
 

Ein themau yn y Dosbarth Derbyn am yr hanner tymor hwn 

(7 wythnos)  yw “Parti!” 

Mae’r plant a minnau wedi bod yn trafod beth fuasent hwy yn hoffi ei ddysgu: 

Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu 

*Ysgrifennu rhestr siopa ar 
gyfer bwyd parti. 
*Ysgrifennu 
cyfarwyddiadau. 
*Ysgrifennu rheolau ar 
gyfer gêm parti. 
*Gweithgareddau Tric a 
Chlic (ysgrifennu a darllen) 

Dyniaethau 
 
*Stori “Iesu yn Bwydo’r 
Pum Mil” 
*Cymharu parti penblwydd 
ers talwm efo parti pen 
blwydd heddiw. 
*Trafod lleoliadau da yn yr 
ardal leol ar gyfer parti. 

 

Mathemateg a Rhifedd 
*Creu graff o benblwyddi 
pawb yn y dosbarth. 
*Symiau adio dau rif yn 
siop y dosbarth (trin arian) 
*Arddodiaid (o flaen, 
rhwng, tu ôl, o dan, wrth 
ymyl, uwchben) 
* Adnabod siapiau 3D 
(anrhegion) 
* Cynllun Rhifo 
Rhagorol. 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

*Creu gwahoddiad i barti ar 
HWB. 
*Creu a dylunio model 3D o 
gacen penblwydd. 
*Blasu bwydydd parti ac 
arbrofi gyda bwydydd 
(siocled a jeli) 

Celfyddydau 
Mynegiannol 

*Creu cardyn penblwydd. 
*Addurno het ar gyfer parti. 
*Dylunio gwisg arbennig ar 
gyfer parti penblwydd. 
*Creu dawns ar gyfer parti. 
*Perfformio stori llyfr Tren 
Mawr Glas. 

Iechyd a Lles 
* Chwarae gemau parti a 
dysgu chymryd tro. 
*  Hybu ffitrwydd wrth 
ddawnsio a chwarae 
gemau cystadleuol. 

* Trafod eu dymuniad wrth 
chwythu cannwyllau ar 
gacen pen-blwydd. 
 

 

Yn ystod wythnos olaf yr hanner tymor, byddwn yn cael parti go iawn yn y dosbarth. Byddwn 

yn gofyn i’ch plentyn wisgo i fyny mewn gwisg ffansi neu ddillad smart.  

 

 

‘Rydym yn y broses o ddatblygu’r iard fach. Bydd eich plentyn yn treulio dipyn o amser yn 

chwarae gyda dwr ac yn y mwd y tymor hwn, felly tybed fydd hi yn bosib iddynt ddod a phâr 

o esgidiau glaw gydag hwy i’r ysgol mewn bag plastig, a’u gadael yma nes diwedd y 

flwyddyn ysgol. 

 

Gyda diolch am eich cyd-weithrediad, Mrs Evans ac Anti Anne. 


