Rhif 343 - Creu Ap Bl.6 ac iau
Beirniad – Gwynant Jones
1af - 343/7 – SAMWS FAN 9
Oedd y syniad yma yn wych, er bod o’n syniad reit syml roedd o’n i’n gaethiwus. On i’n licio’r
syniad os oeddet ti o fewn canran penodol o’r amser oeddet ti’n gallu symud ymlaen i’r lefel
nesaf. Efallai fyse’n syniad newid pa mor gyflym mae’r amser yn symud fel mae’r lefelau yn
mynd yn anoddach? Licio’r dyluniad a ffordd mae’r gem yn edrych, ti’n gallu deallt y gem
heb llawer o gyfarwyddiadau. Ar y cyfan Ap da iawn a digon o potensial.
2il - 343/1 - BEN JONES
Gem reit syml yw hwn ond licio’r syniad o lywio Mr Urdd drwy’r drysfa. Mae’r lefel cyntaf yn
helpu’r chwarewr ddod i arfer efo’r rheolyddion cyn iddynt lefelu i fyny. Fel mae’r gem yn
mynd yn ei flaen o’n i’n licio y drysau gwahanol oedd yn gwneud i’r lefel newid mewn
gwahanol ffyrdd (da iawn). Mae yna potensial o gael lefelau ychwanegol fel mae’r chwarewr
yn mynd yn ei flaen. Mae’r dyluniad yn un syml ond effeithiol. Da iawn.
3ydd - 343/2 – BRONWYN FRANCIS
Syniad da iawn oedd cael gem i ddysgu plant sut i sillafu mewn ffordd hwylus. Gan bod na
wahanol lefelau mae’r gem yn gallu targedi gwahanol oedranau yn hawdd, efallai bod lefel 1
tamed bach rhy syml yn gofyn iddynt sillafu llytherynau fel “i”, “a” ac “o”. Dwi’n licio bod Mr
Urdd yn siarad y gair i’r chwarewr ac yn gofyn iddynt sillafu’r gair gan wasgu y llethrynau
cywir, mae hyn yn helpu’r chwarewr sut i ddefnydio’r gem.

Rhif 344 – Creu ap Bl 7, 8 a 9
Beirniad – Gwynant Jones
1af - 344/2 Tim Yr Her
Syniad da oedd cael Ap i ymgyfarwyddo’r chwarewyr i safle’r Eisteddfod 2020. Dwi’n licio
ffordd mae na ddau wahanol lwybr i wahanol oedranau, mae hyn yn gyfle i yrru plant i
wahanol babellau gan ddibynu ar yr oedran. Dwi hefyd yn licio’r syniad o gemau mini arol i’r
chwarewr sganio’r cod, mae hyn yn agor fyny mwy o bosibiliadau ar gyfer yr Ap. Er bod yr
Ap wedi dargedu at Eisteddfod Dinbych mae modd newid yr Ap bob blwyddyn ar gyfer pob
lleoliad. Yr unig beth sydd angen meddwl am ydy be fydd pwrpas yr Ap am weddill y
flwyddyn, fydd y chwarewr ddim yn gallu bod yn y lleoliad? Ar y cyfan syniad gwych. Da
iawn.
2il - 344/1 Cactws
Dwi’n licio ffordd mae’r Ap yma yn dilyn ryw fath o stori, mae’n cadw diddordeb y chwarewr
fel mae’r stori yn mynd yn ei flaen. Efallai fysai newid maint y lleian ddu efo’r symudiadau
wedi bod yn syniad gan bod hi tamed bach rhy hawdd i’w glicio. Syniad da oedd newid y
cyflymder pan oeddet ti’n symud i’r lefel nesaf, rwbeth i neud i’r lefel fod mwy heriol. Ar y
cyfan o’n in licio ffordd oeddet ti wedi dod a cefndiroedd fewn i’r gem ac y dyluniad yn
gyfangwbl. Efallai fyse opsiwn o glicio ar Mr Urdd i skipio’r siarad yn lle dibynu yn hollol ar
amser, gan bod rhai yn gallu darllen yn gynt na eraill. Da iawn.

Rhif 345 – Creu ap Bl 10 a dan 19 oed
Beirniad – Gwynant Jones

1af 345/5 – Branwen
Dwi’n hoff or dyluniadau ar y syniad ma, mae wir yn dangos y gwaith sydd wedi mynd mewn
iddo. Mae’r opsiwn o ateb cwestiynau er mwyn cael creu mwy o niwed yn syniad da, mae
hyn yn galluogi’r person i ddysgu geiriau newydd a chwarae gêm ar yr un pryd. Dwi hefyd yn
licio bod y chwarewr yn gallu lefelu fyny i rhoi hwb iddo gario mlaen chware’r gêm. Ar y
cyfan on i’n hoff iawn or syniad yma ac yn gallu dychmygu gweld yr Ap yn yr App Store. Da
iawn ti.
2il 345/1 – Cen Pedr
Mae’n amlwg bod llawer o waith ymchwil wedi’i wneud ar gyfer y syniad yma ac yn ystyried
nifer o wahanol agweddau e.e. prisio a chystadleuaeth. Er nid oes dyluniad ar gyfer yr ap,
mae wedi edrych ar dyluniadadau apiau eraill yr Urdd i neud siwr bod y syniad yn cyd-fynd.
Dydy’r syniad o greu app ffitrwydd a iechyd ddim cweit yn dilyn y briff, ond gellir dadlau bod
elfen gem i’r ap drwy ysgogi ffitrwydd mewn ffordd hwyliog a chwareus. Mae’r cynllun yma
yn fanwl iawn ac yn edrych ar y gost o greu app a ffordd fydd o’n dod a pres fewn arol y
buddsoddiad cychwynol. Ar y cyfan dwi’n rhoi pob clod i’r person ma ar y gwaith mae wedi
rhoi fewn a bysai’r dadansoddiad yma yn ddigon I basio mlaen I buddsoddwyr.
3ydd 345/2 – Matholwch
Mae’r syniad o gael Ap cwis fel gêm yn un diddorol iawn. Yr unig beth oeddwn i ddim yn
siwr am oedd ffordd mae’r chwarewr yn rhyngweithio efo’r ap i symud y wialen bysgota,
efallai fyse rheolyddion ar y sgrin neu defynyddio’r synwyddyrion y ffon wedi bod yn
syniad?. Mae’r disgrifiad yn un syml ac efallai fysai’r ychydig mwy o esboniad o ran
rhyngweithio gyda’r ap wedi bod yn help. Mae’r dyluniad yn un da, efallai nad oes angen
rhoi’r ddwy iaith ar y sgrin gan bod y ffon yn gallu addasu i hynny.

Rhif 346 - Creu Ap Dan 25 oed
Beirniad – Gwynant Jones
1af - 346/1 Pwyll
Y peth mwyaf oedd yn sefyll allan i mi wrth edrych ar y poster hwn oedd y dyluniad. Mae’r
sgrin cyntaf yn edrych fel bod yr Ap wedi cael ei ddylunio gan berson proffesiynol. Hyd yn
oed wrth symud i edrych ar a sgriniau eraill mae nhw i weld yn dda iawn. Dwi’n licio’r syniad
o’r gem hefyd sydd yn addas ar gyfer nifer o oedranau. Mae’r syniad yn cyd-fynd efo lot o
gemau sydd ar gael yn barod ond yn un effeithiol sef lefelu fyny nes cyredd lefel bos. Hefyd
y ffaith bod y geiriau yn mynd yn anoddach wrth fynd ymlaen yn cyd-fynd efo’r lefelau yn
syniad da. Mae modd ehangu’r gem yma yn bellach gan greu fwy a lefelau. Ar y cyfan da
iawn.
2il - 346/6 Gwydion
Mae na ddyluniadau gwych i weld ar y poster hwn, efo lot o gyfeiriadau i’r Urdd. Dwi’n licio
ffor mae na mwy na just un teip o gem yn yr Ap hwn, gall y chwarewr dewis chware gem
mini neu y cwis sydd yn atyniad i wahanol oedranau a lefelau o chwarewr. Mae hefyd yn
helpu i chwarewyr tu fewn ac allan i Gymru i wybod mwy am iaith a diwylliant Cymraeg sydd
yn syniad rili da. Mae’r syniad o gallu datgloi y gemau mini wrth ateb cwestiynau yn iawn ar
y cwis yn rhoi hwb ir chwarewr gario mlaen chwarae, a fel y dywedir ar y poster mae bosib
ehangu yr Ap yn bellach efo rhagor o gwestiynau a gemau mini. Da iawn.
3ydd - 346/3 Rhiannon
Dwi’n licio’r syniad o Siwper Mr Urdd ac ffordd mae’r gem wedi cael ei ddylunio. Un peth
fysai efallai wedi gwella’r dyluniad wrth chwarae’r gem fysai rhoi’r rheolyddion ar i sgrin.
Bysai hyn yn gwneud defnyddio’r Ap bach yn haws i’r chwarewr heb orfod esbonio iddynt
sut i ddefnyddio’r Ap. Bysai mwy o esboniad wedi bod yn well ar y gwahanol lefelau a sut
mae’r chwarewr yn gallu lefelu fyny wrth i’r gem fynd yn ei flaen. Ar y cyfan, mae o’n syniad
gwych ac efo potensial i fynd ymhellach.

