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Cyflwyno Troi Eich Llaw
Menter newydd yw Troi Eich Llaw sy’n defnyddio profiadau 
rhyngweithiol llawn hwyl i annog plant ysgolion cynradd ac 
uwchradd, a myfyrwyr addysg bellach, i ddysgu mwy am yrfaoedd 
a phrentisiaethau galwedigaethol.
Mae citiau Troi Eich Llaw yn rhoi popeth sydd ei angen fel y gallwch roi 
cipolwg go iawn a difyr i ddysgwyr ar rai o’r opsiynau gyrfa mwyaf 
poblogaidd a chyffrous. Mae profiadau ar gael mewn pum sector 
diwydiant, yn amrywio o’r cyfryngau i beirianneg, felly mae yma rywbeth i 
ysbrydoli pawb.
Gallwch archebu citiau Troi Eich Llaw ar gyfer gwersi, digwyddiadau 
diwrnod agored ac unrhyw fentrau eraill a gynlluniwyd i annog gyrfaoedd 
galwedigaethol a dewisiadau prentisiaeth.
Ymarferwyr hyfforddedig o sefydliadau addysg bellach, darparwyr 
hyfforddiant, Gyrfa Cymru a Llywodraeth Cymru sy’n hwyluso’r holl 
brofiadau.
I gael gwybodaeth am sut i archebu cit, ewch i dudalen 28.

“Dwi’n hyrwyddo citiau Troi Eich Llaw 
mewn ysgolion, gan roi cyfle iddyn nhw 
gael adnoddau na fydden nhw’n gallu 
eu fforddio fel arall. Mae cael cronfa 
ganolog fel hon yn wych. Mae’n agor y 
drws i bob math o gyfleoedd dysgu.”
Sue Quirk, Pennaeth Adran (D&T), Ysgol Glan-Y-Môr
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Citiau Lletygarwch a 
Ffordd o Fyw
Ar gyfer gyrfaoedd… gwerth chweil, 
hyblyg, heriol.

Mae diwydiannau lletygarwch a ffordd o  
fyw yn cynnig cyfoeth o yrfaoedd yn amrywio 
o ofal plant i arlwyo, o therapi harddwch  
i nyrsio.

Gyda chymaint o ddewisiadau a llwybrau 
mynediad, gall myfyrwyr ddefnyddio ein 
citiau Troi Eich Llaw i gael gwell dealltwriaeth 
o’r meysydd y gallan nhw ragori ynddyn nhw.

Mae gennym ni chwe chit i gyd, yn cynnwys 
ein cit iechyd a gofal cymdeithasol a’n cit 
chwaraeon a ffitrwydd Icaros. Mae pob cit yn 
defnyddio profiadau rhyngweithiol llawn 
hwyl sy’n helpu i ddod â gyrfaoedd yn fyw.

“Mae Troi Eich Llaw yn 
wasanaeth gwych gan 
Lywodraeth Cymru. Mae 
myfyrwyr yn mwynhau 
eu sesiynau’n fawr ac yn 
cael gwerthfawrogiad 
gwell o hyd a lled y 
gyrfaoedd hyn. Mae’r 
citiau’n amhrisiadwy 
ar gyfer cefnogi dysgu 
mewn gwersi yn ogystal 
â digwyddiadau, lle maen 
nhw’n hybu diddordeb ac 
yn helpu i hoelio  
sylw pobl.”
Jason McFadzean, Hyfforddwr ac 
Asesydd, ITEC Abertawe

Cit Harddwch
Mae’r diwydiant harddwch yn cynnwys 
opsiynau gyrfa llawn ‘steil’, ffasiwn ac 
amrywiaeth. Bydd therapyddion a 
thechnegwyr harddwch brwdfrydig wrth eu 
bodd â’r cit hwn, sy’n cynnwys eitemau tebyg 
i’r rhai a ddefnyddir mewn salonau harddwch 
proffesiynol. Mae’n cynnwys amrywiaeth o 
golur, farnais ewinedd, cynhyrchion celf 
ewinedd arbennig a mwy. Mae yna ddwylo a 
wynebau hyfforddi i ddysgwyr brwd ymarfer 
arnyn nhw hefyd. 

Cit Arlwyo
Cynlluniwyd y cit hwn gyda darpar bobwyr, 
cogyddion ac arlwywyr mewn golwg, a gall 
fod yn gam cyntaf i bobl ifanc tuag at yrfa yn 
y diwydiant bwyd. Mae’n cynnwys cegin 
symudol gyda’r holl gyfarpar ac offer 
amrywiol. Mae disgyblion yn gallu troi eu llaw 
at lawer iawn o sgiliau arlwyo ymarferol, o 
bobi pasteiod a choginio crempog, i roi eisin 
ar gacennau ac addurno danteithion wedi’u 
creu â llaw. Ar eich marciau, barod, pobwch!

“Dyma ffordd ddifyr a hwyliog iawn i ddysgu disgyblion o 
bob oed am yrfaoedd a phrentisiaethau galwedigaethol.”
Matthew Williams, Cyfarwyddwr Dysgu Seiliedig ar  
Waith, Coleg Penybont
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Cit Trin Gwallt
Mae gennym git perffaith fydd yn rhoi 
rhagflas gwych i bobl ifanc ar yrfa trin gwallt 
proffesiynol, gyrfa sydd mor boblogaidd ag 
erioed. Mae ein cit trin gwallt yn cynnwys 
pennau hyfforddi a chyfarpar ac ategolion 
steilio. Gall defnyddwyr gael syniad go iawn o 
beth yw trin gwallt gyda hyder. Yn ogystal â 
defnyddio tongs, sychwyr, teclynnau steilio, 
sythwyr a phiniau a chlipiau, gall myfyrwyr 
hefyd ddefnyddio eu creadigrwydd a throi eu 
llaw at greu steiliau gwallt o bob hyd a fydd 
yn rhoi’r awydd iddyn nhw ddysgu mwy.

“Mae cyfarpar Troi Eich Llaw yn ffordd wych o sgwrsio’n 
naturiol am opsiynau gyrfa gyda grwpiau, nad ydyn nhw 
wedi ystyried y llwybr prentisiaeth o bosibl. Mae’n wych 
gweld pobl ifanc yn arbennig yn dangos brwdfrydedd wrth 
ddefnyddio’r cyfarpar ac wrth glywed am y gwahanol 
brentisiaethau sydd ar gael.”
Humie Webbe, Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Dysgu Seiliedig ar 
Waith, NTFW

Cit Chwaraeon a Ffitrwydd Icaros
Mae gyrfa ym maes chwaraeon a ffitrwydd 
yn apelio llawer at bobl ifanc. Mae Icaros yn 
ehangu’r dychymyg mewn ffordd cwbl 
newydd, yn hyfforddwr ffitrwydd arloesol 
sy’n cyfuno ffitrwydd ac elfennau rhithwir i 
greu profiadau ymarfer cyffrous ac effeithiol. 
Mae’r osgo a ddefnyddir gydag Icaros yn 
debyg iawn i osgo’r planc, gyda’r fantais 
ychwanegol o reoli symudiad tri dimensiwn. 
Mae hyn yn gwella effaith tynhau’r cyhyrau 
craidd a’r prif grwpiau o gyhyrau wrth i 
ddisgyblion ‘hedfan’ neu ‘ddeifio’ drwy 
wahanol amgylcheddau rhithwir.

Cit Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Gyda channoedd o wahanol swyddi ar gael 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol bydd y 
cit hwn yn rhoi cipolwg i ddysgwyr ar 
yrfaoedd gofalu, fel rhai cynorthwyydd gofal, 
nyrs neu barafeddyg. Gall myfyrwyr 
ddefnyddio ein model, sy’n debyg i gorff go 
iawn, i brofi eu sgiliau mewn ffordd ddiogel, 
realistig a difyr. Rydym yn annog unigolion i 
ddechrau trwy wneud archwiliad gweledol 
sylfaenol cyn rhoi cynnig ar wneud 
archwiliadau eraill, fel pwysedd gwaed a 
churiad y galon. Gallwch ddefnyddio’r model 
ar gyfer ymarferion efelychu damweiniau 
hefyd ac i reoli clwyfau. 

Cit Gofal Plant
Ydy’ch disgyblion yn barod am her? Mae ein cit gofal plant realistig a gwell nag 
erioed yn cynnwys babanod ffug, sy’n siwr o fod yn agoriad llygad i’r myfyrwyr i fyd 
gofal plant. Gall gyrfa gyda phlant fod yn hynod heriol a rhoi pleser mawr, felly 
byddwch yn barod - bydd angen bwydo, newid, codi gwynt a chysuro’r babanod hyn. 
Bydd y babanod yn brawf ar aeddfedrwydd a thynerwch y gofalwr, a bydd cofnod yn 
cael ei wneud os yw’r babi’n cael ei gam-drin, ei esgeuluso, ei gam-drafod neu os na 
fydd yn cael digon o sylw. 
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Citiau Adeiladu a 
Seilwaith
Ar gyfer gyrfaoedd… gwerth chweil, 
amrywiol, boddhaol.

Mae adeiladu yn ddiwydiant allweddol ac 
amrywiol yng Nghymru. Mae’n cyflogi dros 
100,000 o bobl ac yn cynnig cyfleoedd di-ri.

Gyda chymaint o swyddi gwahanol ar gael, 
mae yna lwybr gyrfa adeiladu sy’n addas i 
bawb – waeth a ydyn nhw am weithio gyda 
thechnoleg, coed, plastar, rhifau, brics, 
pibellau, ynni gwyrdd neu offer a 
pheiriannau.

Mae gennym wyth cit Troi Eich Llaw difyr 
iawn i ddewis ohonyn nhw, a fydd yn rhoi 
cyfle i fyfyrwyr ddarganfod amrywiaeth eang 
o sgiliau ac opsiynau gyrfa.

 

“Mae cyfarpar Troi Eich Llaw yn 
adnodd gwych sy’n ein helpu ni i 
hyrwyddo gyrfa yn y diwydiant 
adeiladu ac i ysbrydoli’r genhedlaeth 
nesaf o weithwyr medrus."
Helen Murray, Cynghorydd De-orllewin Cymru,
Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB)

Cit Trydanol
Oes gan eich myfyrwyr y ddawn i fod yn 
drydanwyr? Ymhell o gyfyngiadau swyddfa, 
bydd gyrfa fel trydanwr yn gweld unigolion 
yn cynllunio, gosod, profi a chynnal golau, 
pŵer, diogelwch a mwy. Bydd ein cit trydanol 
ymarferol yn profi cydsymudiad dwylo-llygaid 
a gallu defnyddwyr i ddatrys problemau a 
meddwl pethau trwyddo. Mae’n cynnwys 
bwrdd gwaith trydanol ac amrywiaeth o offer 
efelychu. Gall disgyblion droi eu llaw at 
gymhwyso’r sgiliau a ddefnyddir i osod a 
chynnal systemau trydanol.

Cit Plastro
O weithio ar dai newydd i adfer plastai, mae 
plastro’n yrfa sy’n gallu mynd â myfyrwyr i 
lefydd gwahanol iawn. Ond ydyn nhw’n gallu 
rhoi digon o sylw i fanylder ac a oes ganddyn 
nhw ddigon o amynedd i lwyddo? Bydd ein 
cit plastro’n ysgogi ein defnyddwyr i feddwl 
ac yn profi eu galluoedd naturiol. Bydd cyfle i 
droi eu llaw at osod leinin mewnol mewn 
adeiladau gan ddefnyddio plastfyrddau a 
chynhyrchion ac offer plastro. Cyn pen dim, 
fe fyddan nhw’n dechrau prentisiaeth plastro, 
ac yn helpu i greu, gwarchod a thrwsio 
waliau a nenfydau.

“Rydym wedi defnyddio sawl cit Troi Eich Llaw mewn 
digwyddiadau gyrfaoedd a chystadlaethau i ysgolion 
uwchradd lleol. Maen nhw’n gitiau rhyngweithiol da iawn. 
Rydym yn cael adborth cadarnhaol iawn bob amser gan 
fyfyrwyr sy’n dweud eu bod yn help i ddeall gwahanol 
lwybrau gyrfa.”
Richard Wheeler, Hyrwyddwr Sgiliau, Coleg Gwent
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Cit Tirfesur a Lefelau 
Wedi’i dargedu ar gyfer disgyblion 11 oed, 
mae’r cit hwn yn cynnwys adnoddau adeiladu 
modern, yn cynnwys lefel digidol Leica, 
derbynnydd a thrybedd, a chyfarpar mesur 
arall. Bydd defnyddwyr yn cael syniad da o 
sut brofiad yw gweithio ar safle adeiladu 
drwy roi cynnig ar y sgiliau sy’n gysylltiedig â 
gwneud gwaith arolwg safle. Diben y cit yw 
rhoi blas ar y gwaith y byddai disgyblion yn ei 
wneud pe baen nhw’n dilyn prentisiaeth 
uwch yn y diwydiant adeiladu.

“Rydym yn defnyddio’r citiau Troi Eich Llaw fel rhan o’n 
rhaglen ymgysylltu ag ysgolion, sy’n ceisio gwella apêl y 
diwydiant adeiladu. Mae’r citiau’n ddefnyddiol iawn i ennyn 
diddordeb myfyrwyr mewn digwyddiadau gyrfaoedd ac 
yn cynnig cyfle dysgu ymarferol gwych."
Jess Morgan, Cydgysylltydd Ymgysylltu â’r Gymuned, Kier Construction

Cit Gwaith Saer
Fel llwybr gyrfa boblogaidd i lawer o bobl 
ifanc, mae gyrfa fel saer yn cynnig llawer o 
ddewis, o greu grisiau pwrpasol i osod 
silffoedd ac ati mewn siopau. Bydd ein cit 
gwaith saer yn profi cyfranogwyr ac mae’n 
cynnwys adnoddau i’w galluogi i ymarfer eu 
sgiliau, yn cynnwys eu gallu i gyfrif symiau ac 
onglau, a gwneud mesuriadau cywir. Mae’r 
cit yn cynnwys offer fel llifau, driliau, darnau, 
byrddau meitro, tapiau mesur, styffylwr a 
hoeliwr, a mainc weithio gadarn. Heriwch 
nhw i roi cynnig ar greu eu prosiect eu 
hunain.

Cit Gwaith Brics
Adeiladu, trwsio, adnewyddu. Mae gyrfa fel 
briciwr yn gofyn am allu i ddarllen cynlluniau, 
gweithio’n drefnus, a lefel dda o ffitrwydd a 
sgiliau gwaith tîm. Mae ein cit gwaith brics yn 
rhoi blas i fyfyrwyr ar adeiladu waliau sy’n 
gallu cynnal llwythi gan ddefnyddio briciau a 
blociau concrid. Mae’r cit yn cynnwys 
adnoddau yn cynnwys gwahanol forthwylion, 
lefelau saer, tryweli, cynion breision, cist offer 
symudol, a briciau ewyn realistig. Rhowch 
daflenni her i’r dysgwyr sy’n gofyn iddyn nhw 
droi eu llaw at adeiladu rhywbeth realistig o 
friciau.

“Rydym yn defnyddio’r citiau Troi Eich Llaw mewn 
digwyddiadau yn cynnwys SkillsCymru, sy’n denu 3,000 
o fyfyrwyr cyfnodau allweddol 4 a 5 o bob cwr o Sir 
Gaerfyrddin, yn ogystal â rhieni a’r cyhoedd. Gyda 25-
30 o stondinau Troi Eich Llaw, pob un yn cynnig profiad 
unigryw, mae ein hymwelwyr yn elwa ar allu manteisio ar 
gyfleodd gyrfa di-ri. Mae’r citiau’n boblogaidd ac rydym yn 
edrych ymlaen at ddefnyddio mwy arnyn nhw.”
Aled Evans, Cynghorydd Ymgysylltu Busnes, Gyrfa Cymru

Cit Ynni Gwyrdd
Mae ynni adnewyddadwy yn ddiwydiant 
cyffrous sy’n tyfu. Mae cael swydd yn y sector 
hwn yn gyfle i ddisgyblion wneud 
gwahaniaeth sylweddol. Wedi’i greu i gynnig 
her newydd i feddyliau chwilfrydig, mae ein 
cit adeiladu technoleg ynni gwyrdd yn 
galluogi defnyddwyr i ymchwilio i gynhyrchu 
a gwarchod ynni gwyrdd. Mae’n cynnwys 
model o eco-dŷ sy’n cynnwys synwyryddion i 
ddadansoddi defnydd o ynni a gwybodaeth 
ddefnyddiol arall ar gyfrifiadur, wedi’i gysylltu 
drwy gof bach. Gall disgyblion ddysgu am 
dechnolegau goleuo, inswleiddio, ffenestri 
dwbl, aerdymheru a chynhyrchu ynni gwyrdd.
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Cit Plymwr
Albert Einstein ddywedodd, “Pe bawn yn cael 
cyfle arall, fe fyddwn i’n blymwr.” Y 
cwestiwn, wrth gwrs, yw a fyddai gyrfa fel 
plymwr yn addas i’ch myfyrwyr chi? Beth am 
eu helpu i ddarganfod yr ateb drwy eu 
hysbrydoli gyda’n cit plymwr? Gofynnwch 
iddyn nhw ddatblygu’r sgiliau sydd eu 
hangen i osod a chynnal a chadw systemau 
dŵr poeth ac oer, systemau gwresogi a 
glanweithdra. Mae ein cit plymwr yn cynnwys 
bwrdd gwaith plymwr, torwyr pibellau, 
torwyr tiwbiau, plier cymalau rhigol, cliriwr a 
micro-blygwr.

Cit Dynwaredwr Trafnidiaeth
Ffefryn mawr ymysg pobl ifanc, mae 
ein cit dynwaredwr trafnidiaeth yn 
rhoi cyfle i ddefnyddwyr roi cynnig ar 
weithredu gwahanol gerbydau 
adeiladu a thrafnidiaeth, a 
pheiriannau. Mae’n rhoi profiad 
realistig iawn o yrru lorïau cymalog, 
cloddwyr traciau, tractorau a 
cherbydau nwyddau hir. Yn ogystal â 
gyrru, gall dysgwyr droi eu llaw at 
gloddio, tynnu a bachu cyfarpar. 
Mae’n llawer o hwyl ac yn ffordd sicr 
o’u cael i ystyried eu hopsiynau gyrfa.

“Mae citiau Troi Eich Llaw yn rhan annatod o’n 
digwyddiadau hyfforddi gan eu bod yn cynnig profiad 
ymarferol. Fydden ni ddim yn gallu cynnal y digwyddiadau 
hebddyn nhw. Mae’r citiau dynwaredwr a weldio yn 
boblogaidd iawn; mae plant yn ciwio yn ystod eu hamser 
cinio i’w defnyddio!”
Ceri Stephens, Rheolwr Grŵp, Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

Cit Creu â Gwellt
Mae’r Cit Creu â Gwellt yn pwysleisio chwarae a chwilfrydedd 
a dysgu trwy greu, gan feithrin creadigrwydd a hyrwyddo 
meddwl gwreiddiol. Er enghraifft, trwy herio dysgwyr nid yn 
unig i greu pont, ond i greu eu pont nhw, bydd yn rhoi cyfle 
iddynt arbrofi a dysgu trwy roi cynnig arni, addasu a rhoi 
cynnig arall arni er mwyn creu eu campwaith peirianyddol. 
Wedi’r cwbl, y ffordd orau o ddysgu yw rhoi syniadau ar 
waith a chreu prototeipiau. Nid oes unrhyw ddull cywir neu 
anghywir. Y broses archwilio sy’n bwysig.
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Citiau Peirianneg a 
Thechnoleg
Ar gyfer gyrfaoedd… amrywiol, 
deinamig, heriol.

Wrth fynd ati i benderfynu ar yrfa, does dim 
syndod fod cymaint o bobl ifanc ddim yn 
gwybod ble i ddechrau gan fod yna gymaint 
o opsiynau gyrfa ym maes peirianneg a 
thechnoleg.

Gyda saith cit Troi Eich Llaw yn cwmpasu 

ystod eang o brofiadau, gallwch fod yn sicr y 
bydd unigolion yn cael blas ar rai o’r prif 
yrfaoedd peirianneg y gallen nhw eu 
hystyried.

Bydd defnyddwyr yn ymateb i’r tasgau heriol 
a difyr sy’n cynnwys dod o hyd i namau 
trydanol, adeiladu robotiaid rhaglenadwy a 
llawer mwy.

“Pan fyddwch chi’n agor llygaid 
myfyrwyr i rai o’r cyfleoedd go 
iawn ym myd gwaith, rydych 
chi’n cael dylanwad a all newid eu 
bywydau. Mae profiadau Troi Eich 
Llaw yn ddiddorol a heriol iawn. 
Mae myfyrwyr yn gwirioni arnyn 
nhw! Rydym ni’n defnyddio citiau’n 
llwyddiannus mewn digwyddiadau 
gyrfaoedd i ysgolion cynradd ac 
uwchradd ac yn ystod diwrnodau 
agored. Dwi’n eu hargymhell yn 
fawr.”  
Neil Morrison, Asesydd Hyfforddi Peirianneg, 
Myrick Training

Cit Bws CAN Modurol
Pwy sydd am gael swydd fel peiriannydd 
mecanyddol Formula 1? Mae ein cit bws CAN 
(controller area network) modurol yn git 
delfrydol i’r rhai sy’n ymddiddori mewn ceir 
ac yn cynnwys byrddau trydanol sydd wedi’u 
cynllunio i ddarparu profiad ymarferol o 
weithio cylchedau golau a dechrau modurol. 
Mae hefyd yn edrych ar systemau arwyddion 
a thrydanol eraill mewn cerbydau modern. 
Mae’r cit yn cynnwys heriau sy’n golygu 
defnyddio sgiliau dod o hyd i namau, y gall 
defnyddwyr arbrofi â nhw. 

“Dydyn ni heb gael cyfle i wneud rhywbeth fel hyn o’r 
blaen. Roedd hi’n dda gallu gweithio gyda’r dechnoleg 
newydd hon; roedd yn dangos i ni pa gyfleoedd sydd ar 
gael.”    
Ben Davies, Blwyddyn 7, Ysgol Glan-Y-Môr

Cit Weldio Rhithwir
Ydy’ch myfyrwyr yn barod i ddefnyddio eu 
sgiliau canolbwyntio, mathemateg a 
thechnegol? Gellir defnyddio ein cit weldio 
rhithwir mewn unrhyw amgylchedd ystafell 
ddosbarth ac mae’n darparu hyfforddiant ar y 
technegau sylfaenol sy’n gysylltiedig â nwy 
anadweithiol metel (MIG) a weldio ffon. Gall 
disgyblion droi eu llaw at weldio tri chymal 
gwahanol a gwylio eu cynnydd ar sgrin. Fe 
fyddan nhw’n derbyn adborth digidol a sgôr, 
sy’n adlewyrchu cywirdeb eu gwaith weldio. 
Bydd dilyn prentisiaeth mewn weldio yn agor 
drysau i swyddi yn y diwydiannau adeiladu a 
pheirianneg, trafnidiaeth, awyrofod ac olew a 
nwy ar y môr.
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Cit Electro-niwmatig
Mae technegwyr electro-niwmatig yn cyfuno 
gwybodaeth am dechnoleg fecanyddol gyda 
gwybodaeth am gylchedau trydanol ac 
electronig. Maen nhw’n gweithredu, profi a 
chynnal cyfarpar a chylchedau lled-awtomatig 
ac awtomatig, robotaidd, a/neu 
electrofecanyddol. Bydd disgyblion sydd â 
diddordeb arbennig mewn peirianneg wrth 
eu bodd â’r cit hwn sy’n cynnwys rig dwy 
ran. Mae’r elfen gyntaf yn galluogi 
defnyddwyr i gysylltu cydrannau i greu 
cylchedau sylfaenol. Mae’r ail elfen yn system 
ddidoli electro-niwmatig sy’n cyfuno 
synhwyro electronig, ysgogwyr a gatiau 
rhesymeg i ddidoli rhannau clir a du i finiau 
gwahanol. Heriwch y disgyblion i ddidoli 
cydrannau gwahanol yn llwyddiannus.

“Dwi’n gwybod yn well erbyn hyn pa bynciau sydd angen 
i mi ganolbwyntio arnyn nhw a sut maen nhw’n cysylltu â 
pheirianneg; dwi’n lwcus mod i’n hoffi’r pynciau cywir.”  
Thomas White, Blwyddyn 11, Ysgol Abertyleri

Cit Mecanweithiau
Mae ein cit mecanweithiau’n galluogi 
disgyblion i droi eu llaw at gynnal 
ymchwiliadau ymarferol o wahanol systemau 
mecanyddol sylfaenol. Gyda thaflenni tasgau 
heriol, gall defnyddwyr ymchwilio i geriau, 
pwlïau, liferi, camiau, gyriannau belt a 
phlanau ar oleddf. Mae mecanweithiau’n 
gysylltiedig ag ystod eang iawn o yrfaoedd 
sy’n cynnwys systemau gêr mecanyddol, fel y 
rhai mewn cerbydau, awyrennau, peiriannau 
ffatri, tyrbinau gwynt, lifftiau, robotiaid a 
llawer mwy. Taniwch feddyliau’ch myfyrwyr 
a’u cyflwyno i rywbeth newydd!

“Mae pecynnau Have a Go yn borth addysgol llawn hwyl 
i blant i yrfa bosibl yn y dyfodol. Gall y rhyngweithio 
ymarferol a geir drwy’r pecynnau amlygu angerdd, doniau 
a gallu yn y plentyn ar gyfer galwedigaeth benodol. Dylid 
annog y math o ryngweithio y mae pecynnau Have a Go 
yn ei gynnig ac yna meithrin hynny er mwyn i’r plentyn 
ffynnu yn ei yrfa yn y dyfodol.”
Nick Jones, Rheolwr Peirianneg a Chyrsiau, Myrick Training

Cit Creu Peirianneg
Pwy sydd eisiau dylunio reid ar gyfer ffair? Neu system rheoli croesfan 
reilffordd? Neu hyd yn oed cerbyd lled awtomatig? Mae’r cit creu peirianneg 
deniadol yn adnodd ymarferol ar gyfer archwilio, dylunio, creu a rhaglennu 
peiriannau robotaidd ac awtomatig. Mae’r cit yn rhoi sylw i amrywiaeth eang 
o dechnolegau, a bydd defnyddwyr yn dysgu mwy am ddylunio peirianneg, 
technoleg amaethyddol, feddygol a thrafnidiaeth, yn ogystal â mecatroneg a 
roboteg ddiwydiannol a symudol. Bydd myfyrwyr yn defnyddio sgiliau datrys 
problemau hanfodol er mwyn dylunio rhaglenni siart llif fel bod modd 
gwireddu eu syniadau yn fodelau go iawn. 
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Cit Hyfforddi Hydroleg
Heriwch eich myfyrwyr i ystyried gyrfa ym 
maes hydroleg trwy ddefnyddio ein Cit 
hyfforddi hydroleg. Mae’r Cit hwn yn 
ymgorffori dysgu STEM yn llawn, gan roi cyfle 
i ddefnyddwyr ddechrau deall egwyddorion 
hydroleg, deddfau hydroleg sylfaenol, 
cychwynwyr, falfiau, leferi a mwy. Mae’r cit 
yn cynnwys rig a phibellau hydrolig gwthffit 
fel bod modd cysylltu a gosod cylchedau yn 
gyflym. Gall disgyblion ymchwilio i silindrau a 
falfiau mewn pob math o gyfluniadau 
cylchedau a gwasgeddau mewnbynnu 
amrywiol. 

Cit Hyfforddi Cylchedau Electronig
Bydd ein Cit hyfforddi cylchedau electronig yn 
helpu dysgwyr i ddeall y cysylltiadau rhwng 
STEM ac electroneg. Mae’n cynnig dysgu 
ymarferol a chwricwlwm digidol, gan roi cyfle 
i ddysgwyr gymryd rhan mewn prosiectau fel 
dylunio a chreu cylchedau lamp, clychau 
drysau sy’n fflachio, larymau babanod a 
systemau rheoli croesfannau ffordd. Hefyd, 
mae’r cit yn cynnwys cyflwyniadau theori, 
ymchwiliadau rhithwir a deunyddiau ategol 
fel sylfaen i’r tasgau ymarferol. A allai’r cit 
hwn danio’ch myfyrwyr?

Cit Dyfeisio Roboteg Addysgiadol
Mae gyrfa ym maes roboteg yn gwbl 
wahanol i unrhyw yrfa draddodiadol. Mae’n 
cyfuno peirianneg fecanyddol, peirianneg 
drydanol, cyfrifiadureg a mwy, ac mae sawl 
llwybr ar gael i’r diwydiant cyffrous hwn. Mae 
ein cit dyfeisio roboteg addysgiadol yn cyfuno 
peirianneg a rhaglennu er mwyn helpu 
myfyrwyr i ddatblygu sgiliau datrys 
problemau yn ymwneud â mathemateg, 
peirianneg, gwyddoniaeth a rhesymeg. Mae 
disgyblion yn gallu dylunio, creu a rhaglennu 
amrywiaeth eang o systemau robotaidd trwy 
ddefnyddio serfo-motorau deallus, 
synwyryddion, system reoli raglenadwy a 
mwy. Mae prosiectau dylunio yn ben agored 
fel bod modd i fyfyrwyr fod yn greadigol wrth 
ddyfeisio. 

Dylan Jones
Wind Turbine Technician

Cit Argraffu a Sganio 3D
Mae argraffwyr 3D yn newid y ffordd rydym yn 
gweithgynhyrchu pethau, o offer i deganau, o 
fwyd a hyd yn oed organau artiffisial. Gellir 
cynhyrchu eitemau o amrywiaeth o 
ddeunyddiau yn cynnwys plastigau, metelau, 
cyfansoddion, sment a hyd yn oed siocled! Mae 
hyn yn creu swyddi sy’n cwmpasu sectorau yn 
amrywio o ddylunio cynnyrch i adeiladu, o 
feddygaeth i effeithiau arbennig ar gyfer y 
teledu a ffilmiau. Mae’r cit argraffydd a sganio 
3D yn creu gwrthych ar y pryd, fel y gall 
cyfranogwyr ei wylio wrth iddo ddatblygu. Bydd 
enghreifftiau gorffenedig yn cael eu harddangos 
hefyd. Yn ogystal â’r argraffydd 3D, gall 
disgyblion ddefnyddio pennau 3Doodler i 
wneud eu gwrthrychau 3D eu hunain. Gall 
disgyblion ddefnyddio’r sganiwr llaw hefyd i 
sganio ei gilydd a chynhyrchu delwedd 3D, y 
gellir ei weld a’i addasu ar sgrin gliniadur.

“Roedd y cyfarpar yn ddifyr dros ben. Bydd hi’n ddiddorol 
gweld sut bydd argraffu 3D yn datblygu yn y dyfodol.”  
Lowri Jenkins, Blwyddyn 11, Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr
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Cit Rheoli Diwydiannol
Mae yna brinder gweithwyr yn y diwydiant 
awtomatiaeth ddiwydiannol. Mae hyn yn 
deillio’n rhannol o gamganfyddiadau a diffyg 
dealltwriaeth o beth yw gyrfa yn y diwydiant 
hwn.1 Er mwyn helpu i roi cipolwg i unigolion 
ar gyfleoedd posibl, mae ein cit rheoli 
diwydiannol yn galluogi defnyddwyr i 
gyflawni amrywiaeth gynhwysfawr o dasgau 
rhaglennu rhesymeg gan ddefnyddio 
rheolydd a belt cludo/dull didoli niwmatig. 
Gall myfyrwyr droi eu llaw at gyfrif a didoli 
cydrannau mewn ffordd debyg i dechnegwyr 
rheoli diwydiannol sy’n gweithio ar systemau 
gweithgynhyrchu a didoli mawr mewn 
ffatrïoedd modern.

1  Control Engineering. 2016. Reasons to start a career in industrial automation.  
https://www.controleng.com/single-article/reasons-to-start-a-career-in-industrial-automation/3c17cdd5
c859b3aa3e7cc51bb883de62.html

Cit EV3 Lego Mindstorms 
Mae yna ddyfodol anhygoel i roboteg - a 
gallai eich myfyrwyr fod yn rhan o hynny. 
Mae ein cit EV3 Lego Mindstorms yn 
galluogi disgyblion i ddefnyddio eu 
dychymyg a’u sgiliau i greu robotiaid y 
gellir eu haddasu a’u rhaglennu. Mae’r set 
yn cynnwys cyfrifiadur briciau deallus sy’n 
rheoli’r system, set o synwyryddion a 
moduron modiwlaidd, a rhannau Lego i 
greu’r systemau mecanyddol. Cit difyr a 
diddorol a fydd yn rhoi cyfle i’r disgyblion 
ddysgu pa mor hanfodol yw mathemateg, 
gwyddoniaeth, cyfrifiadureg a dylunio a 
thechnoleg i roboteg a pheirianneg. 

“Dwi wastad wedi bod â diddordeb mewn peirianneg. 
Dwi nawr yn awyddus i wybod mwy am argraffu 3D a 
roboteg.”
Michael Parry, Blwyddyn 11, Ysgol Gyfun Brynmawr
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Citiau TG a Menter  
Ar gyfer gyrfaoedd… technegol, ysgogol, 
sy’n newid yn barhaus.

Mae’r sector TG yn llywio’n byd ni heddiw 
mewn modd dramatig. Mae hefyd yn un o’r 
diwydiannau y mae’r galw mwyaf amdano ac 
sy’n tyfu gyflymaf yn y DU. Mae angen dros 
150,000 o ymgeiswyr newydd bob blwyddyn 
i ateb y galw ac i helpu i gefnogi dros 20 
miliwn o weithwyr Prydain sy’n defnyddio 
rhyw fath o TG bob dydd.2 

Gyda gyrfaoedd yn amrywio o gynghorwyr 
cymorth desg gymorth TG i wyddonwyr 
cyfrifiadurol a pheirianwyr meddalwedd, mae 
yna lwybr gyrfa i gyd-fynd ag uchelgeisiau’r 
holl bobl ifanc sy’n cael eu hysbrydoli gan 
dechnoleg.

Mae ein citiau Troi Eich Llaw yn gyflwyniad 
difyr, gwych i godio a rhaglennu, ac yn addas 
i’r rhai dibrofiad.

“Mae gweld myfyrwyr yn dod i ddeall a gweld pethau’n 
glir wrth ddefnyddio’r cit Troi Eich Llaw yn gyffrous iawn. 
Mae’r cit yn eu hysbrydoli go iawn i fod eisiau gwybod 
mwy am yr yrfa honno neu’r sector hwnnw. Rydym wedi 
cael adborth anhygoel gan ysgolion a myfyrwyr.”
Emma Benger, Cynghorydd Ymgysylltu â Busnes, Gyrfa Cymru

Cit TG 
Ydy’ch disgyblion technegol ddawnus yn 
barod am her newydd? Ydyn nhw’n barod i 
brofi eu gallu i feddwl yn strategol, datrys 
problemau a gweithio fel rhan o dîm? 
Rhowch hwb i’w gyrfaoedd ym maes 
technoleg gyda’n cit TG. Mae’r set glyfar hon 
yn cynnwys citiau Raspberry Pi a Makey 
Makey, a fydd yn helpu disgyblion i ddysgu 
codio a rhaglennu drwy brosiectau hwyliog, 
ymarferol.

Mae cit Raspberry Pi yn datblygu sgiliau 
rhaglennu drwy dasgau difyr, ymarferol. 
Gyda’r monitor Pi-top, mae’n gwneud 
arbrofi, codio a datblygu electroneg yn syml 
ac yn hwyl.

Mae cit Makey Makey yn gyflwyniad gwych i 
godio ac yn rhoi cyfle i ddisgyblion droi eu 
llaw at ddod â dyfeisiadau’n fyw drwy gyfuno 
deunyddiau cyffyrddadwy ystafell ddosbarth 
gyda phrosiectau codio. 

Mae Makey Makey yn galluogi disgyblion i 
gael unrhyw ddeunydd dargludol i weithredu 
fel y ddyfais fewnbwn ar gyfer cyfrifiadur. 
Gall disgyblion gysylltu pethau fel ffrwythau a 
llysiau i raglenni cyfrifiadurol i’w troi yn 
badiau cyffwrdd, y gellir eu defnyddio i 
gynhyrchu gwahanol allbynnau, fel sain. Mae 
Makey Makey wedi’i raglennu ymlaen llaw 
felly gall disgyblion heb brofiad codio arbrofi 
gydag ef. Ewch ati i feithrin eu chwilfrydedd 
gyda phrofiad dysgu bywiog!

“Mae’r citiau Troi Eich 
Llaw yn wych. Mae pobl 
ifanc yn ymgolli ynddyn 
nhw ac yn mwynhau cael 
profiad dysgu newydd.”
Andrea Jones, Cynghorydd 
Ymgysylltu â Busnes, Gyrfa Cymru

“Roedd yn heriol ond yn hwyl, ac yn braf cael cyfle i wneud 
rhywbeth newydd.”
Georgina Evans, Blwyddyn 7, Ysgol Glan-Y-Môr

2 Monster. 2018. Why would I want to work in IT?  
https://www.monster.co.uk/career-advice/article/why-would-i-want-to-work-in-it
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Citiau y Cyfryngau  
a Chreadigol
Ar gyfer gyrfaoedd… cyflym, cyffrous, 
cystadleuol.

Mae gyrfa yn y diwydiant cyfryngau a 
chreadigol trendi yn llawn cyfleoedd y mae 
pobl ifanc yn ysu i fanteisio arnyn nhw.

O gyw gantorion a chyfansoddwyr i rai sy’n 
ysu i gynhyrchu eu fideos eu hunain, bydd ein 
citiau Troi Eich Llaw yn herio myfyrwyr i feddwl 
sut allan nhw fod yn rhan o’r diwydiant 
cyfryngau a chreadigol.

Fe fydd yna lawer o hwyl, chwerthin a dos go 
lew o falchder wrth i fyfyrwyr ddysgu sut i 
greu cerddoriaeth, animeiddiadau a fideos am 
y tro cyntaf.

“Mae’r citiau Troi Eich Llaw yn gyfle gwych i siarad â 
dysgwyr a’u cael i gymryd rhan mewn digwyddiadau 
gyrfaoedd ac ysgol. Mae defnyddwyr yn mwynhau 
defnyddio’r cyfarpar a gweld ffrwyth eu llafur - boed 
yn wrando ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd ganddyn 
nhw neu wylio eu ffilm animeiddiedig. Dwi wedi cael 
profiad cadarnhaol iawn gyda’r citiau ac wedi fy synnu 
gydag amrywiaeth eang y citiau. Dwi’n gobeithio cael 
hyfforddiant ar fwy o gitiau yn y dyfodol.”
Ryan Evans, Hyrwyddwr Dwyieithog, NTFW

Cit Technegydd Miwsig
Ewch ati i ddeffro awen gerddorol, greadigol 
dysgwyr gyda’n cit technegydd miwsig. Mae’r 
cit hwn, a fydd yn siŵr o gyffroi unrhyw un 
sy’n frwd am gerddoriaeth, yn cynnwys 
Ableton Push – offeryn sy’n rhoi’r cyfan sydd 
ei angen i gynhyrchu cerddoriaeth ar flaenau 
eu bysedd. Gall dysgwyr droi eu llaw at 
chwarae neu ddilyniannu eu syniadau 
cerddorol i gynhyrchu eu creadigaeth 
gerddorol eu hunain. Gyda phadiau a 
rheolaethau arbennig, bydd Ableton Push yn 
cadw’r gerddoriaeth i lifo. 

“Mae citiau Troi Eich Llaw yn rhoi blas da ar wahanol 
opsiynau gyrfa ac yn ein helpu ni i wneud penderfyniadau 
wrth feddwl am ddewisiadau gwaith.”
Issac Long, Blwyddyn 11, Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr

Cit Animeiddio Stop-symudiad 2D a 3D
Pwy sydd am gynhyrchu eu ffilm fer eu 
hunain? A hwythau’n llawn chwilfrydedd a 
chyffro, mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr ifanc 
yn ysu am gael y cyfle hwn. Mae ein cit 
animeiddio stop-symudiad 2D a 3D yn 
cynnwys camera Canon EOS 5 lled-
broffesiynol. Mae’r camera hwn yn tynnu 
lluniau 2D ar fwrdd gwyn a lluniau 3D o 
ffigurau magnetig, animeiddiedig ar lwyfan 
pren. Mae’r camera’n tynnu lluniau ffrâm 
wrth ffrâm i’w troi’n lluniau animeiddio 
stop-symudiad byr, yn debyg i’r rhai a welir ar 
y teledu ac mewn ffilmiau. Gall disgyblion 
eistedd yn ôl a gwylio eu creadigaeth gan 
ddefnyddio MacBook. Ar eich marciau, barod 
ewch! 
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Cit Golygu Fideo
Bydd gyrfa yn golygu fideo yn gweld myfyrwyr yn gweithio yn 
y sectorau ffilm, darlledu a hysbysebu, lle byddant yn gyfrifol 
am gyfuno ffeiliau fideo heb eu golygu i greu fideo neu ffilm. 
Gyda’n cit golygu fideo gall disgyblion roi cynnig ar olygu gan 
ddefnyddio’r cyfarpar a ddarparwyd. Mae hyn yn cynnwys 
camcordydd, microffonau, gliniadur a chymysgydd sain/fideo 
Roland. Mae’r cymysgydd yn addas i ddefnyddwyr sydd heb 
brofiad o drosglwyddo fideo neu gymysgu sain. Taniwch 
ddychymyg y myfyrwyr a gofyn iddyn nhw greu fideo byr!

“Mae citiau Troi Eich Llaw yn rhoi cyfle i fyfyrwyr roi 
cynnig ar y sgiliau sy’n gysylltiedig ag ystod eang o 
yrfaoedd. Mae’r citiau’n rhoi profiadau ardderchog ac 
mae’n wych gweld sut maen nhw’n ysgogi diddordeb 
dysgwyr. Mae’r citiau’n ffordd effeithiol iawn o gael 
dysgwyr i feddwl am wahanol gyfleoedd a datblygu 
sgiliau.”
Sue Quirk, Pennaeth Adran (D&T), Ysgol Glan-Y-Môr
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Roedd y wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar adeg ei argraffu

Sut i archebu 
Mae citiau Troi Eich Llaw wedi’u hariannu gan 
Lywodraeth Cymru a gellir eu llogi am ddim. I 
fanteisio ar yr adnodd gwych hwn, gallwch:

a)   Ddod yn bartner prosiect. Mae partneriaid 
prosiect yn cael eu hyfforddi ar sut i archebu citiau 
Troi Eich Llaw yn annibynnol a sut i’w defnyddio

b)   Gwneud ymholiad unigol. Byddwch yn cael eich 
atgyfeirio i’r partner prosiect mwyaf priodol yn 
eich ardal, a fydd yn goruchwylio eich archeb a’ch 
defnydd o’r citiau

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod:
•  Mae yna ddwy gronfa ganolog o gitiau Troi Eich 

Llaw; un yn y de, un yn y canolbarth/gogledd

•  Gall sefydliadau partner logi fan am ddim i 
gludo’r citiau

•  Rydym yn gofyn am o leiaf dair wythnos o rybudd 
wrth archebu unrhyw git

• Gallwch archebu citiau am bythefnos ar y mwyaf

•  Mae ymarferwyr hyfforddedig o sefydliadau 
addysg bellach, darparwyr hyfforddiant, Gyrfa 
Cymru a Llywodraeth Cymru’n hwyluso’r holl 
brofiadau

  
Cysylltwch â’r tîm Troi Eich Llaw heddiw

T: 01554 748101  
E: info@haveagowales.co.uk  
W: haveagowales.co.uk
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