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Blwyddyn 3 a 4 

Ysgol I D Hooson 

Staff Blwyddyn 3 a 4 

Mr Dyfan Jones, 
Dosbarth y Gerddi 

JonesD106@hwbcymru.net 

Miss Catrin Rowlands,  
Dosbarth yr Hafod 

RowlandsC193@hwbcymru.net 

Miss Bethan Morris, 
Dosbarth Yr Onnen 

MorrisB27@hwbcymru.net 

Miss 
Sharon 

 Williams 

Gwisg Ysgol 
Gwisg Ysgol I D Hooson yw 
siwmper las, crys polo a thrwsus / 
shorts du. 

Mae disgwyl i’r plant dod i’r Ysgol 
mewn esgidiau du. Nid trainers. 

Pan fydd eich plentyn yn cael 
gwersi addysg gorfforol bydd modd 
iddynt ddod i’r ysgol yn barod yn 
eu gwisg addysg gorfforol er mwyn 
osgoi ddefnyddio’r ystafelloedd 
newid. Gwis addysg gorfforol yw 
siorts glas/ du, crys polo yr ysgol a 
pumps neu trainers addas. Pan fo’r 
dywydd yn oer caiff y plant wisgo 
trwsus loncian neu leggings. 

Cinio Ysgol 
Darperir cinio poeth i blant yn y neuadd 
ginio. Mae’r bwydlen ar gael ar wefan 
www.ParentPay.com 

 

Gwaith Cartref 
Bob Dydd Iau bydd y plant yn derbyn 
pecyn gwaith cartref yn cynnwys tasg i’w 
gwblhau ar Google Classroom neu yn eu 
llyfrau gwaith cartref.  

Rydym yn annog i’r plant ddefnyddio 
Google Classroom i gwblhau tasgau lle 
mae’n bosib. 

Bydd llyfr darllen Cymraeg neu 
Saesneg hefyd yn mynd allan efo’r 
gwaith.  

Bydd angen dychwelyd y gwaith ar y 
dydd Llun olynnol. 

 

Byrbryd a Diod 
Mae croeso i blant ddod a byrbryd iachus i’r ysgol i fwyta yn ystod amser 
chwarae bore. 

Nid yw’r ffynnon ddŵr ar gael ar hyn o bryd felly bydd angen i blant cofio diod.  



 

 

 

 

 

 

Y Chwe Maes Dysgu:  
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Ceisiwn hybu ddatblygiad iaith y plant 
drwy amrywiaeth eang o weithgareddau llafar, gwrando, darllen ac ysgrifennu.  Cawn 
gyfle i ysgrifennu cyfarwyddiadau i ddylunio peiriant, creu ffeil ffeithiau dyfeisiwr, 
pamffled ar gyfer Techniquest ac ysgrifennu fel  tywys mewn teml Hindwaidd. 
Datblygwn sgiliau llafar drwy wneud tasgau cadair boeth i holi cwestiynnau a 
datblygwn sgiliau darllen trwy ddarganfod ffeithiau a deall stori ‘Y Dyn Haearn’. 
 

Thema: Peiriannau Anhygoel! 

Edrychwn ymlaen i addysgu agweddau o’r Cwricwlwm Newydd tra’n datrys 
problemau a darganfod gwybodaeth gyda ffocws ar lles, diwylliant Cymraeg 
a’r byd o’n cwmpas. 
 

Y Pedwar Diben 
Bydd y Cwricwlwm Newydd yn rhoi y sylfaen sydd ei angen ar blant i lwyddo 
mewn byd sy’n newid.  Mae’r cwricwlwm yn newid i helpu pobl ifanc i fod yn 
fwy hyblyg, eu cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a’r byd 
newid o’u cwmpas. 
 
Y nod yw cefnogi plant a phobl ifanc i fod: 
- yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog 
- yn gyfranwyr metrus, creadigol 
- yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus 
- yn unigolion iach, hyderus 

 
 
Bydd yr agweddau uchod yn cael sylw blaenllaw yn ein cynlluniau ac rydym yn 
teimlo’n eiddgar ac yn hyderus y gallwn feithrin y sgiliau hyn yn ein plant. 
 

 

Iechyd a Lles: Rhown sylw ar effaith technoleg ar 
iechyd a lles, cawn gyfle hefyd i edrych ar sut mae 
technoleg yn ein helpu yn ein bywydau bob dydd. 
Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd garddio i gael 
bwydydd iach I’r corff. Yn ein sesiynau addysg 
gorfforol byddwn yn datblybu sgiliau athletau ac 
yn cael gwersi nofio. 
 

Bydd y gwersi ar y diwrnodau canlynol:- 
Mr Jones = Dydd Gwener 
Miss Morris = Dydd Iau 
Miss Rowlands = Dydd Llun 

 

Mathemateg a Rhifedd: Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymhellach  
gydag adio a thynnu gydag arian, datblygu sgiliau lluosi, mesur cyfaint a chreu 
rhwydi siapiau 3D.  Manteisiwn ar bob cyfle i’r plant weithio’n ymarferol, yn 
drawsgwricwlaidd a thrwy datrys problemau; boed hynny’n drwy greu siop 
dychmygol neu’n trin data trafnidiaeth. 

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Byddwn yn ennyn chwilfrydedd y plant a meithrin eu 
sgiliau i ddysgu’n annibynnol drwy amrywiaeth o weithgareddau, ymchwiliadau ac 
arbrofion cyffrous am y gofod a teithio. Byddwn yn cymhwyso’r sgiliau fframwaith 
cymhwysedd digidol drwy waith codio ar gyfer peiriannu a chreu’r ‘Dyn Haearn’ ar 
Minecraft. 
   

Y Celfyddydau Mynegiannol: Byddwn yn gwrando ar gerddoriaeth rhyngwladol a chreu 
synau ar gyfer peiriant amser. Rhoddwn gyfle i’r plant arbrofi’n greadigol drwy greu 
lluniau yn efelychu gwaith yr artist, Catrin Williams. Byddwn yn dylunio peiriant 
anhygoel ein hunain drwy ddefnyddio lego. 
 
Dyniaethau: Cawn gyfle i ddychmygu taith ar awyren i India er mwyn astudio’r 
crefydd Hindwaidd. Byddwn yn gadael i’r dosbarth ddewis cyfnod amser i astudio 
wrth ddychmygu teithio mewn peiriant amser. A chawn gyfle cyffrous i ddarganfod 
gwybodaeth am wledydd gwahanol yn yr ystod ein wythnos rhyngwladol. 
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