
Mae ADCDF yn sefyll am Addysg ar gyfer Datblygu 

Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.  

 

Y mis hwn rydym yn edrych ar un o'r saith prif thema; Yr 

Amgylchedd Naturiol. Isod mae rhai o'r pynciau i'w 

hystyried o fewn Yr Amgylchedd Naturiol: 

 

 

 

 

 

Bioamrywiaeth 

Mae bioamrywiaeth yn fesur o amrywiaeth o organebau 

sy'n bresennol mewn gwahanol ecosystemau. Gall hyn 

gyfeirio at amrywiaeth genetig, amrywiaeth ecosystem, 

neu amrywio rhywogaethau (nifer o rywogaethau) o fewn 

ardal, bïom, neu blaned. 

 

 

 

 

 

 

Rhywogaethau mewn Perygl 

Rhywogaethau mewn perygl yw anifail, aderyn, pysgodyn, 

planhigion, neu organeb byw arall dan fygythiad o 

ddiflannu gan newidiadau naturiol neu o wneuthuriad dyn 

yn ei hamgylchedd. Llygredd, newid yn yr hinsawdd ac 

ymyrraeth dynol fel trefoli gyd yn effeithio ar rywogaethau 

mewn perygl. Gallwn ni i gyd wneud mwy drwy leihau ein 

defnydd o adnoddau naturiol. Mae'r 10 rhywogaeth uchaf 

mewn perygl yn cynnwys y llewpart Amur, teigrod, gorilla 

Iseldir Gorllewinol, crwbanod y môr a rhinoseros. 

 

 

 

 

 

Effaith gweithgarwch dynol ar yr amgylchedd naturiol 

Wrth i boblogaeth y byd dyfu mae'n rhoi pwysau ar yr 

amgylchedd gan arwain at brinder dŵr a llygredd, 

datgoedwigo a newyn. Gall strategaethau rheoli cyfrifol 

leihau cam-drin adnoddau dynol. 

 

Cristnogol, 1af o Fawrth 

Grawys 

Mae'r Grawys yn gyfnod o 40 diwrnod o 

fyfyrio ac fel arfer yn cael ei farcio gan 

ymprydio neu roi'r gorau i fwydydd neu 

foethau penodol tan y Pasg. Mae hyn yn 

coffáu'r 40 diwrnod a dreulir Iesu yn 

ymprydio yn yr anialwch. 

 

Hindŵ, 13eg o Fawrth  

Holi 

Mae Holi yn ŵyl bwysig i Hindŵiaid, yn 

ogystal ag i lawer o Indiaid a phobl eraill 

sy'n dod o dde Asia. Mae'n cael ei ddathlu 

ar ddiwedd y gaeaf, ar y diwrnod lleuad 

llawn olaf y mis lleuad Phalgun, sydd fel 

arfer yn disgyn ym mis Mawrth, ond 

weithiau ar ddiwedd mis Chwefror. Ar y 

diwrnod cyntaf, mae coelcerthi yn cael eu 

goleuo yn y nos i ddynodi llosgi Holika. Ar 

yr ail ddiwrnod, a elwir yn Dhulandi, mae 

pobl yn treulio'r diwrnod yn taflu powdwr lliw 

a dŵr ar ei gilydd. Mae Rangapanchami yn 

digwydd ychydig ddyddiau'n ddiweddarach 

ar Panchami (pumed diwrnod y lleuad 

lawn), yn nodi diwedd y dathliadau sy'n 

ymwneud â lliwiau. 

 

Cristnogol, 26ain o Fawrth 

Sul y Mamau 

Mae Sul y Mamau yn wyliau sy'n cael ei 

ddathlu gan bobl Gatholig a Christnogion 

Protestannaidd ym Mhrydain. Mae'n disgyn 

ar y pedwerydd Sul yn y Garawys, union 

tair wythnos cyn y Pasg. Arsylwyd fel 

diwrnod y byddai pobl yn ymweld â'u "mam" 

eglwys, mae wedi dod yn achlysur i 

anrhydeddu mamau plant a rhoi iddynt 

anrhegion. Mae'n cael ei alw'n Sul y 

Mamau, er bod hynny bob amser wedi bod 

yn ddigwyddiad seciwlar hollol wahanol i'r 

Mamau gwreiddiol Sul. Yn y DU a 

Gweriniaeth Iwerddon, mae Sul y Fam yn 

cael ei ddathlu yn yr un ffordd ag y mae Sul 

y Mamau yn cael ei ddathlu mewn mannau 

eraill. 

 

Sian.Jones@cadcentreuk.com 

Mawrth 2017 - Rhifyn 24 

Cylchlythyr y Dysgwr 

De Cymru:   0808 2000 129      Gogledd Cymru:   01248 679 956 

DYDDIADAU AML FFYDD 

Sian.Jones@cadcentreuk.com 

YN Y RHIFYN Y MIS HWN  

DYDDIADAU NODEDIG - Ionawr 2017; ADCDF - Yr Amgylchedd Naturiol 

IECHYD A DIOGELWCH - Llithro a Baglu; AROLWG DYSGWR - Iaith a Diwylliant Cymru 

DYDDIADAU AML FFYDD - Mawrth 2017; SGILIAU HANFODOL CYMRU - Llythrennedd Digidol 

WYTHNOS PRENTISIAETHAU - 6ed-10fed o Fawrth; FFOCWS ELUSEN - Diwrnod Trwyn Coch 2017  

 DIWYLLIANT CYMRU - Dydd Gŵyl Dewi; Bardd Cenedlaethol Cymru 

https://nosmokingday.org.uk 

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, 8fed o Fawrth:  

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei 

ddathlu mewn nifer o wledydd ledled y byd. Mae'n 

ddiwrnod pan fydd menywod yn cael eu cydnabod am 

eu cyflawniadau heb ystyried isadrannau, boed 

cenedlaethol, ethnig, ieithyddol, diwylliannol, 

economaidd neu wleidyddol. Daeth Diwrnod 

Rhyngwladol y Menywod cyntaf i'r amlwg o 

weithgareddau symudiadau llafur ar droad yr ugeinfed 

ganrif yng Ngogledd America ac ar draws Ewrop. 

 

Dydd Sant Padrig Mawrth y 17eg:  

Mae Dydd Sant Padrig, neu Ŵyl Sant Padrig, yn 

ddathliad diwylliannol a chrefyddol a gynhaliwyd ar 

17eg o Fawrth. Dyma ddyddiad marwolaeth 

draddodiadol Sant Padrig (c. 385-461 OC) a oedd yn 

nawddsant mwyaf blaenllaw Iwerddon. Mae'r diwrnod 

yn coffáu Sant Padrig a dyfodiad Cristnogaeth yn 

Iwerddon. Mae hefyd yn dathlu treftadaeth a diwylliant 

y Gwyddelod yn gyffredinol. 

 

Cyhydnos y Gwanwyn 20fed o Fawrth:  

Y Cyhydnosau yw'r unig adegau pan fydd hyd y dydd 

a'r nos yn union yr un fath. O ganlyniad, mae'r 

hemisfferau'r gogledd a'r de yn cael eu goleuo yn 

gyfartal. Mae'r gair Lladin equi yn golygu "cyfartal" ac 

nox golygu "nos". 

 

Diwrnod Dim Smygu, Mawrth yr 8fed, 2017: 

"Gwnewch hon y flwyddyn i roi'r gorau iddi" 

Mwy o Wybodaeth yn: 

DYDDIADAU NODEDIG ADCDF 

    Rhadffôn 0808 2000 129 

Arolwg y Dysgwr 

Pa mor dda yw'r CADCentre am hyrwyddo ac 
eich annog i ddefnyddio'r Gymraeg a dysgu 

am y diwylliant Cymreig? 

5 4 3 2  1  
    (Da Ofnadwy)       (Da)        (Gweddol Dda)   (Gweddol Gwael)    (Gwael)    

Os yn is na 3, beth fyddai angen i’r           

CADCentre ei wneud i wella i Dda neu Da 

Ofnadwy?  

Gallwch hefyd e-bostio eich sgôr a'ch sylwadau i: 

ymholiadau@cadcentreuk.com 

Ffocws Elusen: Diwrnod Trwyn Coch,  

24ain o Fawrth. 

Digwyddiad elusennol Comic Relief yn helpu i wella 

bywydau yn y DU a thramor. Am ragor o       

wybodaeth, gweler: 

www.rednoseday.com 

Diwrnod Barddoniaeth y Byd, 21ain o Fawrth: 

Gweler hefyd yr adran ar Ddiwylliant Cymru 
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Dydd Gŵyl Dewi 

Dewi Sant yw nawddsant Cymru. Yr 

oedd yn esgob yn yr hyn sydd bellach yn 

y Ddinas Tyddewi yng ngorllewin Cymru. 

Arweiniodd fywyd duwiol iawn, ymatal 

rhag alcohol ac yn gweithio'n galed. Bu 

farw yn 589AD a chafodd ei gydnabod 

fel nawddsant cenedlaethol ar adeg y 

gwrthwynebiad Cymreig i'r Normaniaid 

yn y 12fed ganrif. 

Mae Mawrth y 1af yn ddiwrnod o 

ddathlu bywyd Dewi Sant yn ogystal â 

diwylliant Cymreig yng Nghymru a 

gwledydd o gwmpas y byd. Mae pobl yn 

mynychu gwasanaethau arbennig mewn 

eglwysi, gorymdeithiau, datganiad 

corawl neu ddarlleniadau llenyddol. Mae 

ysgolion yn cynllunio dathliadau sy'n aml 

yn cynnwys corau ar y diwrnod. Mae'r 

diwrnod wedi ei ddathlu yng Nghymru 

ers yr Oesoedd Canol. 

Bardd Cenedlaethol Cymru 

Bardd Cenedlaethol Cymru yw Mr Ifor 

Ap Glyn. Bardd Cymraeg eu hiaith a 

benodwyd ym 2016. Ef yw'r pedwerydd 

bardd gynnal y  swydd hon ers iddi gael 

ei chreu yng Nghymru yn 2005. Mae'r 

Bardd Cenedlaethol Cymru yn 

llysgennad diwylliannol i Gymru a'r 

diwylliant Cymreig. 

Am fwy o wybodaeth ewch i: 

www.literaturewales-org.uk/ 

our-projects/national-poet-wales 

SYLWADAU - AWGRYMIADAU 
Rydym yn mwynhau clywed gan ein 

dysgwyr a chyflogwyr!  

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu  

awgrymiadau i'w cynnwys mewn cylchlythyrau 

yn y dyfodol, cysylltwch â ni. 

 Rhadffôn 0808 2000 129  

LLYTHRENNEDD DIGIDOL 

Nod y safon Llythrennedd Digidol yw sicrhau bod gan 

ddysgwyr y sgiliau, dawn a gwybodaeth i ddefnyddio'r 

gywir dyfeisiau digidol, meddalwedd ac offer i gwblhau 

tasgau amrywiol. 

Mae 6 llinyn i Llythrennedd Digidol: 

1. Cyfrifoldeb Digidol: gwybod sut i aros yn ddiogel 

ac ymddwyn yn gyfrifol ar-lein. 

2. Cynhyrchiant Digidol: dewis y dechnoleg a'r 

technegau cywir a dewis offer i rannu a diogelu 

gwybodaeth. 

3. Gwybodaeth Ddigidol Llythrennedd: y gallu i ddod 

o hyd a gwerthuso gwybodaeth ddigidol. 

4. Cydweithio Digidol: rhannu gwybodaeth gydag 

eraill i gwblhau tasgau a datrys problemau. 

5. Creadigrwydd Digidol: y gallu i ddefnyddio 

cyfryngau digidol i gwblhau tasgau a chynhyrchu 

cynnwys. 

6. Dysgu Digidol: deall sut y gall technoleg helpu i 

gynyddu cyfleoedd dysgu. 

 

Meddyliwch am y sefyllfaoedd canlynol i weld a allwch 

chi ddychmygu ffordd wahanol neu well i ddelio â hwy 

nag y byddech yn ei wneud yn awr: 

 

 Ydych chi bob amser yn siŵr bod y gwefannau 

rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel ac yn 

gyfreithlon? A ydych yn gwybod sut i gael 

gwybod? 

 Ydych chi bob amser yn defnyddio'r offer gorau ar 

gyfer y swydd neu gallai rhywbeth arall fod yn 

well? Ble fyddech chi'n mynd i ymchwilio 

dewisiadau eraill? 

 A yw'r ffynonellau gwybodaeth rydych yn ei 

ddefnyddio yn ddiduedd, ffeithiol ac yn 

ddibynadwy? Ydych chi'n gwybod sut i ddweud? 

 Sawl ffordd ydych chi'n defnyddio neu'n gwybod 

am i rannu eich gwaith neu wybodaeth ddigidol? 

A ydynt y ffyrdd gorau o wneud y gwaith? 

 A fyddech yn gwybod sut i greu cyfryngau 

sylfaenol i fywiogi eich gwaith os yw hynny'n 

briodol? Pa adnoddau sydd gennych ar gael i 

wneud hyn? 

 Ble y gallwch fynd i gael mynediad tiwtorialau neu 

ddysgu ar-lein? Pa gyfleoedd sydd gennych i 

ddysgu ffyrdd gwell i wneud eich gwaith a 

thasgau rheolaidd? 

 

DIWYLLIANT CYMRAEG 

Llithro a Baglu 

 

 

 
 

 

Pam fod delio gyda llithro a baglu yn bwysig? 

Llithro a baglu yw'r achos mwyaf cyffredin o anafiadau yn y gwaith. 

Ar gyfartaledd, maent yn achosi dros draean o'r holl anafiadau 

difrifol a gall arwain at fathau eraill o ddamweiniau, fel disgyn o 

uchder neu ddisgyn i beiriannau. 

Mae llithro a baglu hefyd yn cyfri am hanner yr holl anafiadau sy'n 

digwydd i aelodau o'r cyhoedd mewn gweithleoedd lle mae myne-

diad i'r cyhoedd, megis ysbytai, siopau a bwytai.  

 

Beth sy'n rhaid i mi ei wneud? 

I helpu i atal y damweiniau hyn mae angen i chi feddwl am yr hyn a 

allai achosi'r llithro neu faglu yn eich gweithle ac yna penderfynu a 

ydych yn gwneud digon i'w hatal. Unwaith y byddwch wedi nodi'r 

risgiau rhaid i chi eu rheoli. 

 

Sut alla i'w wneud? 

Rhwystrwch lloriau rhag mynd yn wlyb neu'n halogedig yn y lle 

cyntaf, cael gweithdrefnau yn eu lle ar gyfer glanhau arferol ac 

ymatebol. 

Os oes gollyngiad yn digwydd, rhaid ei lanhau yn gyflym. Os yw'r 

lloriau yn cael eu gadael yn wlyb ar ôl glanhau, rhaid atal unrhyw 

un rhag cerdded arnynt nes eu bod yn sych ac yna defnyddio'r 

dulliau glanhau cywir. 

Edrychwch am beryglon baglu, fel lloriau anwastad neu geblau 

sy'n llusgo, ac annog eich gweithwyr i gadw pob man yn daclus.  

Gwnewch yn siŵr bod gweithwyr yn gwisgo esgidiau sy'n addas ar 

gyfer y amgylchedd y maent yn gweithio mewn. 

Sicrhewch fod eich lloriau yn addas, neu loriau sy'n debygol o 

wlychu o fath nad yw'n mynd yn or-llithrig. 

Wythnos Prentisiaethau Cenedlaethol 2017 

Mae Wythnos Prentisiaethau yn dathlu'r effaith gadarnhaol mae 

Prentisiaethau yn cael ar unigolion, busnesau a'r economi. Mae'r 

CADCentre yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i dynnu sylw at y 

gwaith yr ydym yn ei wneud i helpu cyflogwyr a Phrentisiaid. 

Gweler y manylion isod. 

 

Swyddfa Casnewydd: Mawrth y 7fed  

Swyddfa Abertawe: Mawrth yr 8fed 

Swyddfa Bangor: Mawrth yr 9fed 

10:00—12:00 

Diogelu 

Rydym yn cefnogi hawl pawb i gael eu diogelu rhag 

niwed ac yn cydnabod bod diogelwch a lles yn 

hollbwysig, ac os oes gan unrhyw ddysgwr unrhyw 

bryderon o gwbl ynghylch Diogelu yna cysylltwch â 

naill ai: 

Karen Smith, Cyfarwyddwr,  

Person Diogelu Dynodedig 

01633 252502 - karen@cadcentreuk.com 

Linda Thomas, Rheolwr Cyffredinol 

01792 644178 - linda.thomas@cadcentreuk.com 

Emma Leighton, Rheolwr De Cymru 

01792 475522 - emma.leighton@cadcentreuk.com 

Colin Davis, Rheolwr Gogledd Cymru 

01248 671850—colin.davis@cadcentreuk.com 


