Dosbarth Moel Eilio Tymor y Gaeaf (1) 2021
Ein thema yn Blwyddyn 1 a 2 am yr hanner tymor hwn yw “Fi
Fy Hun” Ein prif ffocws bydd - ein teimladau, teulu a
theganau.
Mae’r plant a ninnau wedi bod yn trafod pa agwedd o’r
thema fuasent yn hoffi ei ddysgu.
Iaith, Llythrennedd a
Chyfathrebu

Dyniaethau

*Casglu gwybodaeth am
deganau ers talwm gan
*Pwy sydd yn byw yn eu
aelodau o’r teulu.
cartref?
*Dysgu am y gorffennol drwy *Cymharu teganau modern
ysgrifennu holiadur i aelod o’r ac ers talwm – creu
amgueddfa hen dedis.
teulu.
*Creu coeden deulu / llinell
*Ysgrifennu portread am
amser
aelod o’r teulu.
*Dysgu am deganau
*Dilyn stori Pinochio
*Gwneud poster yn hysbysu traddodiadol o amgylch y
byd.
fod Pinocchio ar goll
(ansoddeiriau)

Gwyddoniaeth a
Thechnoleg

Celfyddydau
Mynegianol

Mathemateg a Rhifedd
* Casglu data am ein
teimladau
*Oed aelodau o’r teulu –
ysgrifennu ffeithiau rhif
*Blwyddyn geni (gwerth lle)
*Casglu data am aelodau o’r
teulu.
*Mesur - trwyn Pinocchio
*Cynllun Rhifo Rhagorol

Iechyd a LLes

*Yr Anghenfil Lliwgar – trafod
a threfnu teimladau mewn
*Rhoi cyfarwyddiadau i’r Bee *Gwrando ar wahanol
Bot symyd at gymeriadau.
gerddoriaeth a darlunio yn ôl sefyllfaoedd amrywiol.
*Chwarae gemau iard ers
*Grymoedd – sut mae’r
emosiwn y darn.
talwm
teganau yn symyd
*Creu a pheintio anghenfil
*Trafod dewisiadau Pinocchio
*Ail greu stori Pinocchio ar
emosiwn personol
Puppet Pals
*Dylunio ffordd i achub ‘Hen – bod yn onest, dewr a
pharchus
Dedi’ o’r atig.
*Dylunio a chreu pyped

Er mwyn helpu eich plentyn allu cymryd rhan ymhob agwedd o’n tasgau, a
fyddech yn fodlon nodi enwau aelodau o’ch teulu, eu perthynas o fewn y teulu,
a’u blwyddyn geni ogydd (hyd at nain/taid neu hen nain/hen daid neu unrhyw
aelod allweddol arall o’ch teulu) erbyn/cyn dydd Gwener
17/09/21
Diolch am eich cefnogaeth parhaus
Mrs Jones ac Anti Carol

