
 

Pethau pwysig i’w cofio: 
Gwaith Cartref- Bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob dydd Gwener ac fe’i 
ddisgwylir yn ôl ar ddydd Llun neu erbyn dydd Mawrth fan bellaf os gwelwch 
yn dda. Bydd llyfr darllen Cymraeg a Saesneg yn cael ei yrru adref bob yn ail 
wythnos. Gallwch ddefnyddio’r llyfr Gwaith Cartref i gofnodi unrhyw waith 
ysgol neu ymarfer sgiliau. Mae croeso hefyd i’ch plentyn ysgrifennu cofnod o 
unrhyw weithgareddau hwyl rydych wedi ei wneud dros y penwythnos! Gallwch 
helpu eich plentyn drwy ei annog i ddarllen i chi/gyda chi yn gyson a thrafod 
cynnwys y llyfr, ymarfer/dysgu tablau lluosi yn drwyadl ac ymarfer patrymau 
sillafu’r wythnos. Diolch  

Ymarfer Corff- Bydd gwersi ymarfer corff ar ddydd Mercher neu ar ddydd Iau 
(yn dilyn cylch yr amserlen). Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg 
ymarfer corff sef siorts glas/du, crys T/polo yr ysgol a pymps neu trainers 
addas, er mwyn osgoi defnyddio’r ystafelloedd newid. Pan fo’r tywydd yn oer 
caiff y plant wisgo trowsus loncian/leggings. Cofiwch roi enw ar bob darn o 
ddilledyn os gwelwch yn dda.  

*Diolch yn fawr am eich cydweithrediad* 

 

Cinio Ysgol- Darperir cinio poeth i blant yn y Neuadd. Dewiswch brydau bwyd 
eich plentyn gan ddefnyddio'r ddewislen Cypad cyn 8 o’r gloch yn y bore. 
Nodwch y gellir archebu prydau bwyd hyd at chwe wythnos ymlaen llaw. 
Dylid gwneud taliadau cinio ar-lein trwy'r system ParentPay.  
Bwyd bore a diod- Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau fod gan eich plentyn fyr-
bryd iachus e.e. ffrwyth, iogwrt i amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins 
na siocled ar y buarth. Nid yw’r ffynnon ddŵr ar gael ar hyn o bryd felly 
sicrhewch fod gan eich plentyn potel ddŵr yn yr ysgol. Mewn tywydd poeth 
defnyddiwch eli haul a sicrhewch fod gan eich plentyn het haul a digon o ddŵr. 
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Tymor yr Haf 2022 

Os hoffech unrhyw wybodaeth pellach, mae croeso i chi e-bostio 
                       athro dosbarth eich plentyn. 



  

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:  
Caiff y plant gyfle i ymateb yn greadigol i storiau a cherddi Cymraeg a 
Saesneg yn ymwneud a’r gwaith thema. Byddant yn cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau llafar, darllen ac ysgrifennu yn deillio o’n llyfr 
dosbarth ‘A Wrinkle in Time’. Bydd y plant yn ysgrifennu stori ffuglen 
wyddonol ffantasi yn seiliedig ar deithio drwy amser. Yn rhan o ddathlu’r 
Cwricwlwm Cymreig byddwn yn darllen ac yn ymateb i stori bywyd Guto 
Nyth Brân ac yn ysgrifennu adolygiad o berfformiad cwmni Mewn Cymeriad 
am hanesion Cymru. Drwy waith gwyddonol byddant yn cyflwyno gwybodaeth 
am y planedau mewn adroddiad anghronolegol. 

 

 

Mathemateg a Rhifedd:  
Bydd y plant yn datblygu eu sgiliau ymresymu rhifyddol drwy amrywiaeth o 
dasgau trawsgwricwlaidd a gweithgareddau datrys problemau. Byddwn yn 
defnyddio ein sgiliau rhifyddol wrth ymdrin a data yn ymwneud a chyflymder 
gwahanol gerbydau, anifeiliaid a phobl. Bydd y plant yn cyflwyno data o’r 
ymchwiliadau gwyddonol ar rymoedd mewn amrywiaeth o ffyrdd ac yn dehongli 
siartiau yn cynnwys data go-iawn am y planedau yng nghysawd yr haul. 

 
  

Y Celfyddydau Mynegiannol:  
Byddwn yn canu caneuon thema a rhyngwladol. Bydd cyfle i wrando ar a 
gwerthuso darnau o gerddoriaeth am y gofod a chyfansoddi rap Guto Nyth Brân. 
Fel dosbarth byddwn yn perfformio darn yn disgrifio ffair. Byddwn yn astudio 
gwaith celf ar thema’r gofod gan yr arlunydd Peter Thorpe ac yn dysgu am 
dechnegau celf cyflym Jackson Pollock gan efelychu ei waith. Mewn grwpiau 
byddwn yn disgrifio taith mewn peiriant amser drwy sgriptio a pherfformio. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dyniaethau:  
Byddwn yn dysgu am wahanol ffyrdd o deithio yn y gorffennol a’u cymharu gyda 
rhwyddineb, cyflymder a chost dulliau trafnidiaeth heddiw. Drwy osod y cwestiwn 
mawr: ‘Sut mae trafnidiaeth wedi newid dros y canrifoedd?’ ymchwiliwn 
ddigwyddiadau hanesyddol arwyddocaol megis hanes sefydlu’r rheilffyrdd, hanes y 
brodyr Wright a’u ehediad cyntaf wedi’i bweru a datblygiad awyren Concorde. 
Dysgwn am sut mae teithiau i archwilio’r gofod wedi esblygu dros amser. 

 

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 ddinasyddion egwyddorol, gwybodus 
- yn gyfranwyr mentrus, creadigol   - yn unigolion iach, hyderus 

Ein thema y tymor hwn yw: Mynd Ar Wîb 

Y Chwe Maes Dysgu:  
 

Iechyd a Lles:  
Bydd y plant yn dysgu am gydraddoldeb a byddwn yn dathlu’r amrywiaeth sydd 
rhwng gwahanol bobl, gwledydd a diwylliannau. Ein bwriad yw meithrin y syniad 
o gyd-fyw mewn harmoni a phwysigrwydd parchu ein hunain a dangos parch 
tuag at eraill. Byddwn yn dysgu sut i gadw ein hunain yn ddiogel mewn gwahanol 
sefyllfaoedd ac yn creu posteri a pamffledi o reolau diogelwch y we. Defnyddiwn 
storiau thematig yn sail i drafodaethau moesol cyfoes ac yn myfyrio ar y 
cwestiwn: Beth petai pawb yr un fath? 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg:  
Fe awn ar daith dychmygol i’r gofod ac archwilio’r planedau yng nghysawd yr 
haul. Dysgwn am waith gofodwyr, asiantaeth NASA, a’r hyn sy’n digwydd yn 
yr Orsaf Ofod Rhyngwladol. Byddwn yn cynnal ymholiadau gwyddonol i fesur 
effaith grymoedd megis ffrithiant a gwrthiant aer. Defnyddiwn ein canlyniadau 
i dynnu casgliadau o’n gwaith. Cawn ddysgu am y grymoedd sydd ar waith mewn 
reidiau ffair a pharciau adloniant. Astudiwn nodweddion anifeiliaid cyflym mewn 
byd natur a sut mae siap llilin yn lleihau effaith gwrthiant. 

I wybod mwy am y Cwricwlwm Newydd, sganiwch y côd uchod 
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in Time’. Bydd y plant yn ysgrifennu stori ffuglen wyddonol ffantasi yn seiliedig 
ar deithio drwy amser. Wrth i ni ddathlu ein treftadaeth Gymreig byddwn yn 
darllen ac yn ymateb i stori bywyd Guto Nyth Brân ac yn ysgrifennu adolygiad 
o berfformiad cwmni Mewn Cymeriad am hanesion Cymru. Drwy waith gwyddonol 
byddant yn cyflwyno gwybodaeth am y planedau mewn adroddiad anghronolegol. 
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