
  

Darllen ystod eang gan gynnwys barddoniaeth a 
nofelau.  
Llyfr Cymraeg: ‘Go Fflamia!’ Iola Jons 
Llyfr Saesneg: ‘Charlie & the Chocolate Factory’, 
Roald Dahl 
Llafaredd: Chwarae Rol, Mynegi Barn, Trafodaeth 
grwp, Dadl dosbarth 
Ysgrifennu: Dyddiadur, Ymson, Stori, Deialog, Araith 
Darllen: Darllen amryw o gerddi. Dehongli 
testunau a chwilio am wybodaeth yn annibynnol 

 

Byw’n iach a deiet cytbwys. Y Galon a’r Pwls. 
I ddysgu enwau, safleoedd, swyddogaethau a meintiau 
cymharol prif organau bodau dynol. Deall yr angen i 
bobl gael amrywiaeth o fwydydd ac ymarfer corff i fod 
yn iach.  

Yr Ymennydd. Emosiynau ac ymddygiad. 
 
Defnyddio Classrooms a Hwb yn wythnosol. Sesiynau 
codio ar Scratch. Sgrin werdd, Morfo ac ‘I can Animate’ i 
gwblau gwaith creadigol. 

 

Gwerth lle: Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 10 000. 
Cymharu ac amcangyfrif gyda rhifau hyd at 1000. 
Adio a thynnu rhifau 2 ddigid at, a thynnu rhif 2 ddigid 
o, rif 3 digid drwy ddefnyddio dull meddwl ac 
ysgrifenedig priodol. 
Lluosi a rhannu. Defnyddio strategaethau meddwl i 
luosi a rhannu rhifau 2 ddigid a rhif 1 digid.  
Defnyddio strategaethau meddwl i alw tablau lluosi 2, 
3, 4, 5, 6 a 10. 
Datrys problemau rhannu a 10 a 100. 

Cynnal arbrofion a llunio graffiau, tablau a siartiau 
ardraws y cwricwlwm. 

 

 
Hanes: Cymru a’r Tuduriaid. Astudio deiet 
yn amser y Tuduriaid a bywyd yng 
Nghymru yn ystod y cyfnod. 
 
Daearyddiaeth: Yr Ardal Leol. Hanes y 
pentref, natur a daearyddiaeth yr ardal. 
 
Addysg Grefyddol: Hindŵaeth 

 

 
Drama a Ffilm: Actio golygfeydd o lyfrau, creu 
hysbyseb teledu ar gyfer siocled newydd. 

Dawns a Cherddoriaeth: Gwrando a gwerthuso 
cerddoriaeth Ludovico Einaudi. Creu symudiadau i 
ddangos sut mae’r gerddoriaeth yn gwneud iddynt 
deimlo. 

Celf a chrefft: Amryw o waith creadigol yn 
seiliedig ar lyfr Roald Dahl. Creu cymeriadau 3D 
gyda deunydd ail-gylchu, creu bar o siocled newydd. 
Creu celf optegol wrth astudio’r ymennydd. 

Astudio Pablo Picasso. Celf abstract a chelf optegol. 
Creu’r ddelwedd o symudiad drwy ddefnyddio 
patrymau a/neu liwiau. 

Datblygiad Corfforol: Dawns, symud a 
chan. Gemau cystadleuol. Dilyn cyfres o 
wersi Ioga ar Go Noodle. 

Cyfres o wersi Meddylfryd o Dwf:  
Rydw i’n berson arbennig, meddwl am yr 
holl bethau sy’n ein gwneud ni’n unigryw.  
Fy Emosiynau – Adnabod ein emosiynau a 
beth sy’n achosi i ni deimlo’r emosiwn. 
 

Mi fydd angen dillad ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. 
Gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classrooms. Diolch, Mrs Williams.  

 


