
CWRICWLWM CYNRADD KIDSLINGO
YSBRYDOLI PLANT I FWYNHAU IEITHOEDD 



Rydym yn rhwydaith cenedlaethol sy'n Ffrangeg a
Sbaeneg i filoedd o blant ifanc bob wythnos. 
Mae ieithyddion arbenigol yn cynnal clybiau a
dosbarthiadau cwricwlwm.
Mae'r ffocws ar hwyl a rhyngweithio drwy ddefnyddio
caneuon, gemau, symudiadau, straeon a drama.
Mae ein rhaglen arobryn yn cefnogi gofynion y
cwricwlwm ar draws pob ystod oedran.
Mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy.n addas i chi :

clybiau ysgol
Dosbarthiadau cwricwlwm wyned a wyneb
dosbarthiadau ysgol haf
Dosbarthiadau cwricwlwm yn fyw drwy fideo neu wedi'u recordio
ymlaen llaw

 gwybodaeth am kidslingo



RHAGLEN AROBRYN
Rydym wedi ennill nifer o wobrau, gan
gynnwys Gweithgaredd Creadigol ac
Academaidd a Hoffir Fwyaf yn y Deyrnas
Unedig, fel y pleidleisiwyd drosto gan dros
80,000 o rieni a gofalwyr.

Rydym yn aelodau achrededig AUR 5 seren
o'r Gymdeithas Gweithgareddau Plant, yn
hyrwyddo safonau uchel mewn dosbarthiadau
plant ledled y Deyrnas Unedig.



Ieithyddion arbenigol
Wedi cael gwiriad trylwyr y DBS
Wedi eu hardystio yn 'Ddiogel i
ddychwelyd i'r gwaith'
Wedi eu hyfforddi i reoli Covid a
heintiadau
Yn dilyn asesiadau risg llym ac
arferion gweithio 'diogel o ran 

Mae Athrawon Kidslingo yn:

     covid'



Y DEWIS O
DDOSBARTHIADAU



Dosbarthiadau wedi'u cynllunio o amgylch y
cwricwlwm ar draws pob ystod oedran
Asesiadau ar ddiwedd pwnc wedi'u dogfennu
Mynediad am ddim i wefan gemau ar gyfer
pob disgybl

  Opsiynau dosbarth



GWEFAN GEMAU



clybiau brecwast
clybiau amser cinio
clybiau ar ôl ysgol

Clybiau Ysgol
Gallwn ddarparu :



Dosbarthiadau byw trwy zoom,
Google Meet neu Teams
Fideos wedi'u recordio ymlaen llaw
ar gael i'w gwylio sawl gwaith yn
ystod 1 wythnos

dosbarthiadau cwricwlwm
rhithwir
Os oes angen dull cyfunol mae gennym
opsiynau :



cefnogi'r
cwricwlwm



CEFNOGI'R CWRICWLWM
Mae rhaglen iaith Kidslingo yn
cefnogi'r cwricwlwm, sy'n anelu at
ddarparu addysg eang a chytbwys
sy'n diwallu anghenion pob disgybl,
gan roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r
ddealltwriaeth iddynt i'w paratoi
ar gyfer eu bywydau yn y dyfodol.

Mae dysgu iaith yn chwarae rhan
allweddol wrth baratoi disgyblion
ar gyfer cyfleoedd a phrofiadau
diweddarach mewn bywyd.



Trosolwg o'r cwricwlwm
amcanion dysgu fesul pwnc a
gwers
Adnoddau asesu
deunyddiau arddangos

Asesu a disgwyliadau
Darperir deunyddiau arolygu:



Cynod canolbwyntio
sgiliau gwrando
cyfathrebu a siarad
chwarae dychmygus
defnyddio cyfryngau a deunyddiau
hunanymwybyddiaeth
hunanhyder

Yn ogystal â sgiliau iaith mewn
Ffrangeg neu Sbaeneg, ym mhob
dosbarth rydym hefyd yn datblygu:



archarwyr
pobl sy'n ein helpu
dinosoriaid
fi a fy nheulu
ein bydysawd
yr amgylchedd
gwyliau'r haf
& llawer mwy

pynciau
mae rhaglen Kidslingo wedi'i
chynllunio i danio'r dychmyg
a datblygu'r broses o ddysgu
iaith yn annibynnol trwy
amrywiaeth eang o bynciau
sy'n gwahaniaethu ar sail
oedran. er enghraifft:



Clybiau ysgol
dosbarthiadau cwricwlwm
dosbarthiadau ysgol haf
diwrnodau cyfoethogi
dosbarthiadau cwricwlwm yn fyw drwy fideo neu wedi'u
recordio ymlaen llaw

Archebwch sesiwn blasu neu gyfarfod
am ddim, heb unrhyw rwymedigaeth i
drafod eich gofynion:

 
 


