Pecyn Pontio
Y Gyfraith
Croeso i’r pwnc a’r Adran

Gosod gwaith ymchwil

Croeso mawr i’r cwrs hwn. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar
i gael dechrau ar y daith hon drwy destunau diddorol gyda chi.
Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau pwysig, a bydd
yn eich helpu i ddeall rhagor am y gyfraith a’r system gyfreithiol
yng Nghymru a Lloegr. Byddwch hefyd yn dysgu am effaith
yr Undeb Ewropeaidd ar y fframweithiau cenedlaethol hyn.
Cewch eich annog i werthuso’r agweddau da a drwg ar ein
system gyfreithiol, yn ogystal ag i ddirnad sut y mae’r gyfraith yn
effeithio ar ein bywyd bob dydd.

• Effaith COVID -19 ar achosion Llys yng Nghymru – beth sydd
wedi digwydd yn ystod y cyfnod hwn a sut mae’r Llysoedd
wedi ymdopi gyda hyn.
• Beth yw’r prif wahaniaethau rhwng Cyfrieithiau a
Deddfwriaethau Cymru a Lloegr
• Pa Gyfreithiau sydd yn herio’r hyn sydd yn foesol gywir?

https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/y-gyfraith-ug-safonuwch/#tab_overview
Blwyddyn 1 (AS) - Strwythurau a Phrosesau Cyfreithiol Ymresymu, Personél a Dulliau Cyfreithiol
Dolenni i erthyglau, traethodau, rhaglenni, cyflwyniadau ac
areithiau diddorol yn ymdrin â’ch pwnc
https://www.mamhca.org/assets/1/7/Laws_vs_regulations.pdf
Defnyddiwch y wybodaeth yma – darllenwch ac yn a recordiwch
eich hunan yn egluro i rywun arall beth yw’r gwahaniaeth . NI
CHEWCH ddefnyddio’r nodiadau wrth wneud hyn!
https://theconversation.com/eight-cases-from-across-historywhich-still-shape-the-law-today-103466
Drwy hanes mae’r Gyfraith wedi cael ei llywio gan
ddatblygiadau cymdeithasol – darllenwch am yr achosion
allweddol hyn a’r modd y bu iddyn nhw newid y modd y
byddai’r Gyfraith yn cael ei gweithredu. Lluniwch Power Point
am achos sydd wedi creu newid yn hanes Cyfreithiau ein gwlad.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-50125124
Mi allai’r wefan uchod fod yn fan cychwyn i chi.

Rhestr ddarllen sy’n
cwmpasu’r pwnc
• N.J. McBride, Letters to a Law Student: A Guide to Studying
Law at University (Longman 2010)
• A. Bradney, F. Cownie, J. Masson, A. Neal and D. Newell,
How to Study Law (Sweet and Maxwell 2010)
• G. Williams, Learning the Law (14th edition; Sweet and
Maxwell 2010)
Gweithiau Ffuglen allai fod yn ddiddorol.
• Charles Dickens, Bleak House
• Harper Lee, To Kill a Mocking Bird
• Franz Kafka, The Trial
Meddwl am yrfa yn y Gyfraith?
Dyma Flog gan fargyfreithiwr sydd yn ysgrifennu am ei brofiad
wrth ymuno â’r proffesiwn:
http://pupillageandhowtogetit.wordpress.com/

https://www.ted.com/
talks?topics%5B%5D=law&sort=relevance&q=The+Law+and+young+people

Gwrandewch ar un o’r areithiau hyn yn wythnosol.

Gwaith Cychwynnol
https://www.mamhca.org/assets/1/7/Laws_vs_regulations.pdf
Defnyddiwch y wybodaeth yma – darllenwch ac yn a recordiwch
eich hunan yn egluro i rywun arall beth yw’r gwahaniaeth . NI
CHEWCH ddefnyddio’r nodiadau wrth wneud hyn!
https://theconversation.com/eight-cases-from-across-historywhich-still-shape-the-law-today-103466
Drwy hanes mae’r Gyfraith wedi cael ei llywio gan
ddatblygiadau cymdeithasol – darllenwch am yr achosion
allweddol hyn a’r modd y bu iddyn nhw newid y modd y
byddai’r Gyfraith yn cael ei gweithredu. Lluniwch Power Point
am achos sydd wedi creu newid yn hanes Cyfreithiau ein gwlad.
https://www.ted.com/

Gwaith Ail-ymgyfarwyddo efo
sgiliau/gwybodaeth TGAU
Ni fuoch yn astudio’r Gyfraith ar gyfer TGAU – awgrymir felly
eich bod yn ymarfer eich sgiliau llythrennedd yn y Gymraeg a’r
Saesneg er mwyn sicrhau cynnydd yn eich gallu i ysgrifennu yn
estynedig – beth am ailymweld â ffurf ‘Araith’?

