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Croeso 
Croeso i ganllaw ‘Llwybrau at Lwyddiant mewn Addysg Uwch’ y Brifysgol Agored yng 
Nghymru. Datblygwyd y llyfryn hwn drwy ein gwaith Ehangu Mynediad a bydd yn rhoi cipolwg 
i chi ar astudiaethau addysg uwch ac yn eich helpu i baratoi ar gyfer dysgu achrededig.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig cyfleoedd dysgu o bell rhan amser â chymorth. Mae hyn 
yn golygu y gallwch astudio o gartref  (neu unrhyw le arall) a threfnu eich astudiaethau o 
amgylch ymrwymiadau gwaith ac ymrwymiadau personol. Mae hwn yn ddewis ardderchog 
i ddysgwyr y mae angen mwy o hyblygrwydd arnynt o ran eu hastudiaethau.

Mae holl gyrsiau’r Brifysgol Agored yn cynnig credydau ar lefel addysg uwch a gellir eu 
dilyn naill ai’n unigol neu fel rhan o gymhwyster cydnabyddedig.

Bydd sawl rheswm pam rydych yn ystyried cofrestru ar gwrs addysg uwch. Efallai eich bod 
yn teimlo nad ydych wedi cyflawni eich potensial addysgol eto; rydych yn awyddus i wella 
eich sgiliau er mwyn gwella eich cyfleoedd gyrfa; neu’n syml, efallai eich bod am ddysgu 
mwy am bwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Fodd bynnag, os nad ydych chi’n sicr a ydych yn barod am astudiaethau achrededig neu’n 
gwybod pa bwnc i’w astudio, neu os ydych yn ansicr ynglyn â’r gost, gall y canllaw hwn 
eich helpu i baratoi ar gyfer astudiaethau ffurfiol heb wastraffu gormod o amser a heb wario 
gormod o arian. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw’r rhyngrwyd.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau ar-lein o blith adnoddau clodwiw OpenLearn 
y Brifysgol Agored, bydd y canllaw hwn yn eich galluogi i deilwra rhywfaint o waith astudio 
anffurfiol i’ch diddordebau a’ch nodau eich hun a’ch helpu i ddechrau ar y llwybr at 
lwyddiant.

Felly pob lwc ar eich taith ddysgu, pwy a ŵyr i ba gyfeiriad y cewch eich tywys!

Dymuniadau gorau i chi gyda’ch astudiaethau yn y dyfodol.

Rob Humphreys 
Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru.
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Cwrdd â’r Tîm 
Ehangu Mynediad

Mae gwaith Ehangu Mynediad y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cydnabod bod addysg a 
meithrin sgiliau yn allweddol o ran helpu i fynd i’r afael â thlodi a chynyddu cyfleoedd i gymunedau. 
Drwy amrywiaeth o brosiectau allgymorth, mae’n cynnig cyfleoedd dysgu hyblyg er mwyn darparu’r 
camau cyntaf  a chamau dilynol i addysg uwch.

Eleri Chilcott Rheolwr Ehangu Mynediad 

Eleri yw Rheolwr Ehangu Mynediad y Brifysgol Agored yn Ne Cymru; mae’n gyfrifol 
am gydgysylltu prosiectau llwybrau dysgu ag amrywiaeth o ddarparwyr hyfforddiant, 
sefydliadau gwirfoddol a phartneriaethau cymunedol, er mwyn cynnig cyfleoedd i fwy o 
bobl astudio gyda’r Brifysgol Agored. Dychwelodd Eleri at addysg ar ôl gadael yr ysgol 
heb lawer o gymwysterau. Bellach, mae ganddi radd mewn hanes a blynyddoedd lawer 
o brofiad ym maes dysgu gydol oes.

Manylion cyswllt: Wales-partnerships@open.ac.uk

Gayle Hudson Rheolwr Ehangu Mynediad

Gayle yw Rheolwr Ehangu Mynediad y Brifysgol Agored yng Ngogledd a Chanolbarth 
Cymru; mae’n arwain nifer o brosiectau a mentrau gyda phartneriaid cymunedol, er 
mwyn ymgysylltu â’r rheini sy’n awyddus i ddysgu a darparu mynediad a gwybodaeth 
am astudio gyda’r Brifysgol Agored. Mae cefndir Gayle yn y sector cymunedol a’r sector 
gwirfoddol. Graddiodd o Brifysgol Abertawe ac mae ganddi radd ôl-raddedig gyda’r 
Brifysgol Agored.

Manylion cyswllt: Wales-partnerships@open.ac.uk

Ymgysylltu â Chyflogwyr

Kevin Pascoe Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr

Kevin yw Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru ac mae’n 
arwain ar waith gyda chyflogwyr, undebau masnach, cyrff  proffesiynol a Chynghorau 
Sgiliau Sector. Ei rôl yw cynyddu nifer y dysgwyr yn y gweithle sy’n dilyn llwybrau 
dysgu hyblyg a ddatblygwyd gan y Brifysgol Agored. Mae ei waith gyda chyflogwyr ac 
undebau yn cwmpasu amrywiaeth eang o feysydd proffesiynol a galwedigaethol, yn 
arbennig mewn perthynas ag iechyd, gofal cymdeithasol, busnes, TG a gwyddoniaeth.

 Manylion cyswllt: Wales-employers@open.ac.uk

Jo Hodgetts Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Joanne Hodgetts yw’r Cynorthwy-ydd Gweinyddol ar gyfer y Timau Ehangu Mynediad, 
Ymgysylltu â Chyflogwyr, Polisi Allanol a Materion Cyhoeddus. Gan weithio’n agos 
ag Eleri, Gayle a Kevin, mae wedi’i lleoli yn swyddfeydd y Brifysgol Agored yng 
Nghaerdydd. Hi yw’r prif  bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau allanol ac mae’n rhoi 
cymorth gweinyddol i’r tîm. Graddiodd o Brifysgol Plymouth gyda gradd B.A. 
(Anrhydedd) mewn Gweinyddu Busnes.

Manylion cyswllt:  Wales-partnerships@open.ac.uk   Wales-employers@open.ac.uk



6

OpenLearn

Adnodd gwefan a ddarperir am ddim gan y Brifysgol 
Agored yw OpenLearn lle y gallwch roi cynnig ar 
wahanol agweddau ar astudio anffurfiol cyn penderfynu 
p’un a ydych am astudio’n fwy ffurfiol ac, os felly, ble yr 
hoffech wneud hynny.

Mae gwefan OpenLearn yn cynnig amrywiaeth helaeth o 
adnoddau ond gall deimlo braidd yn ddryslyd weithiau 
os nad ydych yn sicr i ba gyfeiriad yr hoffech fynd 
gyda’ch astudiaethau.

Bydd y canllaw “Llwybrau at Lwyddiant” (PTS) yn rhoi 
cyfle i chi ddilyn rhaglen astudio anffurfiol strwythuredig 
gan ddefnyddio adnoddau OpenLearn ac yn eich annog 
ar yr un pryd i ystyried llawer o opsiynau posibl ar gyfer 
cyfleoedd dysgu achrededig yn y dyfodol.

Llwybr glas Llwybr oren Llwybr gwyrdd 
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a’r canllaw “Llwybrau  
at Lwyddiant”:

Fe’i cynlluniwyd hefyd i wella eich sgiliau 
astudio wrth i chi ddatblygu ar hyd eich 
“Llwybr” er mwyn sicrhau y byddwch wedi’ch 
paratoi’n drylwyr os byddwch yn penderfynu 
astudio mewn ffordd fwy ffurfiol.

Efallai na fyddwch yn sicr beth yw eich 
diddordebau, neu efallai y bydd gennych rai 
syniadau eisoes. Am y rheswm hwn, mae 
cyfres o “Unedau Rhagflas” byr ar gael mewn 
meysydd pwnc gwahanol - gallwch roi cynnig 
ar ba bynnag rai sydd o ddiddordeb i chi ac 
wedyn symud ymlaen i unedau eraill yn eich 
dewis faes astudio.

Gallwch gwblhau cynifer o unedau ag y bydd 
eu hangen arnoch ond y syniad yw y bydd 
angen i ddysgwr dibrofiad gwblhau mwy o 
unedau na dysgwr profiadol er mwyn ei baratoi 
ar gyfer astudio ffurfiol.

Mae’r trosolwg ar dudalen 9 yn dangos sut y 
gallwch symud ar hyd y “Llwybrau” gwahanol 

a thrwy gydol y canllaw, nodir ble y gellir 
dod o hyd i wybodaeth fanylach am yr holl 
lwybrau. Pan fyddwch yn barod, dilynwch y 
cyfarwyddiadau ar dudalen 8 er mwyn  
dechrau arni.

Bydd y Canllaw PTS ar-lein a welwch wrth 
fewngofnodi ar wefan PTS yn union yr un 
peth â’r copi caled hwn o’r canllaw ond mae’n 
cynnwys hyperddolenni i wefan OpenLearn. 
Cliciwch ar yr hyperddolen i agor yr uned, lle y 
gallwch roi cynnig ar unedau rhagflas, unedau 
mwy sylweddol a rhai unedau a fydd yn helpu i 
wella eich sgiliau astudio os oes angen.

Gallwch hefyd gofnodi eich cynnydd drwy’r 
rhaglen PTS yn eich Cofnod Cyrhaeddiad 
Personol yng nghefn y Canllaw hwn.

Mae angen defnyddio’r canllaw hwn ar y cyd â gwefan ac adnoddau 
OpenLearn. Bydd angen y rhyngrwyd arnoch er mwyn dilyn y cyrsiau 
y cyfeirir atynt yn y canllaw hwn.



NODER: 

Mae gwefan OpenLearn yn adnodd helaeth ac, o bryd i’w gilydd, ceir problemau gyda’r 
system. Felly, os na fyddwch yn gallu llwytho uned, mae’n bosibl bod problem gyda’r wefan. 
Rhowch y gorau iddi am nawr a dychwelwch rywbryd arall pan ddylai weithio. Nid oes 
gwahaniaeth os na allwch agor pob uned.

Mae gan dudalennau gwefan OpenLearn hefyd ddolenni diddorol i wybodaeth a 
gweithgareddau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r pwnc rydych yn ei astudio. Mae clicio 
ar y dolenni hyn yn demtasiwn mawr ac, wrth gwrs, mae croeso i chi wneud hynny ond 
COFIWCH fod perygl y tynnir eich sylw oddi ar y dasg o gwblhau eich nod astudio 
gwirioneddol. Ceisiwch ddilyn eich cynllun.
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Eich llyfryn CHI yw hwn felly mae croeso i chi ysgrifennu drosto a’i bersonoli. 

Yn gyntaf, rhowch eich enw isod.

Enw:

A oes Arholiadau neu Asesiadau?

Gan mai llwybr astudio anffurfiol yw hwn, nid oes unrhyw drefn asesu felly pan fyddwch yn gwneud 
unrhyw gwisys a gweithgareddau ac ati, ni roddir unrhyw farc terfynol. Fodd bynnag, gallwch hawlio 
Tystysgrif  Cwblhau ar y diwedd.

A oes rhaid i mi wneud uned gyfan ar unwaith?

Mae cyfanswm oriau ar gyfer pob uned, sef awgrym o ba mor hir y bydd yn ei gymryd i’w chwblhau. Fodd 
bynnag, nid oes rhaid i chi gwblhau uned mewn un sesiwn. Pan fyddwch am roi’r gorau iddi, nodwch pa 
adran rydych wedi’i chyrraedd, gan ddefnyddio’r rhifau adran a welwch ar ochr chwith y dudalen. Wedyn 
byddwch yn gwybod ble i ddychwelyd pan fyddwch yn dechrau eich sesiwn astudio nesaf.

Beth sy’n digwydd os byddaf yn mynd ar goll ar wefan OpenLearn?

Awgrymwn y dylech gadw’r dudalen Llwybrau at Lwyddiant ar-lein fel ffefryn neu nod tudalen 
(dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen 11). Drwy wneud hyn, os byddwch yn mynd ar goll ar wefan 
OpenLearn, gallwch glicio ar eich dolen “Favourite” neu “Bookmark” eto er mwyn dychwelyd i’r 
Dudalen Llwybrau.

Pan fyddwch yn gweld yr eicon PTS icon, PTS  mae’n golygu y dylech ddychwelyd i’r Dudalen 
Llwybrau ar-lein.

Dechrau arni!
Gallwch weld y cyrsiau hyn drwy glicio ar wefan PTS –  
www.open.ac.uk/wales/pathways
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Dysgwyr â rhywfaint o brofiad
(tua 25 awr o astudio)

Dysgwyr profiadol
(tua 12 awr o astudio)

Dysgwyr dibrofiad
(tua 50 awr o astudio)

Dechreuwch Yma

Dewiswch eich Llwybr at Lwyddiant

Cynlluniwch eich dysgu

DILYNWCH EICH LLWYBR PWNC

Ewch i wefan PTS  

RHOWCH GYNNIG AR RAI O’R UNEDAU RHAGFLAS

Y Celfyddydau
(ee. Hanes)

Gwyddorau 
Cymdeithasol

(ee. Seicoleg)

Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol

(ee. Gwaith cymdeithasol)

Gwyddoniaeth 
(ee. Bioleg)

Sgiliau astudio ychwanegol  
fel sy’n ofynnol

Hawliwch eich Tystysgrif 
Cyflawniad

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch y 
Cyflwyniad

Llwybr glas Llwybr gwyrddLlwybr oren

Trosolwg o’r  
Canllaw 
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Dechrau 
arni gyda
PTS  ar-lein Rhaid bod gennych ddyfais â mynediad i’r Rhyngrwyd 

(cyfrifiadur, llechen, ffôn clyfar).

Agorwch y Rhyngrwyd gan ddefnyddio eich 
dewis borwr, e.e. Internet Explorer, Google 
Chrome, Firefox. Yn y blwch URL, teipiwch: 
www.open.ac.uk/wales/pathways

Mae OpenLearn yn gweithio orau gyda 
fersiwn ddiweddaraf  eich porwr - Internet 
explorer 9 neu’n uwch, Google Chrome  
neu Firefox.

Bydd hyn yn eich tywys i’r dudalen Llwybrau 
at Lwyddiant ar wefan y Brifysgol Agored 
yng Nghymru.

Efallai y byddwch am gadw’r dudalen hon 
fel “Favourite” ar eich cyfrifiadur er mwyn 
gallu dod o hyd iddi’n hawdd eto.
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Llwybrau at  

Lwyddiant mewn 

Addysg Uwch

Menter gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yn 

seiliedig ar ddeunyddiau OpenLearn y Brifysgol 

Agored, a ddatblygwyd gan Eleri Chilcott, 

Brec’hed Piette, Elaine Jones a Helen Griffiths.

Defnyddio adnoddau ar-lein AM DDIM

Mae’r Brifysgol Agored wedi ei hymgorffori 

drwy Siarter Frenhinol (RC 000391), yn 

elusen eithriedig yng Nghymru a Lloegr 

ac yn elusen gofrestredig yn yr Alban 

(SC 038302). Mae’r Brifysgol Agored yn 

cael ei hawdurdodi a’i rheoleiddio gan yr 

Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Os ydych yn defnyddio Google Chrome 
fel eich porwr, gallwch gadw’r dudalen  
fel “Bookmark”.

Cliciwch ar “Canllaw Llwybrau at 
Lwyddiant” ar yr ochr dde.

Cewch eich tywys i gopi ar-lein o’r canllaw PTS  
sy’n cynnwys hyperddolenni rhyngweithiol y gallwch 
eu defnyddio i agor yr amrywiol unedau OpenLearn y 
cyfeirir atynt drwy gydol y llyfryn.

Unwaith y byddwch wedi agor y canllaw PTS ar-lein, 
dylech weithio drwyddo ar y cyd â’ch copi caled o’r 
llyfryn ar gyflymdra ac amser sy’n addas i chi.

Mae rhifau’r tudalennau yr un peth felly gallwch weld 
ble rydych yn y ddwy fersiwn bob amser a chofiwch 
gofnodi eich cynnydd yn rheolaidd yn eich Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol yng nghefn y Canllaw hwn.

Mae’r gwahanol lwybrau PTS y cyfeirir atynt yn 
y canllaw hwn fel a ganlyn: Y Celfyddydau a’r 
Dyniaethau, Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg, 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwyddoniaeth.

Efallai na fyddwch yn sicr beth yw eich diddordebau, 
neu efallai y bydd gennych rai syniadau eisoes ond 

gallwch gael rhagflas o’r hyn sydd ar gael drwy’r 
dolenni isod.

Rhowch gynnig ar gynifer ag yr hoffech i’ch helpu i 
benderfynu pa un o’r “Llwybrau” yr hoffech ei ddilyn. 

Ar y copi ar-lein o’r canllaw PTS, cliciwch ar yr unedau 
rhagflas isod sy’n edrych yn ddiddorol a gweithiwch 
drwy bob uned fer.

Ar ddiwedd pob uned rhagflas, bydd angen i chi 
ddychwelyd i’r copi ar-lein o’r Canllaw PTS (ar 
dudalen gwefan PTS) er mwyn rhoi cynnig ar uned 
ragflas arall o’r rhestr isod.

** Cofiwch ddefnyddio’r ddolen “Favourite” neu 
“Bookmark” a sefydlwyd gennych ar dudalen 10 er 
mwyn dychwelyd i wefan PTS bob tro y byddwch yn 
gweld yr eicon hwn PTS
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UNEDAU RHAGFLAS 
Y CELFYDDYDAU A’R 
DYNIAETHAU 

PTS  20th century 
composers:
Archwiliwch fyd cerddoriaeth glasurol 
ac avant-garde yr 20fed ganrif  drwy’r 
cyfansoddwyr a’r cysylltiadau diddorol 
sy’n bodoli rhyngddynt.

PTS  Masterpiece me:
A feddylioch erioed sut y byddai 
Warhol wedi eich portreadu? Beth am 
Monet neu Picasso? Dyma’ch cyfle... 

PTS  Julius Caesar & the 
people:
Ystyrir rôl y cyhoedd yn y fideo tu ôl i’r 
llenni hwn o gynhyrchiad RSC o Julius 
Caesar. 

PTS  The end is nigh... 
or is it?:
Disgwyliwyd y byddai’r byd yn dod i 
ben ar 21 Rhagfyr 2012. Dyma pam  

na ddigwyddodd hynny. 

PTS  Would all religions 
benefit from having women 
leaders?:
A fyddai mwy o arweinwyr crefyddol 
benywaidd yn cyfoethogi gwahanol 
grefyddau? 

PTS  60 second adventures 
in religion:
A feddylioch erioed tybed pam bod 
Karl Marx yn cymharu crefydd ag 
Opiwm - neu p’un a yw crefydd yn 
bosibl heb dduw? Mae’r animeiddiad 
60 eiliad hwn yn ystyried barn 
gwahanol feddylwyr di-gred am 
grefydd.

PTS  The Language of Baking 
across Europe: 
Darllenwch a gwrandewch ar iaith 
poptai a siopau cacennau ledled wyth 
gwlad Ewropeaidd drwy archwilio 
ein map. Dysgwch am wahaniaethau 
rhanbarthol a diwylliannol.

UNEDAU RHAGFLAS 
Y GWYDDORAU 
CYMDEITHASOL A 
SEICOLEG

PTS  Boardroom Lottery: 
Beth yw’r tebygolrwydd y byddwch yn 
cyrraedd brig yr ysgol gyrfaoedd yn 
seiliedig ar eich rhyw, oedran, grwp 
ethnig a mwy? Chwaraewch ein her 
‘Boardroom Lottery’ i gael gwybod.

PTS  City Road, Cardiff: 
suburban thoroughfare
Mae’r uned hon yn ystyried cymeriad 
a chymunedau cyfnewidiol City Road, 
Caerdydd o’r bedwaredd ganrif  ar 
bymtheg i’r unfed ganrif  ar hugain. 

PTS  Understanding what 
others think:
Mae’r enghraifft hon o sut mae plant 
bach yn deall yr hyn y mae pobl eraill 
yn ei feddwl yn dangos esiamplau o’r 

ffordd y cynhelir gwaith ymchwil ar 
seicoleg datblygiad plant. 

PTS  60 second adventures 
in Economics:
Mae’r gyntaf  o’r anturiaethau 60 eiliad 
hyn yn egluro natur y farchnad. Mae 
sawl un o’r animeiddiadau byr iawn 
hyn sy’n egluro nifer o gysyniadau 
economaidd.

PTS  A short history of (mis) 
representing poverty
Mae’r detholiad hwn yn ystyried sut 
y cafodd tlodi a phobl sy’n profi tlodi 
eu cynrychioli a’u camgynrychioli 
gan academyddion, llunwyr polisi a’r 
cyfryngau.

PTS  Can you identify the 
criminal?:
Mae’r detholiad hwn yn eich tywys 
drwy brofiad llygad-dyst drwy wylio 
trosedd ac ymarfer adnabod.

Unedau Rhagflas  
Gallwch weld y cyrsiau hyn drwy glicio ar wefan PTS –  
www.open.ac.uk/wales/pathways

Croeso i Lwybr y  
Gwyddorau  
Cymdeithasol a Seicoleg Y
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http://www.open.ac.uk/wales/pathways
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/music/20th-century-composers-making-the-connections
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/music/20th-century-composers-making-the-connections
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/music/20th-century-composers-making-the-connections
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/visual-art/masterpiece-me
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/visual-art/masterpiece-me
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/visual-art/masterpiece-me
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/julius-caesar-and-the-people
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/julius-caesar-and-the-people
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/julius-caesar-and-the-people
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/the-end-nigh-or-it
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/the-end-nigh-or-it
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/the-end-nigh-or-it
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/debate-would-all-religions-benefit-having-women-leaders
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/debate-would-all-religions-benefit-having-women-leaders
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/debate-would-all-religions-benefit-having-women-leaders
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/debate-would-all-religions-benefit-having-women-leaders
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/60-second-adventures-religion
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/60-second-adventures-religion
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/60-second-adventures-religion
http://www.open.edu/openlearn/languages/the-language-baking-across-europe
http://www.open.edu/openlearn/languages/the-language-baking-across-europe
http://www.open.edu/openlearn/languages/the-language-baking-across-europe
http://www.open.edu/openlearn/society/boardroom-lottery
http://www.open.edu/openlearn/society/boardroom-lottery
http://www.open.edu/openlearn/society/city-road-cardiff-suburban-thoroughfare
http://www.open.edu/openlearn/society/city-road-cardiff-suburban-thoroughfare
http://www.open.edu/openlearn/society/city-road-cardiff-suburban-thoroughfare
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/understanding-what-others-think
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/understanding-what-others-think
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/understanding-what-others-think
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/economics/60-second-adventures-economics
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/economics/60-second-adventures-economics
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/economics/60-second-adventures-economics
http://www.open.edu/openlearn/society/short-history-misrepresenting-poverty
http://www.open.edu/openlearn/society/short-history-misrepresenting-poverty
http://www.open.edu/openlearn/society/short-history-misrepresenting-poverty
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/misidentification-can-you-identify-the-criminal
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/misidentification-can-you-identify-the-criminal
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/misidentification-can-you-identify-the-criminal
http://www.open.ac.uk/wales/pathways
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UNEDAU RHAGFLAS 
IECHYD A GOFAL 
CYMDEITHASOL

PTS  Managing long-term 
health conditions:
A allech gydbwyso eich gwaith a’ch 
bywyd cymdeithasol â meddyginiaeth? 
A fyddech yn gallu cynghori ffrind? 

PTS  What do you know about 
Pain?:
Allwch chi gwblhau ein cwis am boen 
yn ddiffwdan? Faint rydych yn ei wybod 
am gael eich brifo? 

PTS  OCD Quiz:
Profwch eich gwybodaeth am OCD 
gyda’r cwis rhyngweithiol hwn. 

PTS  What is Autism?:
Mae llawer o fythau ar led am 
awtistiaeth y mae angen eu chwalu. 
Rhowch gynnig ar ein cwis er mwyn 
canfod y gwir. 

PTS  Working for Health  
(podcast album):
Bydd yr albwm hwn yn rhoi cipolwg 
i chi o’r dadleuon sy’n gysylltiedig 
ag iechyd, ac yn eich galluogi 
i werthfawrogi ac adolygu eich 
safbwyntiau a’ch gwerthoedd chi eich 
hun a safbwyntiau a gwerthoedd pobl 
eraill yn y maes astudio pwysig hwn.

PTS  The joy of stats: 
Florence Nightingale:
Yn enwog am ei lamp, ystadegau 
Florence Nightingale a oedd yn gyfrifol 
mewn gwirionedd am achub nifer 
anhygoel o fywydau. 

PTS  Olympisize me:
A feddylioch erioed pa gamp rydych yn 
fwyaf  addas ar ei chyfer yn gorfforol? 
Chwaraewch y gêm ryngweithiol hon er 
mwyn canfod p’un a ydych yn addas.

UNED RAGFLAS 
GWYDDONIAETH

PTS  Gene therapy:
Mae’r uned hon yn ystyried y 
posibiliadau o ran therapïau genetig.

PTS  Seven wonders of the 
microbe world:
Mae’r fideos hyn yn darparu cyflwyniad 
diddorol i ficrobioleg, drwy ystyried 
yr effaith a gaiff  microbau ar bobl o 
safbwynt hanesyddol, o gyfnod yr 
Eifftwyr hyd at heddiw. 

PTS  Neighbourhood Nature:
Bydd yr uned hon yn meithrin sgiliau 
gwyddonol ac arsylwi sylfaenol er 
mwyn i chi allu mynd i’ch ardal leol i 
ddarganfod yr anifeiliaid a’r planhigion 
mewn mannau agored. 

PTS  Introducing the 
Environment:

Mae’r uned hon yn ystyried yr effaith y 
mae pobl yn ei chael ar yr amgylchedd. 

PTS  Be a lab rat:
Rhowch gynnig ar wyddoniaeth eich 
hun. 

PTS  Interactive elements:
Ystyriwch effaith elfennau cemegol ar 
ein corff, ein byd, ac ystyriwch sut y 
gwnaethant newid cwrs hanes. 

PTS  Have you found a 
meteorite?:
Mae prawf  syml i benderfynu p’un a 
ydych wedi dod o hyd i graig - neu 
rywbeth arallfydol. 

PTS  Calculating my carbon 
footprint:
Mae’r uned hon yn ceisio egluro 
cyfansoddiad ôl troed carbon personol, 
a nodi opsiynau amgen wrth ei gyfrifo.

http://www.open.ac.uk/wales/pathways
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/choose-health-managing-long-term-conditions
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/choose-health-managing-long-term-conditions
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/choose-health-managing-long-term-conditions
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/take-our-pain-quiz-what-do-you-know-about-pain
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/take-our-pain-quiz-what-do-you-know-about-pain
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/take-our-pain-quiz-what-do-you-know-about-pain
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/take-our-pain-quiz-what-do-you-know-about-pain
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/childhood-youth/childhood-and-youth-studies/youth-studies/ocd-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/childhood-youth/childhood-and-youth-studies/youth-studies/ocd-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/childhood-youth/childhood-and-youth-studies/youth-studies/ocd-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-studies/autism-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-studies/autism-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/childhood-youth/childhood-and-youth-studies/youth-studies/ocd-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-studies/autism-quiz
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/working-health
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/working-health
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/working-health
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/the-joy-stats-the-lady-data-visualisation
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/the-joy-stats-the-lady-data-visualisation
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/the-joy-stats-the-lady-data-visualisation
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/health-sciences/the-joy-stats-the-lady-data-visualisation
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/olympisize-me
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/gene-therapy/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/gene-therapy/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/gene-therapy/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/gene-therapy/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/seven-wonders-the-microbe-world
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/seven-wonders-the-microbe-world
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/seven-wonders-the-microbe-world
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/seven-wonders-the-microbe-world
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/neighbourhood-nature/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/neighbourhood-nature/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/neighbourhood-nature/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/neighbourhood-nature/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/introducing-the-environment-ecology-and-ecosystems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/introducing-the-environment-ecology-and-ecosystems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/introducing-the-environment-ecology-and-ecosystems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/introducing-the-environment-ecology-and-ecosystems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/introducing-the-environment-ecology-and-ecosystems/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/be-lab-rat
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/be-lab-rat
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the-sciences/be-lab-rat
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/elements-the-periodic-table
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/elements-the-periodic-table
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/elements-the-periodic-table
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/elements-the-periodic-table
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/geology/meteorite-or-meteor-wrong
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/geology/meteorite-or-meteor-wrong
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/geology/meteorite-or-meteor-wrong
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/geology/meteorite-or-meteor-wrong
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/geology/meteorite-or-meteor-wrong
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=5795
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=5795
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=5795
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Dewis eich Llwybr 
at Lwyddiant

Nawr eich bod wedi rhoi cynnig ar rai o’r unedau rhagflas,  
mae’n bryd i chi ddewis beth i’w wneud nesaf.

Os ydych yn bwriadu parhau gyda PTS, penderfynwch isod pa lwybr yr hoffech ei ddilyn.

Y Celfyddydau a’r 
Dyniaethau, amrywiaeth 
o bynciau sy’n rhoi’r cyfle 
i chi archwilio diwylliant 
dynol drwy ei gelfyddyd, 
ei hanes, ei lenyddiaeth, ei 
gerddoriaeth a’i grefyddau. 
Dylai’r llwybr hwn roi gwell 
dealltwriaeth i chi o’r byd 

cyfoes a sut y daethom i’r sefyllfa sydd ohoni.

Mae Gwyddorau 
Cymdeithasol a 
Seicoleg yn mynd i’r 
afael â rhai o’r cwestiynau 
allweddol sy’n codi wrth 
astudio cymdeithas 
ac unigolion. Pam bod 
mannau yn bwysig i bobl? 
Beth yw ein hawliau fel 

dinasyddion? Pam bod gennym gymaint o ddiddordeb 
mewn troseddau? Beth sy’n llywio ein hunaniaeth a 
pham? Bydd y llwybr hwn yn ennyn eich chwilfrydedd, 
yn eich annog i herio rhagdybiaethau, er mwyn deall 
eich hun a’r byd sydd ohoni.

Mae gwyddoniaeth 
ymhob man, yn 
datblygu’n barhaus ac 
yn rhoi’r cyfle i ni wella 
dyfodol cymdeithasol 
ac economaidd ein byd. 
Bydd astudio’r llwybr 
Gwyddoniaeth yn gwella 
eich dealltwriaeth o’r 

byd, ac yn cyfrannu at eich datblygiad deallusol a 
phersonol. 

Mae Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn 
ystyried sut rydym yn 
helpu ac yn gofalu am y 
rheini mewn angen neu 
sy’n agored i niwed. Mae 
gwaith o’r fath yn cynnig 
ymdeimlad unigryw o 
foddhad. Mae ffocws 

presennol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
rheng flaen ar roi mwy o annibyniaeth, dewis a rheolaeth 
i ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae’r datblygiadau hyn 
yn golygu bod mwy o alw am bobl gymwys ar gyfer 
amrywiaeth o swyddi sy’n rhoi boddhad.

Efallai eich bod wedi sylweddoli nad ydych yn 
gwbl barod i ddilyn astudiaethau Addysg Uwch 
eto. Efallai bod cyrsiau eraill, mwy priodol sy’n 
addas ar eich cyfer yn eich ardal leol. Efallai y 
byddwch am wella eich sgiliau llythrennedd, 
rhifedd neu TG neu efallai y byddwch yn chwilio 
am bwnc mwy ymarferol i’w astudio. Edrychwch 
ar yr hyn y mae eich Coleg AB lleol yn ei gynnig 
neu rhowch gynnig ar ddosbarthiadau Addysg 

Oedolion. Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, 
siaradwch â chynrychiolydd dysgu eich Undeb.

Os hoffech roi cynnig ar ddysgu iaith newydd, 
edrychwch ar wefan OpenLearn. Fe welwch flwch 
CHWILIO yng nghornel dde uchaf  y dudalen. 
Teipiwch enw eich dewis iaith a chliciwch ar un 
o’r dolenni a ddarperir er mwyn dod o hyd i uned 
astudio addas i chi ei dilyn ar eich pen eich hun.

“Nid wy’n barod am hyn!” “Roedd yr uned rhagflas iaith yn llawer o hwyl”
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Llwybr glas

Llwybr gwyrdd

Llwybr oren

Llwybr glas

Llwybr gwyrdd

Llwybr oren

Pa lwybr y dylwn ei ddilyn?
(ticiwch y blwch sy’n berthnasol i chi)

Fy 
nghynllun 

Llwybr glas: Nid wyf  wedi astudio llawer o’r blaen 

Llwybr oren: Rwyf  wedi astudio ar lefel 3 neu Safon 
Uwch ond mae tipyn o amser ers hynny

Llwybr gwyrdd: Rwyf  wedi astudio o’r blaen ar lefel 
addysg uwch ond nid gyda’r Brifysgol Agored 

Mae’r llwybr glas ar gyfer y rheini nad 
oes ganddynt lawer o brofiad o astudio 
yn y gorffennol.

Mae’r llwybr oren ar gyfer y rheini y mae 
ganddynt rywfaint o brofiad o astudio 
yn y gorffennol ar lefel 3, ond efallai bod 
tipyn o amser ers hynny a/neu fod hynny 
mewn maes astudio gwahanol iawn.

Mae’r llwybr gwyrdd ar gyfer y rheini â 
phrofiad o astudio sydd ond yn chwilio 
am ddeunydd gloywi cymharol gryno cyn 
symud ymlaen i gwrs addysg uwch. 

Diwrnodau/amseroedd rwy’n bwriadu astudio:

Faint o amser rwy’n bwriadu astudio bob wythnos:
(peidiwch â bod yn rhy uchelgeisiol -  
byddwch yn realistig!)

awr

Fy newis llwybr yw: 
(ticiwch yr un rydych wedi’i ddewis)

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg

Iechyd a Gofal

Gwyddoniaeth



Bydd cynllunio eich astudiaethau yn eich helpu 
i ganolbwyntio ar yr hyn y mae angen i chi 
ei wneud a sut y byddwch yn gwneud hynny. 
Darllenwch drwy’r ddwy adran nesaf ar feddwl 
am ddysgu a chynllunio eich amser astudio cyn 
dechrau ar eich dewis Lwybr.
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Cynllunio eich 
astudiaethau

Cadw dyddiadur dysgu
Gall meddwl am eich dysgu eich helpu i gynllunio 
eich astudiaethau yn seiliedig ar eich syniadau, eich 
teimladau a’ch ymddygiad wrth astudio. Mae’n eich 
helpu i ddysgu mwy am y ffyrdd o astudio sy’n addas 
ar eich cyfer. Gan nad ydym bob amser yn cofio ein 
teimladau, mae’n syniad da cofnodi rhai o’r teimladau 
hyn er mwyn eich cymell i barhau i astudio. 

Pethau y gallech eu nodi
•  beth, pryd, ble a sut y gwnaethoch astudio a’ch 

teimladau
•  beth aeth yn dda a beth nad yw’n mynd cystal
•  sut y gallech newid pethau er mwyn gwella’r 

meysydd nad ydynt yn mynd cystal.

Gwir werth y wybodaeth hon yw beth y byddwch yn 
ei wneud â hi. Cadwch y nodiadau hyn gyda’i gilydd, 
efallai mewn llyfr nodiadau bach neu ffeil dalenni 
rhydd. Drwy wneud hyn, gallwch ddarllen yr hyn a 
ysgrifennwyd gennych bob ychydig wythnosau a 
nodi tueddiadau o ran sut rydych yn dysgu orau. Er 
enghraifft:

•  Pa amgylchiadau oedd orau ar gyfer astudio?
•  Pa sesiynau aeth yn dda a pham?
•  Beth a wnaethoch os aethoch i drafferthion/os 

oeddech yn methu â chanolbwyntio/os nad oeddech 
wedi’ch cymell?

•  Pa newidiadau y gallwch eu gwneud a allai wella 
pethau?

Dyma ddyfyniad o Ddyddiadur Tim:

10 Chwefror : Wedi llunio amserlen astudio. 
Yn bwriadu ei dilyn! Am roi cynnig ar awr y dydd - 
bob dydd - yn y bore a chyda’r nos, hyd yn oed ar 
benwythnosau.

9.30 p.m. i 10 p.m. - Dechrau ar Uned. Heb wneud 
llawer o dudalennau ond wedi llwyddo i wneud y 

gweithgareddau a gwneud rhai nodiadau i’m helpu 
i gofio. Poeni am ba mor hir mae’n ei gymryd. Heb 
fwynhau gweithio rhyw lawer heno - wedi blino ychydig 
ar ôl cyfarfod yn y gwaith a heb gyrraedd nôl tan 8.30. 
Roedd yr holl beth yn anodd ac yn ddiflas.

11 Chwefror: 6.30 a.m. i 7 a.m. - Cynnydd da 
bore ‘ma. Dyw codi am 6.30 ddim hanner cynddrwg â 
hynny. Ond dal i boeni am ba mor hir mae’n ei gymryd 
i mi weithio drwy’r uned hon.

Heb wneud unrhyw beth heno - Am wylio’r pêl-droed 
ac wedyn doedd dim fawr o awydd arna i.

12 Chwefror: 6.30 a.m. i 7 a.m. - Gwneud fy 
hanner awr arferol bore ‘ma a chyflawni cryn dipyn - 
teimlo’n dda iawn. Mae stopio i edrych ar y llyfr astudio 
yn torri ar yr amser. Wedi blino gormod i astudio ar ôl 
cyrraedd adref. Ar ei hôl hi’n barod o ran fy amserlen.

13 Chwefror: heb wneud unrhyw astudio!

Beth a ddysgodd Tim o wneud hyn:

“Mae’n anhygoel - gallaf  weld pethau na welais 
o’r blaen. Er enghraifft, gallaf  weld mai person ‘bore’ 
ydw i go iawn felly dylwn i osgoi astudio’n hwyr gyda’r 
nos gan nad yw hynny’n gweithio. Hefyd, roeddwn 
yn ceisio bod yn rhy uchelgeisiol - dwi’n bwriadu 
ailgynllunio fy amserlen gan fod yn fwy realistig. Gallaf  
weld ei bod yn werth astudio am ryw hanner awr ar y 
tro - dros wythnos mae’n cronni.

“

Er mwyn dechrau meddwl am eich 
anghenion astudio, ysgrifennwch eich 
ymatebion i’r cwestiynau hyn:
Pe gofynnwyd i chi pam eich bod wedi dewis astudio 
gyda Llwybrau at Lwyddiant, beth fyddai eich ymateb? 
Beth rydych yn gobeithio ei gael allan o’r broses a 
pham nawr?



 

Pan fydd amser yn brin, penderfynwch beth 
na chaiff  ei gyflawni - neu y bydd yn rhaid ei 
wneud mewn ffordd wahanol - drwy gofio’r 4C

NEILLTUWCH AMSER I ASTUDIO:

Weithiau mae’n anodd astudio oherwydd 
ymyriadau. Gall y rhain fod yn ymyriadau 
gwirioneddol (e.e. mae angen sylw ar eich 
plentyn), ond gallant hefyd fod yn ffyrdd 
o ohirio’r gwaith. Felly os mai ymyriad 
gwirioneddol ydyw - deliwch ag ef. Os mai 
ffordd o ohirio’r gwaith ydyw - dylech ei 
anwybyddu a bwrw ati i astudio

DELIO AG YMYRIADAU

Mae gwaith ymchwil wedi dangos nad y myfyrwyr mwyaf deallus sydd o reidrwydd fwyaf 
llwyddiannus, yn amlach na heb y rheini sy’n benderfynol o ddyfalbarhau ydynt.
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Cynllunio 
eich amser

Ehedydd?

AWGRYMIADAU DEFNYDDIOL AR 
GYFER ASTUDIO’N WELL
• Gweithiwch allan pryd y gallwch astudio, gan 

ystyried eich ymrwymiadau eraill.

• Gwnewch y gwaith anoddaf  pan fydd eich gallu i 
ganolbwyntio ar ei orau.

• Rhowch gynnig ar astudio gyda cherddoriaeth 
- mae cerddoriaeth gefndir yn helpu rhai pobl i 
ganolbwyntio.

• Ceisiwch gynnwys eich teulu/ffrindiau - 
dywedwch wrthynt am eich astudiaethau ac 
eglurwch beth rydych yn ei ddysgu yn eich 
geiriau eich hun (bydd hyn yn eich helpu i 
ddysgu).

• Ewch allan am awyr iach a gwnewch ymarfer 
corff  cyn neu ar ôl sesiwn astudio (gall ‘Cyn’ 
eich gwneud yn fwy effro, gall ‘Ar ôl’ eich helpu i 
ymlacio).

• Byddwch yn hyblyg - “Dwi’n well yn y bore, ond 
efallai y gallwn wneud rhywfaint cyn swper os 
byddaf  gartref  yn gynnar. Mae astudio am hanner 
awr ar y tro yn cronni dros wythnos.”

Cyflawnwch 
(peidiwch dim ond pryderu am orfod ei wneud).

Canslwch 
(A oes gwir angen ei wneud?).

Clustnodwch 
(gofynnwch i rywun arall ei wneud).

Cyfaddawdwch 
(a oes yn rhaid iddo fod yn berffaith?)

(Hynny yw, a ydych yn canolbwyntio’n well yn gynnar yn y bore neu’n hwyr yn y nos?)

Tylluan?

Gwelodd Carol ei bod yn gallu gwneud llawer 
mewn awr drwy astudio’n gynnar yn y bore 
cyn i’r plant ddeffro. Roedd yn llawer anos 
iddi ganolbwyntio wrth astudio gyda’r nos, 
gan fod y plant yn torri ar ei thraws.

Astudio llwyddiannus = 20% gallu + 80% penderfyniad
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Canllaw datrys 
problemau

Rwy’n ei 
chael hi’n 
anodd bwrw 
ati i astudio

Pennwch nodau bach ar gyfer eich sesiwn astudio gyda gwobrau ar y 
diwedd e.e. ‘Darllenaf yr adran hon cyn gwneud coffi’.

Tarwch fargen gyda’ch hun - ‘Caf  fynd i’r dafarn yfory os astudiaf  heno’.

Gwnewch y gwaith! Yn aml, nid yw’r dasg yn cymryd mor hir â’r disgwyl.

Dewch i ben mewn man da – - mae’n ei gwneud hi’n haws dechrau eto.

Dwi’n methu 
ag astudio am 
gyfnod hir

Cymerwch egwyl fer bob hanner awr.

Marciwch neu amlygwch y rhannau sy’n eich arafu a symudwch 
ymlaen - dychwelwch atynt pan fyddwch wedi darllen mwy, yn aml bydd 
yn gwneud mwy o synnwyr wedyn.

Gwnewch y pethau ysgafnach - 
gwyliwch fideo perthnasol neu rhowch drefn ar eich nodiadau.

Weithiau, dwi 
wedi blino 
gormod i  
astudio

Mae’n 
hawdd 
tynnu fy 
sylw

Dywedwch wrth eich teulu ei bod yn bryd i chi astudio a 
diffoddwch y ffôn.

Dylech osgoi bwyta pryd mawr o fwyd neu yfed alcohol cyn i chi 
astudio.

Trefnwch eich man astudio er mwyn sicrhau ei fod yn gyfforddus 
ac y gallwch ddod o hyd i bopeth yn hawdd.
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Dyma gwestiynau y gallwch eu gofyn 
i’ch helpu i fyfyrio. Byddai cwestiynau 
1 a 2 yn ddefnyddiol i’w hystyried yn 
gynnar yn ystod eich astudiaethau.

1. Diddordeb ac anhawster modiwlau
a) ar gyfer pob modiwl a gwblhawyd (gan gynnwys 
unedau rhagflas) a oedd y modiwl – yn ddiddorol/
pleserus iawn, yn gymharol ddiddorol/pleserus, ddim yn 
ddiddorol/pleserus?

Os nodwyd gennych fod unrhyw fodiwlau ddim yn 
ddiddorol/pleserus, a ydych yn gwybod pam?

Ein sylw – mae hyn yn brofiad cymharol gyffredin i 
fyfyrwyr ond ar yr amod eich bod wedi nodi bod y 
rhan fwyaf  o’r modiwlau yn ddiddorol neu’n bleserus 
iawn neu’n gymharol ddiddorol neu bleserus, ni 
ddylai hyn eich atal rhag astudio rhyw lawer.

b) ar gyfer pob modiwl a gwblhawyd, a oedd – yn 
gymharol hawdd/syml, yn cynnwys rhai meysydd anodd 
ond yn gyffredinol yn iawn, roedd y rhan fwyaf ohono’n 
gymharol anodd?

Os nodwyd gennych fod ‘y rhan fwyaf o fodiwl yn 
gymharol anodd’, a allwch nodi pa agweddau arno a 
oedd yn anodd i chi?

Ein sylw – mae ymgyfarwyddo ag iaith academaidd 
a geiriau newydd yn gymharol heriol pan fyddwch 
yn dechrau astudio, ond po fwyaf  y byddwch yn 
ei ddarllen, yr hawsaf  y daw. Yn aml, bydd darllen 
pethau eildro yn helpu i’w gwneud yn gliriach. Os 
bydd un adran o fodiwl yn anodd, mae’n aml yn 
syniad da rhoi’r gorau i’r adran honno, symud ymlaen 
a dychwelyd ati’n ddiweddarach.

2. Dod o hyd i amser i astudio. 
Pa un o’r datganiadau canlynol sy’n adlewyrchu eich 
profiad - 

Rwyf wedi dod o hyd i amser rheolaidd i astudio ac yn 
gyffredinol rwy’n cadw at yr amser hwnnw.

Nid oes gennyf amser astudio penodol, ond rwy’n 
gwneud hynny pan fyddaf mewn hwyl addas.

Rwy’n ei chael hi’n anodd iawn dod o hyd i amser i 
astudio.

Ein sylw – mae gan y myfyrwyr mwyaf  llwyddiannus 
drefn astudio, ond peidiwch â phoeni os bydd yn 
rhaid i chi wyro o’r drefn honno oherwydd gofynion 
eraill. Gwnewch eich gorau i ailafael ynddi pan 
gallwch wneud hynny. Nid yw aros tan y byddwch 
yn yr hwyl i astudio fel arfer yn strategaeth dda 
oherwydd gall olygu na fyddwch yn astudio’n 
rheolaidd iawn!

Mae cwestiynau 3, 4 a 5 yn awgrymu ffyrdd o fyfyrio ar 
eich cynnydd wrth i chi symud drwy’r rhaglen.

3. Eich diddordebau penodol a’r dyfodol.
A oes gennych syniad clir pa feysydd pwnc yr hoffech eu 
hastudio yn y dyfodol? A ydych yn ystyried cofrestru ar 
gyfer cwrs gyda’r Brifysgol Agored neu ddarparwr arall? 
A ydych yn gwybod sut i wneud hyn, neu a oes angen i 
chi gael gwybod mwy am ba gyrsiau sydd ar gael?

4. Eich astudiaethau a’ch bywyd.
A ydych wedi eich cael eich hun yn creu cysylltiadau 
â phethau y buoch yn eu hastudio wrth wneud pethau 
eraill, er enghraifft, wrth wylio’r newyddion neu sgwrsio 
gyda ffrindiau? A ydych wedi sôn am rai o’r syniadau 
newydd rydych wedi dod ar eu traws wrth ffrindiau 
a theulu? A oes unrhyw rai ohonynt wedi dangos 
diddordeb yng ngwefan OpenLearn?

5. Ac yn olaf, unrhyw beth a wnaeth  
eich synnu?
Gallai hyn ddeillio o rywbeth a astudiwyd gennych, er 
enghraifft, gwybodaeth newydd am bwnc roeddech 
eisoes yn gwybod amdano.

Neu efallai rywbeth amdanoch chi eich hun, er enghraifft, 
bod gennych ddiddordeb mewn pwnc neu faes nad 
oeddech yn gwybod unrhyw beth amdano cyn i chi ei 
astudio.

Adolygu eich cynnydd 
Mae’n syniad da adolygu eich cynnydd a myfyrio ar sut mae pethau’n mynd 
wrth i chi astudio. Efallai yr hoffech gynnal adolygiad cryno ar ddechrau 
sesiwn astudio, neu os oes gennych ychydig funudau ar ôl cwblhau uned.
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Agorwch y copi ar-lein o’r canllaw PTS ac wedyn, yn 
yr adran PTS, ewch i’r llwybr pwnc (Y Celfyddydau, 
Gwyddorau Cymdeithasol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
neu Wyddoniaeth) a’r llwybr lliw (glas, oren neu wyrdd) 
a ddewiswyd gennych ar dudalen 15, gweithiwch drwy’r 
adran berthnasol o’r canllaw ar-lein gan ddilyn y llyfryn 
argraffedig ar yr un pryd.

Fel o’r blaen, bydd angen i chi glicio ar deitl pob uned 
pwnc yn y copi ar-lein o’r canllaw PTS er mwyn gweld 
y cwrs OpenLearn. Wedyn, unwaith y byddwch wedi 
gorffen yr uned, bydd angen i chi ddychwelyd i’r copi 
ar-lein o’r Canllaw PTS (ar dudalen gwefan PTS) er mwyn 
parhau â’ch llwybr.

Felly cofiwch ddefnyddio’r ddolen “Favourite” neu 
“Bookmark” a sefydlwyd gennych er mwyn dychwelyd i 
wefan PTS ar ddiwedd pob uned pan fyddwch yn gweld 
yr eicon hwn PTS  

Hefyd, cofiwch gofnodi eich cynnydd yn rheolaidd 
yn eich Cofnod Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Llwybrau at 
Lwyddiant

Nawr mae’n bryd i chi ddechrau eich Llwybr 
felly ewch ar-lein i wefan PTS unwaith eto 
er mwyn dechrau arni.
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Croeso i Lwybr y  
Celfyddydau a’r Dyniaethau.
Mae llwybr y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn cynnwys sawl maes pwnc. 
Gan ddibynnu ar eich diddordebau, a faint o brofiad astudio blaenorol 
sydd gennych, rydym yn argymell y dylech ddilyn llwybrau gwahanol 
drwy’r llwybr hwn.

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Beth am ddechrau gyda 

PTS  Studying Arts & Humanities 
(4 awr) Ewch i’r dudalen PTS ar-lein lle ceir dolenni i’r 
holl unedau yn Llwybr y Celfyddydau, a dechreuwch 
arni gyda’r uned hon nawr. Gallwch roi’r gorau iddi 
ar unrhyw adeg a dychwelyd at yr uned pan fydd 
gennych amser i astudio nesaf.

Mae hwn yn gyflwyniad da i astudio yn y maes 
hwn. Dyma’r gweithgaredd cyntaf y gofynnir i chi ei 
gyflawni:

Gweithgaredd Un:
Ysgrifennwch eich rhesymau dros ddewis y llwybr hwn.

Erbyn i chi orffen yr uned hon, dylai’r syniad o 
astudio godi llai o ofn arnoch 

Cadwch ati - gallwch ei gwneud hi!

Nawr meddyliwch ychydig mwy amdanoch chi eich 
hun a’ch nodau. Awgrymwn y dylech ddefnyddio’r.

PTS  Reflection Toolkit
(tua 5 awr) Gobeithio y bu hyn o ddiddordeb i chi, a 
bod gennych syniad gwell o pam rydych am astudio, 
a’ch nodau ar gyfer y dyfodol. Os ydych wedi dechrau 
cofnod myfyrio, yna gallwch barhau i’w ddefnyddio 
drwy gydol eich Llwybr at Lwyddiant.

NAWR RHOWCH GYNNIG AR:

PTS  An Introduction to Material Culture 
(2 awr) sy’n defnyddio clipiau fideo, ffotograffau a 
thestun i’n helpi i sylwi ar wrthrychau yn ein bywydau 
a’r hyn y maent yn ei ddweud amdanom ni.

Llwybr glas Llwybr glas 

Mae’r Llwybr glas ar gyfer y rheini nad oes ganddynt 
lawer o brofiad o astudio yn y gorffennol.

Llwybr oren

Mae’r Llwybr oren ar gyfer y rheini y mae ganddynt 
rywfaint o brofiad o astudio yn y gorffennol ar lefel 
3, ond efallai bod tipyn o amser ers hynny a/neu fod 
hynny mewn maes astudio gwahanol iawn. 

Llwybr gwyrdd

Mae’r Llwybr gwyrdd ar gyfer y rheini â phrofiad o astudio 
sydd ond yn chwilio am ddeunydd gloywi cymharol gryno 
cyn symud ymlaen i gwrs addysg uwch.

Oriau bras a nodir yma a thrwy gydol y llwybr, ac efallai y 
byddwch yn cymryd mwy neu lai o amser na’r hyn a nodir.

Ar y llwybrau Glas ac Oren, byddwn yn 
awgrymu trefn i chi ddilyn yr unedau. Bydd pob 
llwybr yn cynnwys unedau sy’n canolbwyntio 
ar y Celfyddydau yn ogystal ag unedau sy’n 
canolbwyntio mwy ar sgiliau astudio. Rydym yn 
awgrymu y dylech ddilyn y drefn a awgrymir 
gennym er mwyn i chi feithrin sgiliau ar yr un pryd 
ag y byddwch yn dysgu am gynnwys.

Ar gyfer pob un o’r llwybrau hyn, bydd dewisiadau 
hefyd yn ôl diddordebau pwnc.

http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/studying-the-arts-and-humanities/content-section-1.1
http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=474419&direct=1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/visual-art/introduction-material-culture/content-section-1
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PTS  Commemoration 
(4 awr) Yn parhau i archwilio gwrthrychau, - Bydd 
gweithio drwy’r uned hon yn meithrin eich sgiliau o ran 
edrych ar ddarlun a’i ddarllen mewn ffordd feirniadol 
(nid beirniadu yw ystyr beirniadol fan hyn, mae’n 
golygu’r gallu i gamu yn ôl a gwerthuso rhywbeth).

PTS  War Memorials and Commemoration 
(4 awr) Yn parhau â’r un thema. Bydd yr uned hon 
yn eich helpu i ymarfer a datblygu eich techneg 
astudio, gan ddefnyddio thema coffáu a chofebau. Ar 
ddechrau’r uned hon, fe’ch anogir i ddarllen pennod 6 
o’r Arts Good Study Guide sef  ‘Processes of  study in 
the arts and humanities’ (cynhwysir y bennod fel rhan 
o’r uned). Mae’r bennod hon yn hir ac ni ddisgwylir i 
chi ddarllen y bennod gyfan ar unwaith. Fodd bynnag, 
mae’n ddefnyddiol iawn ac mae’n werth ei darllen (dros 
sawl sesiwn o bosibl) er mwyn eich helpu i ddeall beth 
mae astudio’r Celfyddydau a’r Dyniaethau yn ei olygu.

Os byddwch yn dod ar draws geiriau neu 
deitlau sy’n newydd i chi, gallwch ddefnyddio’r 
rhyngrwyd i ddarganfod eu hystyr. Teipiwch y 
gair neu’r geiriau yn y blwch ar dudalen Google 
a phwyswch ‘enter’. Wedyn gallwch edrych i lawr 
y rhestr o’r gwefannau a fydd yn ymddangos a 
chlicio ar un a fydd yn egluro’r ystyr.

Beth y dylwn ei wneud os na fyddaf yn  
deall geiriau?

Er enghraifft, gallai’r geiriau a’r ymadroddion hyn yn y 
modiwl hwn fod yn newydd i chi:

Cofadail   Homer a’r Iliad  
Obelisg   Brwydr Gallipoli

Dewiswch unrhyw rai sy’n newydd i chi a defnyddiwch 
‘Google’ arnynt. Eglurwch eu hystyr yn gryno yn eich 
llyfr nodiadau Yr uned olaf  yn yr adran hon yw:

PTS  Forms & Uses of Language
(4 awr) sy’n ystyried sut y gellir defnyddio iaith mewn 
gwahanol ffyrdd at wahanol ddibenion.

Mae’r uned yn parhau â’r thema o gofio a choffáu drwy 
drafod gwaith Siegfried Sassoon a ddefnyddiodd ei 
brofiad fel milwr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf  fel pwnc 
ar gyfer ei gerddi a’i waith ysgrifenedig.

Eich Dewisiadau
Ar gyfer eich astudiaeth nesaf, dewiswch faes o’r 
Celfyddydau sydd o ddiddordeb i chi. Fe sylwch 
fod rhai o’r unedau hyn yn hirach nag eraill ond 
nid oes angen i chi weithio drwy bob adran yn 
yr unedau hwy. Canolbwyntiwch ar yr adrannau 
sydd o ddiddordeb i chi.

PTS  What is Poetry?
(12 awr) Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddysgu sut i 
ddefnyddio eich profiadau eich hun i ddatblygu syniadau. 
Defnyddir clipiau sain ac enghreifftiau ysgrifenedig i 
ddangos technegau barddol a safbwyntiau beirdd cyfoes.

NEU

PTS  Start Writing Fiction 
(12 awr) A feddylioch erioed yr hoffech ysgrifennu nofel? 
Gallai’r uned hon eich rhoi ar y trywydd cywir drwy roi 
cipolwg i chi ar sut mae awduron yn creu cymeriadau a 
phlot. Ceir trafodaeth hefyd am wahanol genres o ffuglen.

NEU

PTS  Making Sense of Art History 
(5 awr) Mae’r uned hon yn ystyried celf  cyfoes o’r 
1980au ymlaen. Bydd yn gwella eich sgiliau dadansoddi 
celf  ac yn eich helpu i ddeall pwysigrwydd lliw, y cyfrwng 
a ddefnyddir a’r ffordd y caiff  delwedd ei chreu.

NEU

Arts & Humanities

http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/visual-art/commemoration-visual-texts/content-section-1.1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/visual-art/war-memorials-and-commemoration/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/english-language/form-and-uses-language/content-section-1.1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/literature/what-poetry/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/creative-writing/start-writing-fiction/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/making-sense-art-history/content-section-0


Arts & Humanities24

Beth am ddechrau gyda 

PTS  Studying Arts & Humanities
(4 awr) Bydd hwn yn rhoi cyflwyniad da i chi i astudio 
yn y maes hwn. Dyma’r gweithgaredd cyntaf  y 
gofynnir i chi ei gyflawni:

Gweithgaredd Un:
Ysgrifennwch eich rhesymau dros ddewis y llwybr hwn. 

Ewch i’r dudalen llwybrau ar-lein lle ceir dolenni i’r 
holl unedau yn Llwybr y Celfyddydau a’r Dyniaethau. 
‘Cliciwch ar y Ddolen’ a dechreuwch arni gyda’r uned 
hon nawr. Gallwch roi’r gorau iddi ar unrhyw adeg a 
dychwelyd ati pan fydd gennych amser i astudio nesaf.

PTS  Forms & Uses of Language
(4 awr) Yn ystyried sut y gellir defnyddio iaith mewn 
gwahanol ffyrdd at wahanol ddibenion. Mae’r 
uned hon yn trafod gwaith Siegfried Sassoon a 
ddefnyddiodd ei brofiad fel milwr yn ystod y Rhyfel 
Byd Cyntaf  fel pwnc ar gyfer ei gerddi a’i waith 
ysgrifenedig.

Fel rhan o’ch paratoadau ar gyfer addysg uwch, 
dylech hefyd feithrin rhai sgiliau astudio paratoadol. 
Erbyn hyn, dylai fod syniad gennych o’ch parodrwydd 
o ran sgiliau darllen a chymryd nodiadau, gan gofio, 
os ydych yn ystyried gwneud cwrs gradd dysgu o bell, 
fod y sgiliau hyn yn arbennig o bwysig. Bydd yr uned 
nesaf  yn eich helpu i feithrin y sgiliau hyn ymhellach.

PTS  Reading and Note-Taking 
(tua 12 awr) Nawr, ewch ati i ymarfer y sgiliau hyn 
wrth astudio unrhyw un (neu fwy) o’r unedau canlynol. 
Byddwch wedi sylwi bod rhai o’r unedau hyn yn hirach 
nag eraill ond nid oes angen i chi weithio drwy bob 
adran yn yr unedau hwy. Gallwch ganolbwyntio ar yr 
adrannau sydd o ddiddordeb i chi.

PTS  Studying Religion 
(12 awr) Mae enghreifftiau o wahanol fathau o arferion 
crefyddol a chredoau yn dangos cysyniadau a dulliau 
allweddol o astudio crefydd i chi. Dim ond adrannau 
1-6 y bydd angen i chi weithio drwyddynt fel rhan 
o’r llwybr hwn er bod croeso i chi fynd ymhellach a 
chwblhau’r uned os byddwch am wneud hynny. NEU

PTS  Welsh History & its Sources 
(12 awr) Yn ogystal â gwella eich gwybodaeth am hanes 
Cymru, mae’r uned hon hefyd yn anelu at eich helpu i 
ddechrau deall sut mae haneswyr yn gwneud eu gwaith. 
Mae’n egluro’r ffordd y mae haneswyr Cymru yn gweithio 
drwy ddangos y gydberthynas rhwng yr hyn a ysgrifennir 
ganddynt am hanes Cymru a’r dystiolaeth neu’r 
ffynonellau y mae’r gwaith hwnnw yn seiliedig arnynt. Dim 
ond adrannau 1-5 y bydd angen i chi weithio drwyddynt 
fel rhan o’r llwybr hwn er bod croeso i chi fynd ymhellach 
a chwblhau’r uned os byddwch am wneud hynny.

Gobeithio erbyn hyn eich bod yn meddwl o ddifrif  
am astudio ymhellach naill ai gyda’r Brifysgol 
Agored, neu gyda sefydliad arall. Awgrymwn yn 
ystod y cam hwn y dylech astudio uned a fydd yn 
rhoi sgiliau defnyddiol i chi o ran paratoi aseiniadau.

Gorffennwch eich Llwybr drwy weithio drwy 

PTS  Essay and Report Writing skills 
(10 awr) Gan nad ydych yn ysgrifennu aseiniad fel rhan 
o’r Llwybr at Lwyddiant, ni fydd pob adran o’r uned hon 
yn uniongyrchol berthnasol i chi ar hyn o bryd, ond 
dylech ei darllen a rhoi cynnig ar rai o’r gweithgareddau 
fel ffordd o roi syniad i chi o ddisgwyliadau tiwtoriaid 
addysg uwch mewn perthynas ag aseiniadau.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Llwybr oren

http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/studying-the-arts-and-humanities/content-section-1.1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/english-language/form-and-uses-language/content-section-1.1
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/studying-religion/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/heritage/welsh-history-and-its-sources/content-section-1.1.1
http://www.open.edu/openlearn/education/essay-and-report-writing-skills/content-section-0
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PTS  What is Poetry?
(12 awr) Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddysgu 
sut i ddefnyddio eich profiadau eich hun i ddatblygu 
syniadau. Defnyddir clipiau sain ac enghreifftiau 
ysgrifenedig i ddangos technegau barddol a 

safbwyntiau beirdd cyfoes.NEU

PTS  Start Writing Fiction
(12 awr) A feddylioch erioed yr hoffech ysgrifennu 
nofel? Gallai’r uned hon eich rhoi ar y trywydd cywir 
drwy roi cipolwg i chi ar sut mae awduron yn creu 
cymeriadau a phlot. Ceir trafodaeth hefyd am wahanol 
genres o ffuglen.

NEU

PTS  Making Sense of Art History 
(5 awr) Mae’r uned hon yn ystyried celf  cyfoes 
o’r 1980au ymlaen. Bydd yn gwella eich sgiliau 
dadansoddi celf  ac yn eich helpu i ddeall 
pwysigrwydd lliw, y cyfrwng a ddefnyddir a’r ffordd y 
caiff  delwedd ei chreu.

NEU

PTS  Studying Religion 
(12 awr) Mae enghreifftiau o wahanol fathau o arferion 
crefyddol a chredoau yn dangos cysyniadau a dulliau 
allweddol o astudio crefydd i chi. Dim ond adrannau 
1-6 y bydd angen i chi weithio drwyddynt fel rhan o’ch 
llwybr er bod croeso i chi fynd ymhellach a chwblhau’r 
uned os byddwch am wneud hynny.

NEU

PTS  Welsh History & its Sources 
(12 awr) Yn ogystal â gwella eich gwybodaeth am hanes 
Cymru, mae’r uned hon hefyd yn anelu at eich helpu i 
ddechrau deall sut mae haneswyr yn gweithio. Mae’n 
egluro hyn drwy ddangos y gydberthynas rhwng yr hyn a 
ysgrifennir ganddynt am hanes Cymru a’r dystiolaeth neu’r 
ffynonellau y mae’r gwaith hwnnw yn seiliedig arnynt.  

Beth am ddechrau gyda 

PTS  Studying Arts & Humanities
(4 awr) Bydd hwn yn rhoi cyflwyniad da i chi i astudio 
yn y maes hwn.

Ar gyfer eich astudiaeth nesaf, dewiswch faes o’r 
Celfyddydau sydd o ddiddordeb i chi. Fe sylwch fod 
rhai o’r unedau hyn yn hirach nag eraill ond nid oes 
angen i chi weithio drwy bob adran yn yr unedau hwy. 
Canolbwyntiwch ar yr adrannau sydd o ddiddordeb i chi.

PTS  What is Poetry?
(12 awr) Bydd yr uned hon yn eich helpu i ddysgu 
sut i ddefnyddio eich profiadau eich hun i ddatblygu 
syniadau. Defnyddir clipiau sain ac enghreifftiau 
ysgrifenedig i ddangos technegau barddol a 
safbwyntiau beirdd cyfoes.

NEU

PTS  Start Writing Fiction 
(12 awr) A feddylioch erioed yr hoffech ysgrifennu 
nofel? Gallai’r uned hon eich rhoi ar y trywydd cywir 
drwy roi cipolwg i chi ar sut mae awduron yn creu 
cymeriadau a phlot. Ceir trafodaeth hefyd am wahanol 
genres o ffuglen.

NEU

Dim ond adrannau 1-5 y bydd angen i chi weithio 
drwyddynt fel rhan o’ch llwybr er bod croeso i chi 
fynd ymhellach a chwblhau’r uned os byddwch am 
wneud hynny.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Llwybr gwyrdd

http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/literature/what-poetry/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/creative-writing/start-writing-fiction/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/making-sense-art-history/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/studying-religion/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/heritage/welsh-history-and-its-sources/content-section-1.1.1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/studying-the-arts-and-humanities/content-section-1.1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/literature/what-poetry/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/literature-and-creative-writing/creative-writing/start-writing-fiction/content-section-0
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PTS  Making Sense of Art History 
(5 awr) yn ystyried celf  cyfoes o’r 1980au ymlaen. 
Bydd yn gwella eich sgiliau wrth ddadansoddi celf  ac 
yn eich helpu i ddeall pwysigrwydd lliw, y cyfrwng a 
ddefnyddir a’r ffordd y caiff  delwedd ei chreu.

NEU

PTS  Studying Religion 
(12 awr) Mae enghreifftiau o wahanol fathau o arferion 
crefyddol a chredoau yn dangos cysyniadau a dulliau 
allweddol o astudio crefydd i chi. Dim ond adrannau 
1-6 y bydd angen i chi weithio drwyddynt fel rhan 
o’r llwybr hwn er bod croeso i chi fynd ymhellach a 
chwblhau’r uned os byddwch am wneud hynny.

NEU

PTS  Welsh History & its Sources 
(12 awr) Yn ogystal â gwella eich gwybodaeth am 
hanes Cymru, mae’r uned hon hefyd yn anelu at eich 
helpu i ddechrau deall sut mae haneswyr yn gwneud 
eu gwaith. Mae’n egluro’r ffordd y mae haneswyr 
Cymru yn gweithio drwy ddangos y gydberthynas 
rhwng yr hyn a ysgrifennir ganddynt am hanes Cymru 
a’r dystiolaeth neu’r ffynonellau y mae’r gwaith hwnnw 
yn seiliedig arnynt. Dim ond adrannau 1-5 y bydd 
angen i chi weithio drwyddynt fel rhan o’r llwybr hwn 
er y gallwch fynd ymhellach a chwblhau’r uned os 
byddwch am wneud hynny.

Os ydych yn astudio’r llwybr hwn, fwy na thebyg fod 
gennych sgiliau astudio da eisoes. Ar ôl astudio’r 
modiwlau hyn, os hoffech wella rhai o’r sgiliau hyn, 
edrychwch ar rai o’r unedau sgiliau astudio yn 
ddiweddarach yn y canllaw hwn.

Dewisiadau Ychwanegol
Os ydych am astudio hanes cymdeithasol 
ymhellach neu os ydych yn aelod o Undeb Llafur, 
dyma beth deunydd ychwanegol a allai fod o 
ddiddordeb i chi:

PTS  Birth of the Welfare State
Dyma grynodeb un dudalen sy’n egluro sut y 
sefydlwyd y Wladwriaeth Les.

PTS  Robert Owen & New Lanark 
(12 awr) Mae’r uned hon yn fwy heriol o gwrs ail 
lefel sy’n trafod syniadau Robert Owen ar gyfer 
diwygiadau cymdeithasol a datblygiad ei brosiect 
arloesol yn New Lanark.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/making-sense-art-history/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/culture/religious-studies/studying-religion/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/heritage/welsh-history-and-its-sources/content-section-1.1.1
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/history-science-technology-and-medicine/history-medicine/birth-the-welfare-state
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/history-art/robert-owen-and-new-lanark/content-section-0
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Social Science & Psychology
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Mae llwybr y gwyddorau cymdeithasol a seicoleg yn cynnwys deunydd 
o sawl maes pwnc. Gan ddibynnu ar eich diddordebau, a faint o brofiad 
astudio blaenorol sydd gennych, rydym yn argymell y dylech ddilyn 
llwybrau gwahanol drwy’r llwybr hwn.

Croeso i Lwybr y Gwyddorau 
Cymdeithasol a Seicoleg

Y Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg28

Dechrau Arni
PTS  The Stories Behind our Streets 
(tua 1 awr) Wrth edrych ar yr unedau rhagflas, byddwch 
wedi edrych ar uned o’r enw City Road, Cardiff, suburban 
thoroughfare.

Nawr hoffem i chi edrych ar ddwy enghraifft arall o 
wahanol strydoedd o’r pwnc hwn. Yn yr holl enghreifftiau, 
ceir ffotograffau, gwybodaeth a mapiau sy’n ymwneud 
â’r bedwaredd ganrif  ar bymtheg, yr ugeinfed ganrif  a’r 
unfed ganrif  ar hugain.

Ar ôl darllen yr enghreifftiau hyn, meddyliwch am eich 
tref  neu’ch pentref eich hun. A oes ganddi/ganddo 
hanes tebyg i’r strydoedd dinesig hyn? A allwch 
ysgrifennu ychydig frawddegau am y newidiadau yn eich 
tref  rhwng y bedwaredd ganrif  ar bymtheg a heddiw?

Nawr dilynwch un o’r tri llwybr.

Ar gyfer y llwybr hwn, awgrymwn y dylech nawr 
feddwl ychydig mwy amdanoch chi eich hun, eich 
nodau a’ch cyfeiriad ar gyfer y dyfodol. Awgrymwn 
y dylech ddefnyddio’r 

PTS  Reflection Toolkit
(tua 5 awr) Gobeithio y bu hyn o ddiddordeb i chi, a 
bod gennych syniad gwell o pam rydych am astudio, 
a’ch nodau ar gyfer y dyfodol. Os ydych wedi dechrau 
cofnod myfyrio, yna gallwch barhau i’w ddefnyddio 
drwy gydol eich Llwybr at Lwyddiant. 

Nawr hoffem i chi dreulio rhywfaint o amser yn 
astudio un o’r unedau OpenLearn. Awgrymwn er 
mwyn gwneud hyn y dylech ddefnyddio’r Uned 
‘Understanding Families’ ar y dudalen nesaf.

Llwybr glas

Mae’r Llwybr glas ar gyfer y rheini nad oes ganddynt 
lawer o brofiad o astudio yn y gorffennol.

Llwybr oren

Mae’r Llwybr oren ar gyfer y rheini y mae ganddynt 
rywfaint o brofiad o astudio yn y gorffennol ar lefel 
3, ond efallai bod tipyn o amser ers hynny a/neu fod 
hynny mewn maes astudio gwahanol iawn. 

Llwybr gwyrdd

Mae’r Llwybr gwyrdd iar gyfer y rheini â phrofiad 
o astudio sydd ond yn chwilio am ddeunydd gloywi 
cymharol gryno cyn symud ymlaen i gwrs addysg uwch. 

Oriau bras a nodir yma a thrwy gydol y llwybr, ac efallai y 
byddwch yn cymryd mwy neu lai o amser na’r hyn a nodir.

Ar y llwybrau Glas ac Oren, byddwn yn awgrymu 
trefn i chi ddilyn yr unedau. Bydd pob llwybr yn 
cynnwys unedau sy’n canolbwyntio ar yr unedau 
Gwyddorau Cymdeithasol sy’n canolbwyntio mwy 
ar sgiliau astudio. Rydym yn awgrymu y dylech 
ddilyn y drefn a awgrymir gennym er mwyn i chi 
feithrin sgiliau ar yr un pryd ag y byddwch yn 
dysgu am gynnwys.

Ar gyfer pob un o’r llwybrau hyn, bydd dewisiadau 
hefyd yn ôl diddordebau pwnc.

Gan ddibynnu pa un o’r llwybrau hyn sydd o 
ddiddordeb i chi, dilynwch y cod lliw priodol. Mae rhai 
rhannau i bawb a bydd y rhain mewn du.

Llwybr glas 

http://www.open.edu/openlearn/society/the-stories-behind-our-streets
http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=474419&direct=1
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PTS  Understanding Families

(tua 5 awr) Mae’r fformat ar gyfer yr uned hon yn 
debyg i’r rhan fwyaf  o’r unedau y byddwch yn edrych 
arnynt ar y Llwybr at Lwyddiant. Ar ôl cyflwyniad 
cryno, fe welwch dudalen o’r enw ‘Learning 
Outcomes’. Wedyn fe welwch ddeunydd yr uned ei 
hun. Awgrymwn y dylech weithio eich ffordd drwy’r 
deunydd hwn gan gynnwys yr holl weithgareddau.

Gwnewch nodyn o unrhyw beth y byddwch yn ei 
gael yn anodd, er enghraifft, geiriau anghyfarwydd, 
neu weithgareddau sy’n newydd i chi, megis cymryd 
gwybodaeth o dablau, neu wneud nodiadau.

Uned sgiliau astudio yw’r uned nesaf  a argymhellwn.

PTS  Am I Ready to Study in English?
(tua 3 awr) Er mai ar gyfer pobl y mae Saesneg yn ail 
iaith iddynt y cynlluniwyd yr uned hon, mae’n cynnwys 
deunydd defnyddiol iawn i unrhyw un sy’n newydd 
i ddarllen ac ysgrifennu mewn ffordd academaidd. 
Yn adran 3, cewch gynnig dewis rhwng tair tasg - 
awgrymwn y dylech ddilyn y tasgau a argymhellir ar 
gyfer myfyriwr â diddordeb yn y Celfyddydau ar gyfer 
y dasg hon, gan mai dyma’r maes pwnc agosaf  i 
Wyddorau Cymdeithasol.

Fwy na thebyg na fyddwch yn teimlo bod angen 
ymdrin â phopeth yn yr uned hon, felly awgrymir y 
dylai fod angen tua 3 awr arnoch.

Uned seicoleg yw’r uned nesaf, ac mae’n debyg o ran 
hyd i’r uned ‘Understanding Families’ y gwnaethoch 
edrych arni’n gynharach.

PTS  Starting with Psychology
(tua 5 awr) Fwy na thebyg bod rhai o’r geiriau yn yr 
uned hon yn newydd i chi. A welsoch y rhestr termau 
ar ddiwedd yr uned a fyddai’n eich helpu gyda’r rhain?

Mae’r uned nesaf yn edrych ar bwnc sydd o ddiddordeb 
mawr i lawer o bobl - sut rydym yn deall troseddau. 

PTS  The Meaning of Crime
(tua 8 awr) Mae’r uned hon ychydig yn hirach ac ar 
lefel ychydig yn uwch na’r modiwlau blaenorol ar y 
teulu ac ar seicoleg.

A wnaeth astudio’r uned hon wneud i chi feddwl eto 
am unrhyw rai o’ch syniadau blaenorol am droseddau?

Erbyn hyn, byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd 
meddu ar sgiliau astudio da cyn i chi ddechrau ar eich 
dewis o gwrs addysg uwch.

Bydd yr uned nesaf  yn eich helpu i feithrin eich sgiliau 
darllen a chymryd nodiadau.

PTS  Reading and Note-Taking
(tua 12 awr) Ar gyfer yr adran nesaf, awgrymir y 
dylech ddewis un o’r tair uned ganlynol gan ddibynnu 
ar eich diddordebau, a hefyd pa rai o’r unedau 
blaenorol y gwnaethoch eu mwynhau fwyaf. Dylech 
ddewis un o’r canlynol

PTS  Understanding Children:  
Babies being Heard
(5 awr) Bydd yr uned hon o ddiddordeb arbennig i chi 
os gwnaethoch fwynhau’r uned a astudiwyd gennych 
yn gynharach ar deuluoedd, a’ch bod yn teimlo yr 
hoffech astudio mwy yn y maes hwn.

NEU

PTS  Psychological Research:  
Obedience and ethics 
(5 awr) Dyma’r uned y dylech ei dewis os ydych yn 
ystyried parhau ag astudiaethau mewn seicoleg, neu 
os gwnaethoch fwynhau’r unedau seicoleg blaenorol 
yn arbennig.

NEU

Y Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg

http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-society-families/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/am-i-ready-study-english/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/starting-psychology/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/the-meaning-crime/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-children-babies-being-heard/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-children-babies-being-heard/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/psychological-research-obedience-and-ethics/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/psychological-research-obedience-and-ethics/content-section-0


PTS  Understanding Families 
(tua 5 awr) 

NEU

PTS  Starting with Psychology
(tua 5 awr)

NEU

PTS  The Meaning of Crime
(tua 12 awr) Fel rhan o’ch paratoadau ar gyfer 
addysg uwch, dylech hefyd feithrin rhai sgiliau 
astudio paratoadol. Ar ôl edrych ar un uned, dylai 
fod syniad gennych o’ch parodrwydd o ran sgiliau 
darllen a chymryd nodiadau, gan gofio, os ydych 
yn ystyried gwneud cwrs gradd dysgu o bell, fod y 
sgiliau hyn yn arbennig o bwysig.

Bydd yr uned nesaf  yn eich helpu i feithrin eich sgiliau 
darllen a chymryd nodiadau.

PTS  Reading and Note-Taking
(tua 12 awr) Bydd yr uned nesaf yn eich helpu i 
feithrin eich sgiliau darllen a chymryd nodiadau.

NAILL AI

PTS  Understanding Children:  
Babies being Heard
(tua 5 awr) Nawr, ewch ati i ymarfer y sgiliau hyn wrth 
astudio unrhyw un o’r tair uned ganlynol.

NEU

PTS  Psychological Research:  
obedience and ethics 
(5 awr) Dyma’r uned y dylech ei dewis os ydych yn 
ystyried parhau ag astudiaethau mewn seicoleg, 
neu os gwnaethoch fwynhau’r unedau seicoleg 
blaenorol yn arbennig

NEU

Y Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg30

PTS  Contemporary Wales
(7 awr) Os gwnaethoch fwynhau’r deunydd ar 
Society’s Secret Streets, byddwch yn mwynhau’r uned 
hon. Awgrymwn y dylech astudio tua hanner yr uned 
hon, gan ddarllen pennod 1, ac wedyn dewis y 
penodau sydd o ddiddordeb penodol i chi. 

Gobeithio erbyn hyn eich bod yn meddwl o 
ddifrif  am eich cyfeiriad ar gyfer y dyfodol naill ai 
gyda’r Brifysgol Agored, neu gyda darparwr arall. 
Ble bynnag y byddwch yn dewis astudio, bydd 
angen i chi gyflawni aseiniadau. Yn y gwyddorau 
cymdeithasol a seicoleg, traethodau ac 
adroddiadau yw’r dulliau asesu mwyaf  cyffredin. 
Felly awgrymwn yn ystod y cam hwn y dylech 
astudio uned a fydd yn rhoi sgiliau defnyddiol i 
chi o ran paratoi aseiniadau.

PTS  Essay and Report Writing skills
(10 awr) Gan nad ydych yn ysgrifennu aseiniad 
fel rhan o’r Llwybr at Lwyddiant, ni fydd pob adran 
o’r uned hon yn uniongyrchol berthnasol i chi ar 
hyn o bryd, ond dylech ei darllen a rhoi cynnig ar 
rai o’r gweithgareddau fel ffordd o roi syniad i chi 
o ddisgwyliadau tiwtoriaid addysg uwch mewn 
perthynas ag aseiniadau.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Ar ôl edrych ar ‘The stories behind our streets’, dylech 
barhau ar y llwybr hwn gydag un o’r tair uned ganlynol, 
gan ddibynnu ar eich diddordebau 

NAILL AI

Llwybr oren

http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-society-families/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/starting-psychology/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/the-meaning-crime/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-children-babies-being-heard/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-children-babies-being-heard/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/psychological-research-obedience-and-ethics/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/psychological-research-obedience-and-ethics/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/contemporary-wales/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/essay-and-report-writing-skills/content-section-0


PTS  Contemporary Wales
(7 awr) Os gwnaethoch fwynhau’r deunydd ar 
Society’s Secret Streets, byddwch yn mwynhau’r 
uned hon. Awgrymwn y dylech astudio tua hanner yr 
uned hon, gan ddarllen pennod 1, ac wedyn dewis y 
penodau sydd o ddiddordeb penodol i chi.

Mae’n bwysig eich bod yn meddu ar sgiliau astudio 
da wrth ymgymryd ag addysg uwch. Yn ystod y 
cam hwn, awgrymwn y dylech edrych ar yr adran 
yn y canllaw hwn ar sgiliau astudio, a threulio 
awr neu ddwy yn edrych ar rai o’r unedau hyn. 
Yn benodol, byddai’r uned ar sgiliau ysgrifennu 
traethodau ac adroddiadau yn ddefnyddiol iawn.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43. 

Ar gyfer y llwybr hwn, awgrymwn ar ôl ‘The stories behind 
our streets’ y dylech ddewis un o’r tair uned ganlynol

NAILL AI

PTS  Understanding Families
(tua 5 awr)

NEU

PTS  Starting with Psychology
(tua 5 awr)

NEU

PTS  The Meaning of Crime

(tua 8 awr) Dylech nawr ddewis un o’r tair uned ganlynol, 
maent ar lefel ychydig yn uwch na’r unedau blaenorol.

EITHER

PTS  Understanding Children: 
Babies being Heard
(tua 5 awr) Bydd yr uned hon o ddiddordeb arbennig 
i chi os gwnaethoch fwynhau’r uned a astudiwyd 
gennych yn gynharach ar deuluoedd, a’ch bod yn 
teimlo yr hoffech astudio mwy yn y maes hwn.

NEU

PTS  Psychological Research:  
obedience and ethics 
(5 awr) Dyma’r uned y dylech ei dewis os ydych yn 
ystyried parhau ag astudiaethau mewn seicoleg, neu 
os gwnaethoch fwynhau’r unedau seicoleg blaenorol 
yn arbennig.

NEU

PTS  Contemporary Wales
(7 awr) Os gwnaethoch fwynhau’r deunydd ar 
Society’s Secret Streets, byddwch yn mwynhau’r 
uned hon. Awgrymwn y dylech astudio tua hanner yr 
uned hon, gan ddarllen pennod 1, ac wedyn dewis y 
penodau sydd o ddiddordeb penodol i chi.

Os ydych yn astudio’r llwybr hwn, fwy na thebyg 
fod gennych sgiliau astudio da eisoes. Ar ôl 
astudio’r modiwlau hyn, os byddwch o’r farn y 
gallech wella rhai o’ch sgiliau astudio, edrychwch 
ar rai o’r unedau yn yr adran sgiliau astudio yn 
ddiweddarach yn y canllaw hwn.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.
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Llwybr gwyrdd

http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/contemporary-wales/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-society-families/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/psychology/starting-psychology/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/the-meaning-crime/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-children-babies-being-heard/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/childhood-youth/early-years/understanding-children-babies-being-heard/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/psychological-research-obedience-and-ethics/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/sociology/psychological-research-obedience-and-ethics/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/contemporary-wales/content-section-0


Yn olaf
Rydym yn awgrymu pa bynnag lwybr rydych yn ei 
ddilyn y dylech wneud rhywbeth braidd yn wahanol 
nawr. Efallai y gwnaethoch feddwl bod astudio ar lefel 
addysg uwch yn golygu mynd i ddarlithoedd gan 
arbenigwyr yn y maes. Bydd eich profiad o’r Llwybr 
at Lwyddiant wedi dangos i chi nad yw’r rhan fwyaf  o 
ddeunyddiau’r Brifysgol Agored yn golygu hynny. Fodd 
bynnag, mae darlithoedd yn rhan bwysig o’r profiad 
addysg uwch mewn llawer o sefydliadau. Felly hoffem 
i chi orffen eich Llwybr at Lwyddiant drwy wylio darlith 
45 munud ar economeg gan Evan Davies. Bydd yn 
arbennig o ddiddorol i’r rheini a wnaeth fwynhau’r 
uned ragflas 60 eiliad ar economeg y gwnaethoch 
edrych arni’n gynharach.

PTS  Reflections on the British Economy
(2 awr) Dilynwyd y ddarlith gan gwestiynau gan y 
gynulleidfa, ac awgrymwn y dylech hefyd wylio’r 
cwestiynau hyn.

Unedau dewisol pellach
Mae Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnwys 
amrywiaeth eang o bynciau, nad ymdrinnir â phob un 
ohonynt yn y llwybr hwn. Os oes gennych ddiddordeb 
arbennig mewn Astudiaethau Chwaraeon, efallai y 
byddai diddordeb gennych yn yr uned ganlynol –

PTS  Sport, Media and Culture:  
who’s calling the shots? 
(5 awr) Os oes gennych ddiddordeb mewn 
daearyddiaeth, beth am edrych ar yr uned ganlynol:

PTS  Why Maps are Made: Introduction 
(8 awr)
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http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/economics/evan-davis-reflections-on-the-british-economy
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/sport-and-fitness/sport/sport-media-and-culture-whos-calling-the-shots/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/sport-and-fitness/sport/sport-media-and-culture-whos-calling-the-shots/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/geography/why-maps-are-made/content-section-0
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Beth am ddechrau gyda

PTS  The Meaning of Home 
(4 awr) Ewch i’r dudalen PTS ar-lein lle ceir dolenni i’r 
holl unedau yn y Llwybr Iechyd a Gofal, a dechreuwch 
arni gyda’r uned hon nawr. Gallwch roi’r gorau iddi 
ar unrhyw adeg a dychwelyd at yr uned pan fydd 
gennych amser i astudio nesaf.

Bydd yr uned hon yn rhoi cyflwyniad da i chi i astudio 
yn y maes hwn. Mae’n edrych ar y ffordd y mae pobl 
yn uniaethu â lleoedd, adeiladau, gwrthrychau ac yn 
creu cysylltiad â hwy, a sut mae’r cysylltiad hwn yn 
effeithio ar ein teimladau amdanom ni’n hunain. Mae 
ystyried pam bod lleoedd yn dod yn bwysig yn sail i 
ofyn cwestiynau am yr hyn sy’n digwydd pan fydd pobl 
yn gorfod symud, rhywbeth sy’n aml yn digwydd yn 
achos pobl y mae angen gwasanaethau gofal arnynt.

Erbyn i chi orffen yr uned hon, dylai’r syniad o 
astudio godi llai o ofn arnoch 

Cadwch ati - gallwch ei gwneud hi!

Nawr meddyliwch ychydig mwy amdanoch chi eich 
hun a’ch nodau. Awgrymwn y dylech ddefnyddio’r

PTS  Reflection Toolkit
(tua 5 awr) Gobeithio y bu hyn o ddiddordeb i chi, a 
bod gennych syniad gwell o pam rydych am astudio, 
a’ch nodau ar gyfer y dyfodol. Os ydych wedi dechrau 
cofnod myfyrio, yna gallwch barhau i’w ddefnyddio 
drwy gydol eich Llwybr at Lwyddiant.

Nawr rhowch gynnig ar yr uned ar 

PTS  Caring: A Family Affair 
(8 awr) mae angen rhyw fath o ofal ar y rhan fwyaf  

Mae’r Llwybr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys amrywiaeth 
o ddeunyddiau. Gan ddibynnu ar eich diddordebau, a faint o brofiad 
astudio blaenorol sydd gennych, rydym yn argymell y dylech ddilyn 
llwybrau gwahanol drwy’r llwybr hwn.

Croeso i’r Llwybr Iechyd  
a Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol34

Llwybr glas

Mae’r Llwybr glas ar gyfer y rheini nad oes ganddynt 
lawer o brofiad o astudio yn y gorffennol.

Llwybr oren

Mae’r Llwybr oren ar gyfer y rheini y mae ganddynt 
rywfaint o brofiad o astudio yn y gorffennol ar lefel 3, 
ond efallai bod peth amser ers hynny a/neu fod hynny 
mewn maes astudio gwahanol iawn. 

Llwybr gwyrdd

Mae’r Llwybr gwyrdd ar gyfer y rheini â phrofiad 
o astudio sydd ond yn chwilio am ddeunydd gloywi 
cymharol gryno cyn symud ymlaen i gwrs addysg uwch.

Oriau bras a nodir yma a thrwy gydol y llwybr, ac efallai y 
byddwch yn cymryd mwy neu lai o amser na’r hyn a nodir.

Ar y llwybrau Glas ac Oren, byddwn yn awgrymu 
trefn i chi ddilyn yr unedau. Bydd pob llwybr yn 
cynnwys unedau sy’n canolbwyntio ar yr unedau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n canolbwyntio 
mwy ar sgiliau astudio. Rydym yn awgrymu y 
dylech ddilyn y drefn a awgrymir gennym er 
mwyn i chi feithrin sgiliau ar yr un pryd ag y 
byddwch yn dysgu am gynnwys.

Ar gyfer pob un o’r llwybrau hyn, bydd dewisiadau 
hefyd yn ôl diddordebau pwnc.

Llwybr glas

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/the-meaning-home/content-section-1
http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=474419&direct=1
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/caring-family-affair/content-section-1


o bobl: cymorth emosiynol, cyngor, rhywun i olchi 
eu dillad, i wneud eu siopa ac i goginio. Yn aml, 
darperir y gofal hwn gan aelodau o’r teulu, ffrindiau, 
cariadon, cydweithwyr, cymdogion. Mae’r uned hon 
yn canolbwyntio ar ofal yn y teulu gan mai o fewn 
teuluoedd y darperir y rhan fwyaf  o ofal, gyda’r rhan 
fwyaf  ohono’n cael ei wneud yn ddisylw. Dyma rai o’r 
cwestiynau a ystyrir yn yr uned hon.

1. Pwy yw’r gofalwyr o fewn teuluoedd?

2.  Beth yw ystyr y gair ‘gofal’?

3.  Pa ofynion y mae cydberthnasau gofal yn 
eu rhoi ar bobl a phryd y dylai’r wladwriaeth 
chwarae rhan?

4.  Sut mae teuluoedd a gofalu yn cysylltu â’i 
gilydd?

Edrychwn ar y cwestiynau hyn drwy ddefnyddio 
astudiaeth achos. Mae astudiaethau achos yn ffordd o 
ganolbwyntio ar sefyllfaoedd yn fanwl drwy edrych ar 
fywydau pobl go iawn.

PTS  Am I Ready to Study in English?
(tua 3 awr) Er mai ar gyfer pobl y mae Saesneg yn ail 
iaith iddynt y cynlluniwyd yr uned hon, mae’n cynnwys 
deunydd defnyddiol iawn i unrhyw un sy’n newydd 
i ddarllen ac ysgrifennu mewn ffordd academaidd. 
Awgrymwn mai dim ond adrannau 4 i 9 y dylech 
weithio drwyddynt felly awgrymir y bydd angen tua 3 
awr arnoch.

PTS  Life Stories 
(4 awr) yn ystyried y cyfraniad a wna ein straeon 
bywyd ein hunain at bwy ydym ni a sut y gall cofio ac 
ailystyried y gorffennol ein helpu i symud ymlaen yn 
ein bywydau.

Bydd yr uned nesaf  yn eich helpu i ddatblygu rhai 
technegau sylfaenol mewn perthynas â darllen, er 
enghraifft, uwcholeuo, cymryd nodiadau, defnyddio 
cyfeiriadau a dyfynnu ffynonellau.

PTS  Reading and Note-Taking
(tua 12 awr)

Gadewch i ni symud ymlaen nawr at 

PTS  Understanding the Past
(12 awr) Defnyddir Hanes Ysbyty Lennox Castle 
yn yr Alban fel astudiaeth achos i ystyried effaith 
bywyd sefydliadol. Mae’r uned hon yn ystyried prif  
nodweddion sefydliad llawn ac yn ystyried materion 
sy’n ymwneud â phŵer a moeseg drwy gyfweld â phobl 
am eu profiad personol. Mae’n cymharu’r ffordd y 
darparwyd gofal yn y gorffennol i bobl ag anableddau 
dysgu â’r ffordd y darperir gofal a chymorth heddiw.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.
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Beth am ddechrau gyda

PTS  The Meaning of Home 
(4 awr) a fydd yn rhoi cyflwyniad da i chi i astudio yn y 
maes hwn. Mae’r uned hon yn edrych ar y ffordd y mae 
pobl yn uniaethu â lleoedd, adeiladau, gwrthrychau ac 
yn llunio cysylltiad â hwy, a sut mae’r cysylltiad hwn yn 
effeithio ar ein teimladau amdanom ni ein hunain. Mae 
ystyried pam bod lleoedd yn dod yn bwysig yn sail i 
ofyn cwestiynau am yr hyn sy’n digwydd pan fydd pobl 
yn gorfod symud, rhywbeth sy’n aml yn digwydd yn 
achos pobl y mae angen gwasanaethau gofal arnynt.

Ewch i’r dudalen llwybrau ar-lein lle ceir dolenni i’r 
holl unedau yn y Llwybr Iechyd a Gofal. ‘Cliciwch ar 
y Ddolen’ a dechreuwch arni gyda’r uned hon nawr. 
Gallwch roi’r gorau iddi ar unrhyw adeg a dychwelyd ati 
pan fydd gennych amser i astudio nesaf. 

Llwybr oren

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/am-i-ready-study-english/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/life-stories/content-section-1.1
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/understanding-the-past/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/the-meaning-home/content-section-1


Nawr rhowch gynnig ar yr uned ar

PTS  Caring: A Family Affair 
(8 awr) Mae angen rhyw fath o ofal ar y rhan fwyaf  
o bobl: cymorth emosiynol, cyngor, rhywun i olchi 
eu dillad, i wneud eu siopa ac i goginio. Yn aml, 
darperir y gofal hwn gan aelodau o’r teulu, ffrindiau, 
cariadon, cydweithwyr, cymdogion. Mae’r uned hon 
yn canolbwyntio ar ofal yn y teulu gan mai o fewn 
teuluoedd y darperir y rhan fwyaf  o ofal, gyda’r rhan 
fwyaf  ohono’n cael ei wneud yn ddisylw. Dyma rai o’r 
cwestiynau a ystyrir yn yr uned hon.

5.  Pwy yw’r gofalwyr o fewn teuluoedd?

6.  Beth yw ystyr y gair ‘gofal’?

7.  Pa ofynion y mae cydberthnasau gofal yn 
eu rhoi ar bobl a phryd y dylai’r wladwriaeth 
chwarae rhan?

8.  Sut mae teuluoedd a gofalu yn cysylltu â’i 
gilydd?

Edrychwn ar y cwestiynau hyn drwy ddefnyddio 
astudiaeth achos. Mae astudiaethau achos yn ffordd 
o ganolbwyntio ar sefyllfaoedd yn fanwl drwy ystyried 
bywydau pobl go iawn.

Bydd yr uned nesaf  yn eich helpu i ddatblygu rhai 
technegau sylfaenol mewn perthynas â darllen, 
er enghraifft, uwcholeuo, cymryd nodiadau, 
defnyddio cyfeiriadau a dyfynnu ffynonellau.

PTS  Reading and Note-Taking 
(tua 12 awr) Nawr, ewch ati i ymarfer y sgiliau hyn wrth 
astudio’r uned olaf  ar y llwybr:

PTS  Understanding the Past 
(12 awr) Defnyddir Hanes Ysbyty Lennox Castle 
yn yr Alban fel astudiaeth achos i ystyried effaith 
bywyd sefydliadol. Mae’r uned hon yn ystyried prif  
nodweddion sefydliad llawn ac yn ystyried materion 

sy’n ymwneud â phwer a moeseg drwy gyfweld â 
phobl am eu profiad personol. Mae’n cymharu’r 
ffordd y darparwyd gofal yn y gorffennol i bobl 
ag anableddau dysgu â’r ffordd y darperir gofal a 
chymorth heddiw.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Dim ond un uned sydd i’w hastudio ar y llwybr hwn. 
Bydd yn rhoi syniad da i chi o’r hyn y mae astudio 
Iechyd a Gofal yn ei olygu: 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol36

Dim ond un uned sydd i’w hastudio ar y llwybr hwn. 
Bydd yn rhoi syniad da i chi o’r hyn y mae astudio 
Iechyd a Gofal yn ei olygu: 

PTS  Understanding the Past 
(12 awr) Defnyddir Hanes Ysbyty Lennox Castle yn 
yr Alban fel astudiaeth achos i ystyried effaith bywyd 
sefydliadol. Mae’r uned hon yn ystyried prif  nodweddion 
sefydliad llawn ac yn ystyried materion sy’n ymwneud 
â phŵer a moeseg drwy gyfweld â phobl am eu profiad 
personol. Mae’n cymharu’r ffordd y darparwyd gofal yn 
y gorffennol i bobl ag anableddau dysgu â’r ffordd y 
darperir gofal a chymorth yn yr oes sydd ohoni.

Os ydych yn astudio’r llwybr hwn, fwy na thebyg fod 
gennych sgiliau astudio da eisoes. Ar ôl astudio’r 
modiwlau hyn, os hoffech wella rhai o’r sgiliau hyn, 
edrychwch ar rai o’r unedau sgiliau astudio yn 
ddiweddarach yn y canllaw hwn.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Llwybr gwyrdd

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/caring-family-affair/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/understanding-the-past/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/understanding-the-past/content-section-1
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Mae gwyddoniaeth yn derm eang sy’n cwmpasu sawl gwahanol faes, 
gan gynnwys cemeg, ffiseg, bioleg a gwyddoniaeth amgylcheddol. Gan 
ddibynnu ar eich diddordebau, a faint o brofiad astudio blaenorol sydd 
gennych, rydym yn argymell y dylech ddilyn llwybrau gwahanol drwy’r 
llwybr hwn.

Croeso i Lwybr  
Gwyddoniaeth

Ar gyfer y llwybr hwn, awgrymwn yn gyntaf y 
dylech feddwl ychydig mwy amdanoch chi eich 
hun, eich nodau a’ch cyfeiriad ar gyfer y dyfodol. 
Awgrymwn y dylech ddefnyddio’r 

PTS  Reflection Toolkit
(tua 5 awr) Gobeithio y bu hyn o ddiddordeb i chi, a 
bod gennych syniad gwell o pam rydych am astudio, 
a’ch nodau ar gyfer y dyfodol. Os ydych wedi dechrau 
cofnod myfyrio, yna gallwch barhau i’w ddefnyddio 
drwy gydol eich Llwybr at Lwyddiant.

Yn awr, hoffem i chi dreulio rhywfaint o amser yn 
astudio un o unedau gwyddoniaeth OpenLearn. 
Awgrymwn y dylech ddechrau gyda 

PTS  The Frozen Planet
(7 awr) Mae’r uned hon yn cynnig cyflwyniad 
cyffredinol i’r blaned rewedig, gan gynnwys tymheredd 
y Pegynau; ynni’r Haul a’r tymhorau; darllen a deall 
graffiau a mapiau; a sut y caiff  rhanbarthau’r Arctig 
a’r Antarctig eu diffinio. Bydd hefyd yn eich cyflwyno 
i rai cysyniadau sylfaenol mewn gwyddoniaeth, gan 
gynnwys rhai sgiliau mathemateg.

Mae’r fformat ar gyfer yr uned hon yn debyg i’r rhan 
fwyaf  o’r unedau y byddwch yn edrych arnynt ar y 
Llwybr at Lwyddiant. Ar ôl cyflwyniad cryno, fe welwch 
dudalen o’r enw ‘Learning Outcomes’. Wedyn fe 
welwch ddeunydd yr uned ei hun. Awgrymwn y dylech 
weithio eich ffordd drwy’r deunydd hwn gan gynnwys 
yr holl weithgareddau. 

Gwyddoniaeth38

Gan ddibynnu pa un o’r llwybrau hyn sydd fwyaf  
addas ar eich cyfer yn eich barn chi, dilynwch y 
cod lliw priodol. Bydd y meysydd sy’n berthnasol i 
bawb mewn du. Wrth i chi weithio drwy’r unedau a 

argymhellir, mae’n bosibl y byddwch yn dod ar draws 
unedau eraill sydd o ddiddordeb i chi hefyd. Os oes 
gennych amser a’r awydd i wneud hynny, mae croeso i 
chi astudio unedau ychwanegol.

Llwybr glas

Mae’r Llwybr glas ar gyfer y rheini nad oes ganddynt 
lawer o brofiad o astudio yn y gorffennol.

Llwybr oren

Mae’r Llwybr oren ar gyfer y rheini y mae ganddynt 
rywfaint o brofiad o astudio yn y gorffennol ar lefel 
3, ond efallai bod tipyn o amser ers hynny a/neu fod 
hynny mewn maes astudio gwahanol iawn. 

Llwybr gwyrdd

Mae’r Llwybr gwyrdd ar gyfer y rheini â phrofiad o astudio 
sydd ond yn chwilio am ddeunydd gloywi cymharol gryno 
cyn symud ymlaen i gwrs addysg uwch.

Oriau bras a nodir yma a thrwy gydol y llwybr, ac efallai y 
byddwch yn cymryd mwy neu lai o amser na’r hyn a nodir.

Ar y llwybrau Glas ac Oren, byddwn yn awgrymu 
trefn i chi ddilyn yr unedau. Bydd pob llwybr yn 
cynnwys unedau sy’n canolbwyntio ar yr unedau 
Gwyddoniaeth sy’n canolbwyntio mwy ar sgiliau 
astudio. Rydym yn awgrymu y dylech ddilyn y drefn 
a awgrymir gennym er mwyn i chi feithrin sgiliau ar 
yr un pryd ag y byddwch yn dysgu am gynnwys.

Ar gyfer pob un o’r llwybrau hyn, bydd dewisiadau 
hefyd yn ôl diddordebau pwnc.

Llwybr glas

http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=474419&direct=1
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/environmental-science/the-frozen-planet/content-section-0
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Gwnewch nodyn o unrhyw beth y byddwch yn ei 
gael yn anodd, er enghraifft, geiriau anghyfarwydd, 
neu weithgareddau sy’n newydd i chi, megis cymryd 
gwybodaeth o dablau, neu wneud nodiadau.

Uned sgiliau astudio yw’r uned nesaf  a argymhellwn.

Er mai ar gyfer pobl y mae Saesneg yn ail iaith 
iddynt y cynlluniwyd yr uned hon, mae’n cynnwys 
deunydd defnyddiol iawn i unrhyw un sy’n newydd 
i ddarllen ac ysgrifennu mewn ffordd academaidd. 
Yn adran 3, cewch gynnig dewis rhwng tair tasg - 
awgrymwn y dylech ddilyn y tasgau a argymhellir 
ar gyfer myfyriwr â diddordeb mewn gwyddoniaeth. 
Fwy na thebyg na fyddwch yn teimlo bod angen 
ymdrin â phopeth yn yr uned hon, felly awgrymir y 
dylai fod angen tua 3 awr arnoch.

Am I ready to study English?

Mae’r uned nesaf  a argymhellir gennym yn ymwneud 
â genynnau a’r ffordd rydym yn etifeddu rhai nodwed-
dion penodol gan ein rhieni.

PTS  Inheritance of Characters
(4 awr) Unedau etifeddiaeth yw genynnau sy’n cyfrannu at 
ymddygiad ac iechyd unigolyn. Yn yr uned hon, byddwch 
yn dysgu beth yw genynnau, DNA a chromosomau a sut 
maent yn cyfuno i greu’r genom dynol. 

Byddwch hefyd yn dysgu sut mae egwyddorion etifeddu 
yn gweithio, yr effaith a gaiff ein cyfansoddiad genetig ar 
iechyd, a sut y caiff  deunydd genetig ei drosglwyddo o 
genhedlaeth i genhedlaeth.

Fwy na thebyg bod rhai o’r geiriau yn yr uned hon yn 
newydd i chi. Peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag parhau 
â’r uned; gallwch chwilio am yr ystyr mewn geiriadur ar-lein 
ac wrth i’ch astudiaethau ddatblygu, byddwch yn dod o hyd 
i ffyrdd o ystyried y pynciau hyn ymhellach.

Mae’r uned nesaf yn ystyried pwnc sydd weithiau’n 
ddadleuol, sef alcohol a’i effeithiau ar y corff.

PTS  Alcohol and human health
(6 awr) Mae’r uned hon hefyd yn cynnwys rhai geiriau 
anghyfarwydd ac yn cyfeirio at rywfaint o’r cemeg sy’n 
gysylltiedig ag effeithiau alcohol. Os oes gennych 
ddiddordeb cael gwybod mwy am gemeg, rhowch 
gynnig ar yr uned isod o’r enw “Water for Life”. Os 
nad oes gennych lawer o ddiddordeb mewn cemeg, 
edrychwch ar rai o’r opsiynau amgen.

Erbyn hyn, byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd 
meddu ar sgiliau astudio da cyn i chi ddechrau ar eich 
dewis gwrs addysg uwch.

Bydd yr uned nesaf  yn eich helpu i feithrin eich sgiliau 
darllen a chymryd nodiadau.

PTS  Reading and Note-Taking:  
Preparation for Study 
(12 awr) Ar gyfer yr adran nesaf, awgrymir y dylech 
ddewis o blith yr unedau canlynol gan ddibynnu ar eich 
diddordebau a beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf  
yn yr unedau a’r unedau rhagflas blaenorol. Gallech 
ddewis un neu ddwy o’r unedau gwyddoniaeth canlynol

GALLAI FOD DIDDORDEB GENNYCH MEWN:

Cemeg a mathemateg sylfaenol felly 
rhowch gynnig ar 

PTS  Water for life (15 awr)

GALLAI FOD DIDDORDEB GENNYCH MEWN 

PTS  Evolutionary tree of mammals
(5 awr)

GALLAI FOD DIDDORDEB GENNYCH MEWN 

PTS  The science behind wheeled sports
(8 awr) 

GALLAI FOD DIDDORDEB GENNYCH MEWN 

PTS  Galaxies, stars and planets
(8 awr)

Gwyddoniaeth

http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/am-i-ready-study-english/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/inheritance-characters/content-section-0?name=SK195_1
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/alcohol-and-human-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/water-life/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/school-activities-evolutionary-tree-mammals/content-section-0?name=Darwin_2
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/sport-and-fitness/the-science-behind-wheeled-sports/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/physics-and-astronomy/galaxies-stars-and-planets/content-section-0


Awgrymwn y dylech ddechrau gyda 

PTS  The Frozen Planet
(7 awr) Bydd yr uned hon yn eich cyflwyno i rai 
cysyniadau gwyddoniaeth sylfaenol, gan gynnwys rhai 
sgiliau mathemateg. 

Ar gyfer yr adran nesaf, awgrymir y dylech ddewis 
o blith yr unedau canlynol gan ddibynnu ar eich 
diddordebau a beth y gwnaethoch ei fwynhau fwyaf  yn 
yr unedau rhagflas.

Os ydych yn dal yn ansicr am eich diddordebau, 
efallai yr hoffech astudio cyfuniad, gan ddibynnu ar 
faint o amser sydd gennych.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cemeg 

PTS  Water for life (15 awr)

NEU

Os oes gennych ddiddordeb mewn bioleg 

PTS  Evolutionary tree of mammals
(5 awr)

A

PTS  Alcohol and human health (6 awr)

NEU 
Os oes gennych ddiddordeb mewn ffiseg

PTS  The science behind wheeled sports
(8 awr)

A

PTS  Galaxies, stars and planets
(8  awr) Fel rhan o’ch paratoadau ar gyfer addysg 
uwch, dylech hefyd feithrin rhai sgiliau astudio 
paratoadol. Ar ôl gweithio drwy rai o’r unedau, dylai 
fod syniad gennych o’ch parodrwydd o ran sgiliau 
darllen a chymryd nodiadau, gan gofio os ydych yn 
ystyried gwneud cwrs gradd dysgu o bell, fod y sgiliau 
hyn yn arbennig o bwysig. Bydd yr uned nesaf  yn eich 
helpu i’w meithrin.

PTS  Reading and Note-Taking:  
Preparation for Study  
(12 awr)

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.
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Make a note of  anything you find difficult, for 
instance words that are unfamiliar, or activities that 
are new  

Gobeithio erbyn hyn eich bod yn meddwl o 
ddifrif  am gyfeiriad eich astudiaethau ar gyfer y 
dyfodol naill ai gyda’r Brifysgol Agored, neu gyda 
darparwr arall. Ble bynnag y byddwch yn dewis 
astudio, bydd angen i chi gyflawni aseiniadau 
ac mae traethodau ac adroddiadau yn ddull 
asesu cyffredin. Felly awgrymwn yn ystod y cam 
hwn y dylech astudio uned a fydd yn rhoi sgiliau 
defnyddiol i chi o ran paratoi aseiniadau.

Gan nad ydych yn ysgrifennu aseiniad fel rhan 
o’r Llwybr at Lwyddiant, ni fydd pob adran o’r 
uned hon yn uniongyrchol berthnasol i chi ar hyn 
o bryd, ond dylech ei darllen a rhoi cynnig ar rai 
o’r gweithgareddau fel ffordd o roi syniad i chi 
o ddisgwyliadau tiwtoriaid addysg uwch mewn 
perthynas ag aseiniadau.

PTS  Essay and Report Writing Skills
(10 awr)

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Llwybr oren

Gwyddoniaeth

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/environmental-science/the-frozen-planet/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/water-life/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/school-activities-evolutionary-tree-mammals/content-section-0?name=Darwin_2
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/school-activities-evolutionary-tree-mammals/content-section-0?name=Darwin_2
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/alcohol-and-human-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/sport-and-fitness/the-science-behind-wheeled-sports/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/sport-and-fitness/the-science-behind-wheeled-sports/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/physics-and-astronomy/galaxies-stars-and-planets/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/essay-and-report-writing-skills/content-section-0


Mae’n bwysig eich bod yn meddu ar sgiliau 
astudio da wrth ymgymryd ag addysg uwch. Yn 
ystod y cam hwn, awgrymwn y dylech edrych 
ar yr adran yn y canllaw hwn ar sgiliau astudio, 
a threulio awr neu ddwy yn edrych ar rai o’r 
unedau hyn. Yn benodol, byddai’r uned ar 
sgiliau ysgrifennu traethodau ac adroddiadau yn 
ddefnyddiol iawn.

Awgrymir y dylech ddewis o blith yr unedau 
canlynol gan ddibynnu ar eich diddordebau a beth y 
gwnaethoch ei fwynhau fwyaf  yn yr unedau rhagflas. 
Os ydych yn dal yn ansicr am eich diddordebau, 
efallai yr hoffech astudio cyfuniad, gan ddibynnu ar 
faint o amser sydd ar gael gennych.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cemeg 

PTS  Water for life (15 awr)

Os oes gennych ddiddordeb mewn bioleg 

PTS  Evolutionary tree of mammals (5 awr)

A

PTS  Alcohol and human health (6 awr)

If you are interested in physics

PTS  The science behind wheeled sports 
(8  awr)

A

PTS  Galaxies, stars and planets
(8 awr) Os ydych yn astudio’r llwybr hwn, fwy na 
thebyg fod gennych sgiliau astudio da eisoes. Ar ôl 
astudio’r modiwlau hyn, os byddwch o’r farn y gallech 

wella rhai o’ch sgiliau astudio, edrychwch ar rai o’r 
unedau yn yr unedau sgiliau craidd yn ddiweddarach 
yn y canllaw hwn.

Rydych wedi cyrraedd diwedd y llwybr hwn.

Da Iawn!
Gwnewch yn sicr eich bod wedi llenwi’r Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol ar dudalen 43.

Yn olaf
Sgil werthfawr wrth astudio gwyddoniaeth ar lefel 
addysg uwch yw 

PTS  Finding information in science  
and nature 
(9 awr) Efallai yr hoffech fwrw golwg ar yr uned hon 
ac o bosibl ei gosod fel nod tudalen er mwyn i chi allu 
dychwelyd ati’n ddiweddarach.

Ni waeth pa lwybr a ddilynwyd gennych, efallai y 
byddwch bellach yn awyddus i archwilio ymhellach. 
Felly, hoffem awgrymu y dylech orffen eich Llwybr 
at Lwyddiant drwy gyflawni rhai o’r gweithgareddau 
gwyddonol diddorol yn adran ‘Explore’ OpenLearn.
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Llwybr gwyrdd

Gwyddoniaeth

http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/the-environment/environmental-studies/water-life/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-history/school-activities-evolutionary-tree-mammals/content-section-0?name=Darwin_2
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/biology/alcohol-and-human-health/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/sport-and-fitness/the-science-behind-wheeled-sports/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/health/sport-and-fitness/the-science-behind-wheeled-sports/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/physics-and-astronomy/galaxies-stars-and-planets/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/finding-information-science-and-nature/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/finding-information-science-and-nature/content-section-0


Adborth ac 
Adolygu

Llongyfarchiadau ar gyrraedd diwedd  
eich Llwybr.
Erbyn hyn, dylech fod wedi dysgu cryn dipyn 
amdanoch chi eich hun a’ch 
arferion astudio.

Gadewch i ni gymryd ychydig 
funudau i fyfyrio ar yr hyn a 
ddysgwyd gennych.

Meddyliwch am y cwestiynau 
canlynol a nodwch eich 
ymatebion.

Fy Newis Llwybr oedd: 

Beth roeddwn yn ei hoffi am astudio ar  
y Llwybr hwn:

Beth nad oeddwn yn ei hoffi:

Pa broblemau a gefais wrth astudio:
(ee a aethoch i drafferthion, a oeddech yn methu â 
chanolbwyntio neu a wnaethoch golli cymhelliant? Mae 
hyn yn digwydd i’r rhan fwyaf  o fyfyrwyr ar ryw adeg yn 
ystod cwrs)

Sut y llwyddais i oresgyn fy mhroblemau:

Beth rwyf wedi’i ddysgu drwy gwblhau fy 
Llwybr at Lwyddiant: 

Pa fath o ddysgwr ydw i?
(Ticiwch y rheini sy’n gymwys)

Ehedydd (Rwy’n hoffi astudio’n gynnar)

Tylluan (Rwy’n hoffi astudio’n hwyr)

Dysgwr Gweledol (Rwy’n dysgu orau drwy 
ddarllen testun/gwylio clipiau fideo)

Dysgwr Clywedol (Rwy’n dysgu orau drwy 
wrando ar bobl yn siarad)

Dysgwr Gweithredol (Rwy’n dysgu orau 
drwy gwblhau’r gweithgareddau)
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Cofnod Cyrhaeddiad Personol

Pan fyddwch wedi cwblhau eich ‘llwybr’, sicrhewch fod yr holl 
unedau a astudiwyd gennych wedi’u nodi uchod ac wedyn anfonwch 
y cofnod gyda ffurflen Y Camau Nesaf ar y dudalen nesaf wedi’i 
chwblhau er mwyn hawlio eich tystysgrif cwblhau.

Unedau rhagflas:

Unedau’r llwybr:

 Nodwch enw pob uned astudio wrth  
i chi ei chwblhau
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Ydych chi’n 
barod ar gyfer  
y cam nesaf?
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Y camau nesaf

Er mwyn hawlio eich Tystysgrif Cwblhau Llwybr, 
llenwch y slip isod a’i anfon gyda chopi o’ch Cofnod 
Cyrhaeddiad Personol i’r cyfeiriad hwn:

Y Brifysgol Agored yng Nghymru 
18 Stryd y Tollty 
Caerdydd CF10 1AP
Neu anfonwch e-bost gan nodi eich enw, eich manylion 
cyswllt (cyfeiriad llawn a rhif  ffôn) a manylion yr unedau 
rhagflas ac unedau’r llwybr a gwblhawyd, ar eich 
Cofnod Cyrhaeddiad Personol, i  
Wales-partnerships@open.ac.uk

Gobeithio y byddwch yn parhau i astudio, efallai tuag 
at gymhwyster.

Os hoffech wybodaeth am gyrsiau pellach gyda’r 
Brifysgol Agored, llenwch y blwch ar y ffurflen isod.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ymhellach, 
llenwch y blwch isod gan nodi’r meysydd astudio sydd o 
ddiddordeb i chi ac fe anfonwn ragor o wybodaeth atoch.

Os hoffech i gynghorydd dysgu eich ffonio, ticiwch 
yma

Os hoffech gael gwybodaeth am gymorth ariannol i 
astudio, ticiwch y blwch hwn

Defnyddir y manylion a ddarperir gennych uchod i 
anfon rhagor o wybodaeth atoch. Rydym yn cadw 
eich data yn ddiogel ac ni fyddwn yn eu trosglwyddo i 
unrhyw drydydd parti.

Enw:

Cyfeiriad:

Cod post:

Ffôn:

E-bost:

✂

45



Roedd yr her  
yn werth chweil
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Llwybr at Lwyddiant – 
unedau sgiliau astudio
Mae’r unedau canlynol yn canolbwyntio ar feithrin 
eich sgiliau astudio, sy’n rhan hanfodol o’r broses 
o baratoi ar gyfer astudio ym maes addysg uwch. 
Byddwch eisoes wedi cael eich cyfeirio at rai o’r 
unedau hyn fel rhan o’ch llwybr penodol.

PTS  Learning How to Learn
(6 awr o astudio) Mae’r uned hon yn darparu 
fframwaith ar gyfer gweithgareddau seiliedig ar 
ddysgu, ac mae hefyd yn eich helpu i ddod yn 
ddysgwr myfyriol. Efallai y byddwch am hepgor yr 
adran ar baratoi ar gyfer arholiadau onid yw eich 
astudiaethau yn cynnwys arholiadau.

PTS  Am I Ready to Study in English
(5 awr o astudio) Mae hon yn uned ddefnyddiol i bob 
darpar fyfyriwr, nid dim ond y rheini nad ydynt wedi 
astudio yn Saesneg o’r blaen. Mae’n cynnwys nifer o 
ymarferion hunanasesu sy’n ddefnyddiol i’r rheini sy’n 
bwriadu astudio amrywiaeth eang o bynciau. 

Bydd yr unedau hyn yn rhoi’r sgiliau sylfaenol 
sydd eu hangen arnoch i ddarllen, cymryd 
nodiadau a pharatoi ac ysgrifennu aseiniadau, 
sy’n sgiliau hanfodol ni waeth pa lwybr rydych yn 
ei ddilyn

SGILIAU CRAIDD

PTS  Reading and Note-taking:  
preparation for study
(2 awr o astudio) Daw’r enghreifftiau a ddefnyddir 
yn yr uned hon o destunau cymdeithaseg, ond mae’r 
sgiliau a gaiff  eu meithrin yn ddefnyddiol ni waeth pa 
bwnc rydych yn ei astudio. Ceir awgrymiadau yma 
ar gymryd nodiadau effeithiol, ac ar ddarllen mewn 
gwahanol ffyrdd. 

PTS  Essay and Reporting Skills
(15 awr o astudio) Bydd y rhan fwyaf o gyrsiau 
addysg uwch yn disgwyl i chi ysgrifennu traethodau neu 
adroddiadau fel rhan bwysig o’r broses asesu.. Bydd 
yr uned hon yn eich helpu i ddeall beth sy’n ofynnol, 
ac i gynllunio, strwythuro ac ysgrifennu eich aseiniadau 
neu’ch adroddiadau. Byddwch hefyd yn cael gwybod sut 
i ddefnyddio adborth gan eich tiwtor i feithrin eich sgiliau.

Rydym wedi casglu’r dolenni hyn ynghyd yn yr adran 
sgiliau astudio hyn er mwyn ei gwneud hi’n haws i chi 
ddod o hyd i’r unedau sy’n canolbwyntio’n benodol ar 
feithrin eich sgiliau, yn hytrach nag ar roi gwybodaeth i 
chi am faes pwnc.

Ni fyddem yn awgrymu y dylech astudio’r unedau hyn 
ar wahân i unedau eraill y llwybrau pwnc ond gobeithio 
y bydd yn ddefnyddiol i chi gael yr holl ddolenni gyda’i 
gilydd mewn un adran.

Bydd hyn hefyd yn adnodd defnyddiol i’r rheini 
ohonoch sydd wedi cwblhau ‘llwybr at lwyddiant’ ond 
sy’n awyddus i wella eich sgiliau astudio, naill ai cyn 
dechrau ar eich astudiaethau addysg uwch neu wrth 
ymgymryd â’r astudiaethau hynny.

Ceir dolenni yma i unedau yn ychwanegol at y rheini 
a gaiff  eu cynnwys yn eich llwybr. Efallai y bydd y 
rhain yn arbennig o ddefnyddiol i chi os nad ydych yn 
sicr eto pa bwnc rydych am ei astudio fel rhan o’ch 
astudiaethau pellach neu os ydych am feithrin eich 
sgiliau ymhellach.

Ni fydd o reidrwydd angen i chi wneud pob ymarfer 
a gynhwysir ymhob uned, ond awgrymwn y dylech 
ddewis y rheini a fydd mwyaf  defnyddiol i chi. 

Mae’r holl unedau yn yr adran hon ar lefel 
gyflwyniadol.

Argymhellir yr unedau hyn ar gyfer y rheini sy’n 
dechrau ar eu dysgu, neu sy’n dychwelyd i 
astudio ar ôl bwlch sylweddol.

DECHRAU ARNI

PTS  Reflection Toolkit
(tua 5 awr) Bydd hyn yn eich helpu i feddwl amdanoch 
chi eich hun, eich nodau a’ch cyfeiriad ar gyfer y dyfodol. 
Mae’n berthnasol i bobl o bob math o gefndiroedd.
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http://www.open.edu/openlearn/education/learning-how-learn/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/am-i-ready-study-english/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/reading-and-note-taking-preparation-study/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/essay-and-report-writing-skills/content-section-0
http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=474419&direct=1


PTS  Mindmaps
Cyflwyniad byr i lunio map meddwl

Mae’r unedau hyn yn fwy perthnasol i rai 
meysydd penodol nag eraill ond maent oll yn 
hygyrch, ac yn gyffredinol berthnasol

SGILIAU MWY ARBENIGOL

PTS  Reading charts and graphs
(1 awr) cyflwyniad byr i’r rheini sy’n gwbl newydd i hyn. 

PTS  Working with charts, graphs  
and tables
(15 awr o astudio) Bydd hyn yn arbennig o 
ddefnyddiol os ydych yn bwriadu astudio cyrsiau â 
chynnwys mathemategol, gwyddonol neu wyddorau 
cymdeithasol. Mae’r uned hon yn eich helpu i ddysgu 
sut i ddehongli gwybodaeth a gyflwynir ar ffurf  
siartiau, graffiau a thablau.

PTS  Starting with Maths:  
patterns and formulas
(5 awr o astudio) Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i chi 
ddechrau deall rhai o’r cysyniadau sylfaenol sydd eu 
hangen wrth astudio mathemateg.

Extending and developing your  
thinking skills
(65 awr o astudio) Bydd yr uned hon yn eich helpu 
i wneud y gorau o’ch astudiaethau addysg uwch, ac 
fe’i hargymhellir yn arbennig i’r rheini y mae ganddynt 

eisoes rhywfaint o brofiad o astudio.

SGILIAU ASTUDIO YN Y GYMRAEG – 

PTS  Datblygu Strategaethau Astudio 
Effeithiol – 
(10 awr o astudio)

PTS  Darllen a Gwneud Nodiadau
(10 awr o astudio.) Mae’r ddwy uned yma yn 
ddefnyddiol I unrhyw un sy’n bwriadu astudio ar lefel 
addysg uwch, yn enwedig os ydych yn meddwl am 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

48

http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm
http://www.tv411.org/reading/understanding-what-you-read/reading-charts-and-graphs/activity/1/5
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/mathematics-education/working-charts-graphs-and-tables/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/mathematics-education/working-charts-graphs-and-tables/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/mathematics-education/starting-maths-patterns-and-formulas/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/mathematics-education/starting-maths-patterns-and-formulas/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/extending-and-developing-your-thinking-skills/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/education/extending-and-developing-your-thinking-skills/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/languages/welsh/datblygu-strategaethau-astudio-effeithiol-develop-effective-study-strategies/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/languages/welsh/datblygu-strategaethau-astudio-effeithiol-develop-effective-study-strategies/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/languages/welsh/datblygu-strategaethau-astudio-effeithiol-develop-effective-study-strategies/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/languages/welsh/darllen-gwneud-nodiadau-reading-and-taking-notes/content-section-0


Dwi 
wedi’i 
gwneud 
hi!

49



Nodiadau
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Nodiadau



Mae’r Brifysgol Agored wedi ei hymgorffori 
drwy Siarter Frenhinol (RC 000391), yn 
elusen eithriedig yng Nghymru a Lloegr 
ac yn elusen gofrestredig yn yr Alban 
(SC 038302). Mae’r Brifysgol Agored yn 
cael ei hawdurdodi a’i rheoleiddio gan yr 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol.




