
Ysgol Gymraeg Y Fenni 
 

Polisi Llawysgrifen 
 
 

Amcanion 
 

Mae Ysgol Gymraeg Y Fenni yn bwriadu addysgu ffurfiant cywir llythrennau yn y 
Cyfnod Sylfaen, ac i addysgu’r disgyblion i reoli ac i fireinio ffurfiant y llythrennau 
ym mlwyddyn 1 a 2.  Mi fydd hyn yn arwain at lawysgrifen redol sydd yn rhugl ac 
yn effeithlon yng Nghyfnod Allweddol 2. 
 

Cyfnod Sylfaen 
 

Meithrin / Gwyliau Hâf (cyfnod pontio) 
 
 Dysgwyd y disgyblion i adnabod eu henw trwy gydol y flwyddyn yn y meithrin 

gan ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau. 
 Dysgwyd y disgyblion i ysgrifennu eu henw trwy gydol y flwyddyn.  Ymarferwyd 

llawysgrifen o dan oruchwyliaeth tan sicrhawyd ffurfiant y llythrennau.  
Defnyddiwyd amrywiaeth o weithgareddau echddygol mân er mwyn hybu 
ffurfiant cywir.  Rhannwyd ffurfiant llythrennau gyda rhieni/gofalwyr er mwyn 
iddynt helpu eu plant i ymarfer ysgrifennu ei enw / henw. 

 Cyflwynwyd plant hŷn i sŵn cychwynnol enwau plant. 
 
Dosbarth Derbyn 
 
 Datblygir rheolaeth echddygol fras ymhellach trwy amrywiaeth o weithgareddau 

megis: gweithgareddau gwnïo a gwehyddu; torri a philio wrth ymgymryd â 
gweithgareddau coginio; defnyddio rhigymau bysedd; edafu mwclen; chwarae 
strwythurol gyda dŵr a thywod; defnyddio paent a.a. 

 Datblygir rheolaeth echddygol ros gan ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau 
gan gynnwys:  siarad am y symudiadau mae’r plant yn gwneud; annog 
ysgrifennu yn yr awyr; a, gwneud patrymau yn yr awyr; hambwrdd tywod; ewyn 
shafio; reis; blawd; paent;  sglein; ketchup a.a. 

 Cysylltir siâp llythrennau a sain llythrennau trwy annog y plant i ddysgu ac i 
wrando ar, ac i wahaniaethu rhwng synau yn eu hamgylchedd, yng 
ngherddoriaeth ac yn rhigymau.  Addysgir siapiau llythrennau ochr yn ochr â 
gweithgareddau cinesthetig.  Mae’r dulliau a defnyddir yn cynnwys: ysgrifennu 
yn yr awyr; ysgrifennu â phaent; defnyddio byrddau gwyn a peniau. 

 Parheir i ysgrifennu eu henwau (gwelir Meithrin) neu cyflwynir i’r plant heb 
brofiad Meithrin. 

 Parheir i annog ffurfiant cywir llythrennau eu henw. 
 Cyflwynir i ffurfiant yr holl lythrennau yn ystod y flwyddyn, dechreuir gyda c, o, 

a, d, g ac ati. 



 
 
 
Deunydd Argymelledig:  
Brwsh paent; ysgrifbinnau; pensiliau mawr trionglog; byrddau gwyn a pheniau 
byrddau gwyn; hambyrddau tywod; peniau ffelt; papur gwag a phapur mawr 
gyda llinell. 
 

Blwyddyn 1 a 2 
 
 Datblygir ffurfiant llythrennau o’r Meithrin a’r Dosbarth Derbyn.  Cysylltir hwn 

gyda gwaith ffonig yr wythnos. 
 Ym mlwyddyn 1, addysgir y plant i uno llythrennau eu henw a phatrymau sillafu 

a gysylltir gyda Lluniau Llon (ch, ll, ng, dd, th, rh, ae, ai, au, oi, oe and ou) 
Dangosir y dull cywir o uno ac addysgir o dan oruchwyliaeth er mwyn rhwystro’r 
datblygiad arfer drwg. 

 Ym mlwyddyn 2, datblygir ffurfiant llythrennau o flwyddyn 1.  Addysgir y plant i 
uno misoedd y flwyddyn, geiriau allweddol (e.e roedd, mae, mynd a.a.) 
diwrnodau'r wythnos, lliwiau, patrymau sillafu megis wy a phatrymau a gysylltir 
gyda Lluniau Llon. Dangosir y dull cywir o uno ac addysgir o dan oruchwyliaeth 
er mwyn rhwystro’r datblygiad arfer drwg. 

 Ni fydd y plant yn uno o brif lythyren. 
 Ni fydd y plant yn uno o lythrennau ff, s, b a p: addysgir hyn yn yr adran iau.   
 Dulliau a defnyddir: ysgrifennu yn yr awyr; defnyddio byrddau gwyn a peniau 

byrddau gwyn; patrymau marblen; ketchup; ewyn shafio; sialc a thywod. 
 Gosodir tasgau trwy’r wythnos a nodir yn y cynlluniau o dan ddarpariaeth 

ehangach. 
 Mae rhaid i’r athro / athrawes modelu arfer da i’r plant copïo. 

  
Deunydd Argymelledig:  
Peniau fawr trionglog; pensiliau HB safonol; byrddau gwyn a peniau byrddau 
gwyn; peniau ffelt; peniau; cyflwynir papur llinellau ym mlwyddyn 1 a 2 pan yn 
addas; llyfrau llawysgrifen ym mlwyddyn 2. 
 

Cyfnod Allweddol 2 
 

Blwyddyn 3 a 4 
 

 Addysgir dulliau cywir o uno trwy gyflwyniad patrymau sillafu Saesneg, e.e. ee, 
ie ac ati. 

 Addysgir y plant i uno ff, s, k, q, v, x ac i uno oddi wrth lythrennau b a p. 
 Addysgir llawysgrifen trwy bob pwnc a modelir arfer da llawysgrifen gan yr 

athro/athrawes trwy gydol yr amser.   
 Dyrennir amser pob dydd er mwyn ymarfer llawysgrifen. 
 Mae rhaid i’r athro / athrawes modelu arfer da i’r plant copïo. 



 Ymarferir a mireinir llawysgrifen er mwyn ffurfio ac uno yn gywir.  Datblygir 
llawysgrifen redol gyflym, rhugl a darllenadwy a defnyddir peniau lle bo’n briodol 
a phan gytunwyd gyda’r plentyn.   

Blwyddyn 5 a 6 
 

 Parheir i ddatblygu llawysgrifen redol gyflym, rhugl a darllenadwy. 
 Addysgir llawysgrifen trwy bob pwnc a modelir arfer da llawysgrifen gan yr 

athro / athrawes trwy gydol yr amser.   
 Dyrennir amser pob dydd er mwyn ymarfer llawysgrifen. 
 Mae rhaid i’r athro / athrawes modelu arfer da i’r plant copïo. 
 Mae’r plant yn dechrau datblygu arddull personol o lawysgrifen. 
 

Deunydd Argymelledig:  
Llyfrau llawysgrifen; pensiliau HB safonol; peniau llawysgrifen; taflenni gwaith 
llawysgrifen. 

Ymddaliad 
 
 Anogir gafael cywir pen / pensil - dal rhwng y bawd ar bys cyntaf, gorffwys yn 

erbyn y bys canol.  Gellir defnyddio gafaelion pensil er mwyn rhoi cymorth i 
blant ag anawsterau.   

 Bydd angen gosod y papur neu lyfr yn gyfforddus gyda’r llaw ni ddefnyddir i 
ysgrifennu er mwyn atal y papur / llyfr symud. 

 

Plant llaw chwith 
 

 Yn ystod y Cyfnod Sylfaen, dyle’r plant dechrau dangos eu llaw ddominyddol ar 
gyfer ysgrifennu pan maent yn defnyddio adnoddau ysgrifennu. Bydd angen 
modelu ffurfiant llythrennau ar gyfer plant llaw chwith trwy ddefnyddio dulliau 
megis yr athro / athrawes yn ysgrifennu yn yr awyr gan ddefnyddio llaw chwith. 

 Gallwch nodi marc ar ochr chwith y tudalen er mwyn dynodi ble i ddechrau 
ysgrifennu oherwydd mae rhai plant llaw chwith yn drych-ysgrifennu o’r dde.  

 Dyle plant llaw chwith eistedd i’r chwith i blant llaw dde er mwyn rhwystro eu 
breichiau yn bwrw yn erbyn ei gilydd wrth iddynt ysgrifennu. 
  

Dyspracsia / Rheolaeth echddygol gwan 
 

 Bydd angen cyfeirio unrhyw blant gyda rheolaeth echddygol gwan i’r SENCO er 
mwyn iddynt gael ei sgrinio ar gyfer dyspracsia, ac os yn addas, bydd angen 
darpariaeth ar gyfer rhaglen rheolaeth echddygol gwan.  (Deunydd Toderescu). 

 Bydd angen byrddau ar osgo yn y dosbarth er mwyn i’r plant defnyddio. 
 

Dangosydd Allweddol a Gytunwyd o Arfer Da Yng Ngwersi Llawysgrifen. 
 

 Mae angen cyfnodau o ymarfer byr a rheolaidd er mwyn sefydlu, datblygu a 
chynnal arfer da llawysgrifen.  



 Arddangosir esiamplau da o lawysgrifen disgyblion ac oedolion o gwmpas y 
dosbarth. 

 Defnyddir geirfa gywir yn CA2 (esgynnydd, disgynnydd, dolennau, ffurfiant, 
rhedol, bylchiad, maint, uno) 

 Ffurfiant cywir o’r holl lythrennau, cadw at bolisi'r ysgol ar gyfer llawysgrifen. 
 Eistedd yn gywir - yr holl ddisgyblion yn gyfforddus ac yn wynebu’r athro / 

athrawes wrth iddo / iddi fodelu arfer da. 
 Anogir gafael cywir pen / pensil - dal rhwng y bawd ar bys cyntaf, gorffwys yn 

erbyn y bys canol.  Gellir defnyddio gafaelion pensil er mwyn rhoi cymorth i 
blant ag anawsterau.   

 Gosod y papur yn gyfforddus i’r plant – wedi’i gymhwyso / chymhwyso i blant 
llaw dde a chwith, defnyddir y llaw arall er mwyn rheoli’r papur.  

 Lle bo’n briodol, gwelir y plant yr athro/athrawes yn modelu arddull llawysgrifen 
yr ysgol. 

 Offer ysgrifenedig addas a chywir ar gael i’r disgyblion – pensiliau HB / 
ysgrifebinnau llawysgrifen.  

 Tystiolaeth o lawysgrifen gywir ym mhob un o lyfrau gwaith y plant. 
 Yr athro / athrawes i ddadansoddi gwaith y plant er mwyn chwilio am wallau 

uno/ffurfio. 
 Tystiolaeth o wahaniaethu – ystyriaeth arbennig i blant llaw chwith. 
 Yr athro / athrawes i sicrhau bod plant sydd angen gwisgo sbectol yn gwneud. 
 Amcan addysgu yn glir i blant ar ddechrau sesiynau llawysgrifen ac ail ymwelir â 

rhain ar ddiwedd y sesiwn. 
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