soniwch am y digwyddiad mwyaf cyffrous / diddorol yn y
ffilm.
[M2]
Mewn gr p / pâr soniwch am eich hoff gymeriad(au) yn y ffilm.

[M2]

Mewn gr p / pâr soniwch am ddigwyddiad(au) pwysig yn y ffilm a dywedwch
pam rydych chi’n credu ei fod / eu bod yn bwysig.
[M3]
Mewn gr p / pâr soniwch am gymeriad(au) pwysig yn y ffilm a dywedwch
pam rydych chi’n credu ei fod / eu bod yn bwysig.
[M3]

4.3

Cofnodi
Caiff yr asesiad ei gofnodi ar y ffurflen sydd ynghlwm trwy ddynodi bod pob
Maen Prawf Asesu wedi'i gwblhau'n llwyddiannus. Rhaid cwrdd â'r holl feini
prawf i gyflawni'r uned a dyfarnu'r credyd. Pan fydd uned yn cael ei darparu
ar Mynediad 2 a Mynediad 3, gall y Deilliannau Dysgu fod yn rhai cyffredin
ond bydd y Meini Prawf Asesu wedi'u gwahaniaethu a rhaid eu cwrdd ar y
lefel berthnasol.

5.

Trefniadau Gweinyddol
I gael manylion am y trefniadau gweinyddol, cyfeirier at fanyleb Llwybrau Mynediad
CBAC, sy'n cynnwys gwybodaeth am:
-

Dulliau Cofrestru
Asesiad Mewnol a Safoni Allanol
Dyfarnu ac Adrodd
Cyhoeddi Canlyniadau
Trefniadau Mynediad
Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Ymateb ar lafar i raglen deledu / ffilm Gymraeg Mynediad 2

COFNOD ASESU
Enw'r Ymgeisydd ______________________________ Rhif yr Ymgeisydd _____________
Enw'r Ganolfan________________________________ Rhif y Ganolfan _______________

Meini Prawf Asesu

Wedi'u
cwrdd

Tystiolaeth

Defnydd
Swyddfa

MPA1.1

MPA2.1

MPA2.2

MPA3.1

MPA3.2

Sylwadau Cyffredinol
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Athro/Athrawes: ____________________________ Dyddiad: _______________________
Safonwr: __________________________________ Dyddiad: _______________________

Ymateb ar lafar i raglen deledu / ffilm Gymraeg Mynediad 3

COFNOD ASESU
Enw'r Ymgeisydd ______________________________ Rhif yr Ymgeisydd _____________
Enw'r Ganolfan________________________________ Rhif y Ganolfan _______________
Meini Prawf Asesu

Wedi'u
cwrdd

Tystiolaeth

Defnydd
Swyddfa

MPA1.1

MPA2.1

MPA2.2

MPA2.3

MPA3.1

MPA3.2

MPA3.3

Sylwadau Cyffredinol
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Athro/Athrawes: ____________________________ Dyddiad: _______________________
Safonwr: __________________________________ Dyddiad: _______________________
EL Welsh - Oral response to a Welsh TV program or Film/MLJ

