Mae Ar Lafar yn ŵyl i ddysgwyr a’u teuluoedd ac yn cael ei chynnal ar bedwar
safle o gwmpas Cymru – Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Amgueddfa
Werin Cymru, Sain Ffagan, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a safle
newydd am eleni fydd Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre. Mae poster a
thaflen gyffredinol ar ein gwefan, a bydd amserlenni penodol i bob safle yn dilyn
yn fuan iawn. Cadwch lygad ar y dudalen am ddiweddariadau. Bydd yr ŵyl yn
cynnwys gweithdai ymarferol, o nyddu i greu map, a gweithgareddau amrywiol
eraill - rhywbeth i’r teulu i gyd felly. Anogwch eich dysgwyr i ddod i brofi
diwylliant a hanes Cymru ac i ymarfer eu Cymraeg ar yr un pryd. Os oes
diddordeb gyda chi ddod â bws o ddysgwyr o ardal benodol, rhowch wybod cyn
gynted ag sy’n bosib: hawys.roberts@dysgucymraeg.cymru.

Mae’r Ganolfan yn chwilio am unigolion cymwys i fod yn aseswyr llawrydd ar gyfer
prosiect peilot y ‘Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg’ sy’n rhan o gynllun ‘Cymraeg
Gwaith’ y Ganolfan. Mae’r gwiriwr yn cynnig cyfle i unigolion sy’n rhan o’r cynllun i
wirio eu lefel Cymraeg ym mhob un o’r pedair sgil iaith (Siarad, Gwrando, Darllen
ac Ysgrifennu). Caiff yr adrannau Gwrando a Darllen eu marcio’n awtomatig, ond
mae angen marcio’r adrannau Siarad ac Ysgrifennu’n gorfforol. Oes modd i chi
rannu gyda’ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda, neu ebostiwch Awen Schiavone
am fwy o wybodaeth: awen.schiavone@dysgucymraeg.cymru

11 Mai

Y Gynhadledd Genedlaethol yng
Nghanolfan yr Urdd, Caerdydd

5-6 Gorffennaf

Hyfforddiant rhanbarthol y De-ddwyrain

12 – 13 Mai

Hyfforddiant rhanbarthol y De-orllewin

6-7 Medi 2019

Hyfforddiant rhanbarthol y Gogledd

Bydd y tair sesiwn yn canolbwyntio ar gyflwyno gwerslyfrau newydd
Sylfaen ac Uwch 2.

Rydym ar ganol casglu barn dysgwyr ledled Cymru gyda’n holiadur cenedlaethol
‘Dweud eich Dweud’. Ewch ati i annog eich dysgwyr i gwblhau’r holiadur fel y bydd
gennym ddarlun mor gynhwysfawr â phosib o farn ein dysgwyr. Dyma’r ddolen i’r
holiadur - https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/dweud-eich-dweud/ Bydd y
darparwyr lleol a’r Ganolfan Genedlaethol yn llunio Cynllun Gweithredu yn sgil sylwadau’r
dysgwyr er mwyn ymgyrraedd at welliant parhaus yn ein gwasanaethau. Bydd cyfle
hefyd i ddysgwyr sy’n llenwi’r holiadur ennill cwrs yn Nant Gwrtheyrn. Mae mwy o
fanylion ar ddiwedd yr holiadur ar-lein.

Beth am annog eich dysgwyr i ymarfer eu Cymraeg ar un o bum taith gerdded sydd
wedi’u trefnu dros fisoedd y gwanwyn a’r haf. Mae mwy o wybodaeth ar ein Safle
dysgucymraeg.cymru.
9 Mawrth
13 Ebrill
11 Mai
8 Mehefin
15 Mehefin

Aberystwyth
Talacharn
Cwm Idwal
Treffynnon
Y Barri

Mae gwerslyfr Uwch 1 bellach wedi’i gyhoeddi ac ar werth am £10 mewn siopau
Cymraeg ar hyd a lled Cymru. Os nad oes siop Gymraeg yn eich ardal chi, mae
hefyd ar gael ar www.gwales.com. Y llyfr nesaf i’w gyhoeddi fydd y cwrs Mynediad.
Mae’r gwaith mireinio’n mynd ei flaen o hyd felly os dych chi’n dysgu Mynediad 1
eleni ac eisiau gweld unrhyw newidiadau’n cael eu gwneud, cysylltwch â Helen Prosser
mor fuan â phosib – helen.prosser@dysgucymraeg.cymru.

Cofiwch roi gwybod i’ch dysgwyr am y penwythnos preswyl yng Nglan-llyn, 3 – 5 Mai.
Bydd y penwythnos yn llawn gwersi a gweithgareddau. Mae’r daflen archebu a’r holl
wybodaeth ar ein Safle.

Yn sgil llwyddiant ‘Taith yr Iaith’ llynedd, mae cwmni Mewn Cymeriad wedi creu sioe
newydd o’r enw ‘Trafferth’. Yn y sioe, mae Dafydd ap Gwilym yn adrodd pedair cainc
y Mabinogi. Holwch eich darparwr lleol pryd bydd y sioe yn eich ardal chi.

Tudur Phillips sy’n actio Dafydd ap Gwilym yn y sioe, a staff o Dysgu Cymraeg
Morgannwg.

Bydd arholiadau haf CiO 2019 ar y dyddiadau isod. Cadwch y dyddiadau'n glir!
Mynediad Dydd

Dydd Mercher 5 Mehefin

Mynediad Nos

Nos Iau 6 Mehefin

Canolradd

Dydd Gwener 7 Mehefin

Uwch

Dydd Mercher a bore Iau 12-13 Mehefin

Sylfaen

Dydd Gwener 14 Mehefin

Cofiwch fod arholiad Mynediad ar ddydd Mercher eleni. Cofiwch hefyd fod yr
arholiad Sylfaen yn newid yn 2020!
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cymraegioedolion@cbac.co.uk

