Celf Safon Uwch Blwyddyn 13 RHDD3 – Gwaith Cwrs Uned 2
Yr hanner tymor hwn: Sgiliau, Gwybodaeth a Dealltwriaeth i’w datblygu:
 Sgiliau: Bydd y myfyrwyr yn:
• Ymateb i waith yr artist y maent wedi ymchwilio iddo yn ysgrifenedig (AA1) ac yn weledol (AA2).
• Archwilio cyfryngau sy’n berthnasol i’w thema a’r artist y maent wedi ymchwilio iddo (AA2)
• Meddwl am syniadau ar gyfer eu thema ddewisol a datblygu’r syniadau hynny drwy gyfrwng
brasluniau, lluniadau arsylwadol, ffotograffau ac anodiadau (AA3)
• Creu gwaith celf yn seiliedig ar eu syniadau eu hunain ac ymchwiliadau annibynnol, defnyddio
cyfryngau mewn modd medrus a chywrain i greu gwaith celf personol, llawn ystyr. (AA4)
 Gwybodaeth: Bydd y myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth o’r canlynol:
• Yr artist y maent wedi dewis ei astudio, defnydd yr artist hwnnw o gyfryngau a’r cysyniadau sydd
wrth wraidd y gwaith celf. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu syniadau eu hunain ar gyfer eu
thema ddewisol. (AA1)
• Y cyfryngau a’r technegau sydd eu hangen i greu’r gwaith celf y maent yn bwriadu ei greu (AA2)
 Dealltwriaeth: Bydd y myfyrwyr yn dangos eu dealltwriaeth o’r Amcanion Asesu (AA) drwy
gwblhau’r gwaith paratoi ar gyfer eu hasesiad.

RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 1: Bydd y myfyrwyr yn:
 Prif Ddarn(au) Terfynol 1af ar gyfer y portffolio
Ionawr (4ydd – 20fed ) – Cyfanswm o 15 awr – 5 awr bob wythnos
- Maint A2 o leiaf, neu nifer o astudiaethau llai
RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 2: Bydd y myfyrwyr yn:
 Prif Ddarn(au) Terfynol ar gyfer y portffolio gwaith cwrs (5
awr)
RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 3:
 Prif Ddarn(au) Terfynol ar gyfer y portffolio gwaith cwrs (5
awr)
RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 4:
 Gwerthuso’r prosiect a’r darnau terfynol – cymharu â gwaith
artistiaid a astudiwyd – adroddiad llawn o’r broses
 Dyddiad Cwblhau Gwaith Cwrs – Dydd Gwener, 27 Ionawr –
cwblhau pob darn o waith, gan gynnwys gwaith yn y llyfrau
braslunio a gwaith paratoi wedi’i anodi’n llawn.
 ASESIAD CRYNODOL – Marc /40 ar gyfer pob AA (Gweler y daflen
‘Amcanion Asesu) ar gyfer y gwaith sydd wedi’i gwblhau hyd yma,
cyfanswm marciau /160 - Bydd y marc hwn yn cael ei drosi’n radd.

RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 5:
Dosbarthu Papurau Asesiadau (Arholiad) sydd wedi’u gosod yn allanol. Mae’r papur
arholiad yn cynnwys themâu a thasgau y mae angen i’r myfyrwyr ddewis un ohonynt i baratoi
ymateb dros yn 10 wythnos nesaf - gan sicrhau eu bod yn bodloni holl bwyntiau’r AA - arwain at
asesiad ymarferol 10 awr. Yn ystod yr asesiad hwnnw byddant yn cwblhau darn terfynol yn
seiliedig ar eu gwaith paratoi. Bydd y marc terfynol (40% o’r radd TGAU) yn cynnwys y gwaith
paratoi dros y 10 wythnos yn ogystal â’r darn terfynol 10 awr.






Bydd y myfyrwyr yn deall sut i danio syniadau (brainstorm ideas) ar gyfer y
themâu neu’r tasgau y maent yn eu hystyried yn fwyaf diddorol ac yn creu map
meddwl gweledol wedi’i anodi. Byddant wedyn yn dewis un thema neu dasg ac
yn trafod rhagor o syniadau ar gyfer y thema neu’r dasg honno ac yn creu ail fap
meddwl gweledol wedi’i anodi - cynnwys gwybodaeth a delweddau o
lyfrau/cylchgronau/papurau newydd/y rhyngrwyd/eu ffotograffau eu hunain sy’n
berthnasol i’r thema. AA1a3
Bydd y myfyrwyr yn gallu cwblhau Datganiad o Fwriad. Byddant yn edrych eto ar
y datganiad o fwriad hwn ar ôl cyflawni gwaith ymchwil ac archwilio syniadau
Bydd y myfyrwyr yn creu tudalen archwiliad gweledol o arddull yr artist (neu
ymateb gweledol i ffynhonnell arall e.e. ffilm) Astudiaethau mewn cyfrwng
perthnasol - AA1a2 wedi’i anodi i werthuso ac egluro AA3

RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 6:


Bydd y myfyrwyr yn creu tudalen archwiliad gweledol o arddull yr artist (neu
ymateb gweledol i ffynhonnell arall e.e. ffilm) Astudiaethau mewn cyfrwng
perthnasol - AA1a2 wedi’i anodi i werthuso ac egluro AA3
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Gwerthuso.
Cwblhau gwaith
cwrs.

Termau Allweddol:
Amcanion
Asesu (AA):
AA1: Dealltwriaeth Gyddestunol:
AA2: Gwneud Creadigol:
AA3: Cofnodi Myfyriol:
AA4 : Cyflwyno Personol:

Gwaith Cartref RhDd3 1
Cwblhau gwaith arlunio
arsylwadol yn y llyfr
braslunio.
Gwaith Cartref RhDd3 2
Cwblhau gwaith arlunio
arsylwadol yn y llyfr
braslunio.
Gwaith Cartref RhDd3 3
Cwblhau gwaith arlunio
arsylwadol yn y llyfr
braslunio..
Gwaith Cartref RhDd3 4
Cwblhau’r holl waith cwrs.
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dangos archwiliad o
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Datganiad o Fwriad
AA1a3.
Tudalen ymateb i
waith artist: ymateb
gweledol AA1a2.

Gwaith Cartref RhDd3 5
1. Cwblhau eich Map Meddwl
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Cwblhau 2il dudalen
archwiliad gweledol o

yn dangos archwiliad o
syniadau cychwynnol.
AA1a3
2. Creu Tudalen ymateb i
waith artist – Ymateb
ysgrifenedig i waith artist
perthnasol - Cyd-destun /
Disgrifiad / Dadansoddiad /
Dehongliad / Barn a
chynnwys ‘Sut mae gwaith
yr artist hwn/ffynhonnell
hon yn berthnasol i’r
thema a ddewiswyd.’ AA1
3. Cymryd eich ffotograffau
EICH HUN (o leiaf 10) sy’n
cyd-fynd â’ch thema
ddewisol. AA3





Bydd y myfyrwyr yn creu Gwaith lluniadu arsylwadol perthnasol i’r thema – yn
seiliedig ar wrthrych byw (ffynonellau cynradd), ffotograffau (ffynonellau eilaidd
personol) a delweddau y maent wedi dod o hyd iddynt os oes angen (ffynonellau
eilaidd) – rhaid cyfiawnhau’r defnydd o ffynonellau eilaidd. AA2a3
Bydd y myfyrwyr yn anodi datblygiad syniadau AA3

RhDd 3 – Deilliannau Dysgu Wythnos 7:






Bydd y myfyrwyr yn creu tudalen archwiliad gweledol o arddull yr artist (neu
ymateb gweledol i ffynhonnell arall e.e. ffilm) Astudiaethau mewn cyfrwng
perthnasol - AA1a2 wedi’i anodi i werthuso ac egluro AA3
Bydd y myfyrwyr yn creu Gwaith lluniadu arsylwadol perthnasol i’r thema – yn
seiliedig ar wrthrych byw (ffynonellau cynradd), ffotograffau (ffynonellau eilaidd
personol) a delweddau y maent wedi dod o hyd iddynt os oes angen (ffynonellau
eilaidd) – rhaid cyfiawnhau’r defnydd o ffynonellau eilaidd. AA2a3
Bydd y myfyrwyr yn anodi datblygiad syniadau AA3
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waith artist: ymateb
gweledol AA1a2
Datblygu Syniadau –
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Anodi syniadau AA3
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arddull artist –
astudiaethau mewn
cyfryngau perthnasol.

Dewis ail artist.
Gwaith Cartref RhDd3 7
Creu taflen ymateb i waith
artist – cynnwys ‘Sut mae
gwaith yr artist
hwn/ffynhonnell hon yn
berthnasol i’r thema a
ddewiswyd.’ AA1

Gweler y gwaith
isod hefyd

Gwaith Cartref dros yr Hanner Tymor – Gwaith Cwrs:

Dros yr Hanner Tymor
1. O leiaf 2 dudalen A3 o’ch ffotograffau EICH HUN sy’n cyd-fynd â’r thema. AA3
2. Lluniadau a gwaith celf yn deillio o’r ffotograffau hyn mewn amrywiaeth o gyfryngau. AA2a3
Gwaith lluniadu arsylwadol sy’n berthnasol i’r thema – gan weithio o fywyd llonydd a’ch ffotograffau eich hun:
Creu darlun o wrthrych neu ffotograff sy’n berthnasol i’r thema AA2a3
Tasg ymestyn i roi hwb i’r radd: Dewis trydydd artist. Creu taflen ymateb i waith artist a chynnwys ‘Sut mae gwaith yr
artist hwn/ffynhonnell hon yn berthnasol i’r thema a ddewiswyd.’ AA1
Cwblhau tudalennau archwiliad gweledol o arddull artist – astudiaethau mewn cyfryngau perthnasol AA1a2 wedi’u
hanodi i werthuso ac egluro AA3

