
Canllawiau ynglŷn ag Addoli ar 
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Cryfderau Camau Gwelliant 

Mae addoli ar y cyd yn hybu 
datblygiad ysbrydol. 

- Cynhelir cyfnod o addoliad ar y cyd yn ddyddiol. Mae holl ddisgyblion yr ysgol yn 
rhan o’r addoliad, er bod polisi’r ysgol yn nodi fod gan rhiant hawl i eithrio ei 
phlentyn/plant o’r gwasanaeth. Yn ystod 2013/14 cafodd 1 plentyn ei eithrio ar gais 
y rhiant. Yn ystod 2014/15 nid oes unrhyw blentyn wedi ei eithrio o’r addoliad. 

- Mae’r neuadd yn cael ei baratoi’n benodol ar gyfer addoliad. Llwyddai’r ysgol i greu 
ethos fyfrgar drwy dywyllu’r neuadd, gosod cannwyll a chroes ar fwrdd sydd wedi ei 
orchuddio â llian gwyn, chwarae cerddoriaeth dawel tra fo’r plant yn cerdded i fewn 
i’r neuadd.  O ganlyniad mae bron bob plentyn yn sylweddoli fod hwn yn amser 
penodol ar gyfer myfyrio a addoli. 

- Defnyddir amrywiol adnoddau er mwyn dal sylw a sbarduno trafodaethau crefyddol 
/ ysbrydol. Mae rhai gwasanaethau yn fwy crefyddol a Christnogol eu naws. Yn 
ystod y gwasanaethau hyn cyflwynir storeon Beiblaidd  neu alegoriau. Ar adegau 
eraill rhoddir sylw i gyflwyno negesuon moesol.  Ar ddiwedd pob cyflwyniad rhoddir 
cyfle i’r holl blant gyfrannu yn ystod trafodaethau, neu sesiwn rhannu profiadau. 
Rhoddir amser penodol mewn llawer o’r addoliadau i blant fyfyrio ar neges y bore. 
Mae hyn yn sicrhau bod athrawon yn hyrwyddo ddatblygiad ysbrydol holl blant yr 
ysgol.  

Sicrhau fod cyfnod o fyfrio yn 
digwydd bron ym mhob 
addoliad. 
 

Mae addoli ar y cyd yn cyfrannu 
at ddatblygiad personol. 

- Mae’r ymagweddau moesol yn elfen amlwg a chryf yn aml o fewn yr addoliad. Yn 
ystod y flwyddyn mae’r holl blant wedi cael cyfle i fyfrio a thrafod materion megis 
brawdgarwch, maddeuant, helpu a gofal am eraill, cariad, hunanoldeb, bwlio. Mae’r 
plant wedi myfyrio ynglyn â chwestiynau tebyg i – beth sy’n fy ngwneud yn ffrind 
da? Yn ystod ychydig iawn o addoliad rhoddir sylw i gredoau eraill. Mae’r pwyslais 
yn ystod yr addoliad ar y grefydd Gristnogol. Rhoddir sylw i gredoau eraill yn ystod 
gwersi Addysg Grefyddol.   

Ail edrych ar gynllun AAYC er 
mwyn sicrhau cydbwysedd 
rhwng storeon moesol a 
Beiblaidd. 

Mae addoli ar y cyd yn fuddiol i 
gymuned yr ysgol gyfan 

- Mae’r cyfnod o addoli ar y cyd yn werthfawr gan ei fod wedi cadarnhau yr ethos o 
gymdeithas agos sy’n bodoli o fewn yr ysgol ac yn hyrwyddo’r ymdeimlad o fod 
pawb yn y sefydliad hwn yn perthyn i ‘deulu’r’ ysgol. Yn ystod arolwg Estyn Mehefin 
2014 nodwyd fod yr ymdeimlad hon yn gref drwy’r ysgol. Mae holl ddisgyblion yr 
ysgol yn cael eu hannog i gyfrannu yn ystod yr addoliad – boed hynny drwy rannu 
syniadau neu cyflwyno gweddi o’r fron ar derfyn yr addoliad. Dangosir parch tuag at 
pob unigolyn sy’n cyfrannu. Yn ystod yr addoliad rhoddir cyfle i unigolion cael eu 
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llongyfarch ar eu llwyddiannau – boed hynny yn gysylltiedig â’r ysgol neu yn 
weithgarwch buont yn rhan ohono tu allan i’r ysgol. Mae hyn hefyd wedi sicrhau 
fod llawer iawn o ddisgyblion yr ysgol yn datblygu ymdeimlad o hunan werth a 
pharch at eu hunain ac eraill. 

Mae addoli ar y cyd yn cysylltu 
cymuned yr ysgol a’r gymuned 
leol ehangach.  

- Daw rheithor y pentref i’r ysgol unwaith y mis i arwain addoliad.  
- Gwahoddir Merched y Wawr a’r Clwb Pensiynwyr i gyd addoli gyda rhieni yn ystod 

ein Gwasanaeth Diolchgarwch blynyddol. Yn ystod y gwasanaeth hwn mae’r holl 
blant yn cynnig cyfranniad. Caiff bwyd ffres ei gyflwyno i elusen ‘Lighthouse’ tra bo 
cynnyrch megis tuniau, bwyd cwpwrdd, clytiau babi, nwyddau molchi ac ati eu rho ii 
banc Bwyd Ynys Môn. Drwy wneud hyn mae’r plant yn dysgu am yr anghenus sy’n 
byw’n lleol i ni. 

- Cynhelir Gwasanaeth Nadolig draddodiadol bob yn ail blwyddyn. Caiff ei gynnal 
unai mewn capel lleol neu yn yr ysgol. Gwneir casgliad at elusen yn ystod y 
gwasanaeth hwn. Unwaith eto mae hyn yn rhoi cyfle i ni addysgu’r plant am rai llai 
ffodus na ni. 

 

Mae addoli ar y cyd yn gwella 
ymwybyddiaeth o 
ddinasyddiaeth fyd-eang 

- Rhoddir ychydig o gyfleoedd i hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang 
yn ystod yr addoliad.  

- Rhoddir wahoddiad i aelod gweithgar o elusen Omwabini i ddod i roi cyflwyniad i’r 
plant ar ei waith yn Kenya. Caiff y plant weld sut mae’r arian maent wedi godi yn 
cael ei wario er mwyn gwella bywyd plant yn Omwabini. 

- Rhennir neges Ewyllus Da yr Urdd gyda’r holl ddisgyblion yn ystod gwasanaeth 
arbennig. Disgyblion blwyddyn 5 a 6 sydd fel rheol yn gyfrifol am gyflwyno’r 
gwasanaeth hwn. Mae’r neges o heddwch byd eang yn amlwg iawn yn ystod yr 
addoliad hwn. 

Ailedrych ar gynlluniau AAYC 
yr ysgol er mwyn sicrhau bod 
rhagor o sylw’n cael ei roi i 
ddatblygu’r agwedd hwn. 

 


