
 

           Celfyddydau Mynegiannol 

 

Celf a Chrefft: Astudio gwaith arlunwyr megis 

Katsushika Hokusai. Ymgolli ym myd celf 

Japaneaidd, gan gynnwys argraffu bloc, 

origami, manga a chaligraffeg. 

Perfformio: Cyfle i berfformio rhannau o’r nofel 

Saesneg. Defnyddio sgrin werdd er mwyn actio 

sgript.  

Cerdd: Dadansoddi amryw o gerddoriaeth 

draddodiadol Japan. Cyfansoddi cerddoriaeth 

greadigol sydd wedi cael ei ysbrydoli gan y 

wlad. Drymio Taiko Traciau drymio - hitotsu uchi 

(un strôc). Dysgu am symudiadau braich a 

rhythmau taiko/ ichi. 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 

Prif ffocws a gweithgareddau yn seiliedig ar y nofelau. 

Cymraeg: Sw Sara Mai gan Casia Wiliam. 

Saesneg: Kensuke’s Kingdom by Michael Morpurgo. 

Ysgrifennu: Bywgraffiad, Mynegi Barn, Stori, 

Dyddiadur, Ymson, Sgript a Phortread. 

Darllen: Dehongli testunau a chwilio am wybodaeth 

yn annibynnol. Darllen a deall nofelau dosbarth. 

Llafaredd: Chwarae rôl, trafodaeth dosbarth / grŵp / 

pâr, perfformio a mynegi barn. 

Iaith ychwanegol: Japaneaidd. 

Thema: Mytholeg Japan, Cerddi Acrostig Tanabata, 

Haiku, a dysgu symbolau Japaneaidd.  

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Coginio: Cyfle i goginio rysáit Japaneaidd traddodiadol, 

Tsukimi dango, a fwyteir yn ystod Tsukimi, Gŵyl y Lleuad. 

Rhoi cynnig ar amryw o fwydydd Japaneaidd gan 

gynnwys swshi, ramen a soba. 

Dylunio: Nodi deunyddiau adeiladu ac agweddau dylunio 

sy'n addas ar gyfer ardaloedd sy'n dueddol o ddioddef 

daeargrynfeydd. Egluro rhai agweddau ar ddylunio atal 

daeargryn. Gwerthuso effeithiolrwydd dyluniad adeilad 

sy'n atal daeargryn. 

Priodweddau Defnyddiau: Grwpio defnyddio wrth edrych 

are u priodweddau. Astudio solidau, hylifau a nwyon.  

TGCh: Defnydd cyson o Google Classroom a Hwb. 

Defnyddio sgrin werdd, creu animeiddiad a chodio trwy 

ddefnyddio rhaglen Scratch. Ymarfer sgiliau rhifedd ar 

Mathletics a darllen ar Reading Eggs.  

                   Iechyd a Lles 

 

Pêl-droed – cyfres o wersi gyda’r Urdd. 

Gwersi nofio yn wythnosol – ar ddydd Mawrth.  

Ymarferion meddwlgarwch a yoga trwy ddilyn 

rhaglen Go Noodle.  

Cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol 

wedi'u hysbrydoli gan y symudiadau a wneir yn 

Jiwdo, Karate, Aikido a Kendo. Cymryd rhan 

mewn reslo sumo trwy ddefnyddio symudiadau 

technegol fel shiko, sonkyo ac yori.  

Archwilio ffigurau amlwg yn niwylliant chwaraeon 

Japan yn ogystal â chwaraeon mwy modern, 

poblogaidd. 

Dilyn cyfres o wersi am deimladau a 

pherthnasoedd. 

Mathemateg a Rhifedd 

Cynrychioli data, modelu siawns a chefnogi casgliadau a 

phenderfyniadau gwybodus.  

Casglu gwahanol fathau o ddata er mwyn ateb 

amrywiaeth o gwestiynau.Cynrychioli gwybodaeth drwy 

greu amrywiaeth o siartiau a graffiau priodol. 

Echdynnu a dehongli gwybodaeth allan o amrywiaeth o 

ddiagramau, tablau a graffiau.  

Dod o hyd i gymedr set syml o ddata ac adnabod sut mae 

anomaleddau yn effeithio ar y cymedr.  

Dysgu am Origami a’i wreiddiau yn Japan.  

Dysgu am bolygonau a brithwaith, yng nghyd-destun 

dyluniadau Japaneaidd. Gwerthfawrogi sut mae'r 

patrymau hyn wedi cael eu defnyddio yn Japan a'u 

harwyddocâd diwylliannol. 

Y Dyniaethau 

 

Disgrifio lleoliad Japan ac ymchwilio i 

beryglon a heriau byw yno. 

Casglu data a gwybodaeth am y wlad a 

chymharu gyda Chymru. 

Adnabod anifeiliaid Japan, lleoli ar fap lle 

gellir dod o hyd i bob anifail. Egluro pam mae 

cymaint o rywogaethau i’w cael yno. 

Disgrifio’r newid yn y boblogaeth. 

Astudio llosgfynydd, categoreiddio effeithiau 

ac ymatebion ffrwydrad. Gwerthuso 

manteision ac anfanteision byw ger 

llosgfynydd.  

Amlinellu sut y gall daeargryn achosi tswnami. 

Astudio effeithiau tswnami Tohoku. 

Astudio Shinto a Bwdhaeth a dathliadau. 

Yma ac Acw - Japan 
Tymor y Gwanwyn  


