
 

Thema: Mae Dyfodol Y Byd yn ein Dwylo 
Bach Ni.  

Y Chwe Maes Dysgu:  
 

Iechyd a Lles: Bydd iechyd a lles yn ganolog i’n cynlluniau 
ar gyfer y tymor yma wrth i ni ystyried sut gall gofalu a 
buddsoddi yn ein hunain ac eraill ddylanwadu’r dyfodol. 
Byddwn yn canolbwyntio ar feddylgarwch a gwneud 
dewisiadau da a charedig. Yn ymarferol a thrwy chwarae 
byddwn yn dysgu am sut i ofalu am y meddwl a’r corff drwy 
ddysgu am hylendid, sut i fod yn annibynnol a’n datblygiad 
emosiynol drwy stori’r “Colour Monster”. Byddwn yn dysgu 
sut i ofalu am anifeiliaid gyda ci go iawn, Lilly Mrs Davies. 
Ceisiwn rhoi digonedd o brofiadau go iawn i’r plant. Os allwch 
chi gynnig arbennigedd neu diddordeb i helpu gyda hyn (e.e. 
fel doctor, nyrs, person trin gwallt neu rhywun sy’n helpu 
eraill) gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. 
  

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Wrth i’r plant dyfnhau eu 
dealltwriaeth a gallu gyda’r iaith Gymraeg, byddem yn canolbwyntio ar 
ddatblygu’n dealltwriaeth ymhellach gyda’n sgiliau llafar gan annog a gwobrwyo’r 
defnydd o’r Gymraeg, dysgu caneuon thematic ac ar gyfer ein Eisteddfod Ysgol. 
Mae Makaton yn rhan gwerthfawr o’n amgylchedd dosbarth a byddwn yn parhau 
i ddysgu mwy o arwyddion i gefnogi ein datblygiad ieithyddol ni ac wrth i ni 
ddatblygu dealltwriaeth o anghenion eraill.  

Byddwn yn parhau gyda’n targedau Tric a Chlic 
gan barhau i ddysgu llythrennau a swnio dwy a 
thair llythyren fel y camau nesaf at ddarllen. 
Bydd llawysgrifen, ffurfio llythrennau a datblygu 
annibynniaeth wrth ysgrifennu yn cael ei dargedu 
tymor yma hefyd. 

 

Mathemateg a Rhifedd: Yn ystod y tymor yma byddem yn 
ailymweld ac yn adeiladu ar ein sgiliau rhifedd hyd yma, a datblygu 
sgiliau megis adio, tynnu, cyfrif yn ol ac ymlaen gan gynnwys o 
wahanol manau dechrau. Caiff y sgiliau yma a mwy eu datblygu 
drwy tasgau ffocws, yn ymarferol, drwy chwarae a mathemateg 
pen. Rydym yn mwynhau defnyddio TGCH i ymarfer yn y dosbarth- 
mae gan wefan “Top Marks” amrediad gwych o gemau i ymarfer. 
  
 

 

Y Celfyddydau Mynegiannol: Yn gerddorol, byddwn yn ymarfer ar gyfer yr 
Eisteddfod ysgol ac yn mwynhau dysgu caneuon newydd. Yn ogystal, bydd cyfle 
i ddilyn sgôr graffig yn defnyddio offerynnau taro, ymuno mewn gemau clapio, 
a chanu caneuon yn ymwneud ȃ’r thema. Cawn archwilio ein creadigrwydd drwy 
digonedd o grefftau a thasgau celf, gan gynnwys efelychu gwaith yr arlunydd 
Arcimboldo. Bydd gwersi addysg gorfforol yn rhoi’r cyfle i ni symud a dawnsio 
yn greadigol yn ogystal â datblygu sgiliau newydd a defnyddio offer amrywiol. 
  
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. Byddwn yn dysgu am dyfiant ein hunain a phethau byw eraill ac 
effaith ac achos germau a chadw hylendid da drwy arbrofi. Caiff ein sgiliau technoleg 
eu datblygu wrth i ni ei ddefnyddio i ymchwilio, cofnodi, creu a chodio. Tybed os 
fydd unrhyw ddylunwyr y dyfodol yn ein plith? 

Dyniaethau: Byddwn yn manteisio ar gyfleoedd i 
addysgu yn yr awyr agored gan wneud llu o 
weithgareddau trawsgwricwlaidd yn Ysgol y Goedwig.  
Byddwn yn dysgu am bwysigrwydd y Pasg i 
Gristnogion a dathlu gwahanol ddathliadau Crymreig 
fel Diwrnod Santes Dwynwen a Dydd Gwyl Dewi. 
Diwrnodau eraill bydd yn ysbrydoli ein dysgu fydd 
Diwrnod Bywyd Gwyllt y Byd a Diwrnod Gwylio Adar 
Mawr gan RSPB. 
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Tymor Gwanwyn/Pasg 2023 

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. 
 
I wybod mwy am y Cwricwlwm Newydd, sganiwch y côd isod: 
 

Os hoffech unrhyw wybodaeth pellach, mae croeso 
i chi ebostio athrawes dosbarth eich plentyn. 


