
Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Prif ffocws ar y nofelau Cymraeg a Saesneg.

Cymraeg: Sw Sara Mai gan Casia William.

Saesneg: The Explorer by Katherine Rundell.

Llafaredd: Chwarae rol, Trafodaeth dosbarth / 

grŵp / pâr, mynegi barn, perfformio. 

Ysgrifennu: Ymson, Dyddiadur, Stori, Llythyr 

Personol a Ffurfiol, Adolygiad, Erthygl Papur 

Newydd.

Darllen: Darllen a deall, Dehongli testunau a chwilio

am wybodaeth yn annibynnol, Dehongli nofelau.

Dyniaethau

Bydd prif ffocws Dyniaethau y tymor yma ar effaith

llygredd a chynhesu byd eang ar ein planed.

Bydd y plant yn cael cyfle i:

• Astudio effaith llygredd ar ein planed.

• Dysgu am anifeiliaid y byd yn deillio o ddarllen Sw

Sara Mai.

• Edrych ar effaith llygredd ar yr Wyddfa.

• Dysgu beth yw cynhesu byd eang a ffyrdd o warchod

ein planed.

• Dysgu am wahanol symbolau ailgylchu a sut i ailgylchu

yn gywir ac yn effeithiol.

• Dysgu am y goedwig law yn deillio o ddarllen 'The

Explorer'.

• Edrych ar wahanol bobl sy'n ymwneud a bywyd natur,

e.e Sir David Attenborough, Greta Thunberg, Iolo

Williams, Bear Grylls, Steve Backshall.

Rhifedd a Mathemateg

Defnyddio sgiliau rhif. Ffracsiynau, degolion, 

canrannau a chymhareb. Defnyddio sgiliau rheoli 

arian. 

Datrys problemau - defnyddio ffeithiau rhif a’r 

berthynas rhwng rhifau. Cyfrifo gan ddefnyddio 

dulliau meddwl ac ysgrifenedig.

Cyflwyno data gyda graffiau a siartiau. Darllen a 

dehongli data trwy graffiau a siartiau. 

TTRockstars i ymarfer tablau a Mathletics i ymarfer 

amrywiaeth o sgiliau rhifedd (20 munud dyddiol)

Celfyddydau Mynegiannol

Celf a Chrefft: 

Edrych ar waith yr arlunydd Henri Rousseau gan 

efelychu rhai o'i luniau.

Astudio gwaith arlunwyr o Gymru megis Niki 

Pilkington a Gwen Millward (darlunydd lluniau 

clawr Sw Sara Mai)

Perfformio: 

Cyfle i berfformio rhanau o'r nofelau Cymraeg a 

Saesneg.

Defnyddio sgrin werdd er mwyn creu hysbyseb yn 

annog pobl i warchod ein planed. 

Cerdd:

Cyfansoddi cerddoriaeth creadigol ar y thema y 

goediwg law.

Sesiwn gerdd gyda Gwenant Pyrs.

Iechyd a Lles

Pêl-droed - cyfres o wersi gyda'r hyfforddwr Gethin Jones.

Nofio - cyfres o wersi nofio i flwyddyn 5 a 6 yn unig.

Athletau - amryw o ymarferion athletau ac ymarferion 

cylched.

Criced Cyflym. Ymarferion taflu a dal, taflu tuag at darged, 

batio a maesu yn o gystal ac ymgyfarwyddo gyda rheolau

criced cyflym.

Ymarferion meddwlgarwch a yoga trwy ddilyn rhaglen Go 

Noodle.

Rhedeg y trac dal i fynd.

Cyfres o wersi 'Tyfu i Fyny'.

Cyfres o wersi meddylfryd o dwf: Dysgu’r pwysigrwydd o 

ddal ati a pheidio rhoi fyny. 

Pwysig: Bydd gwersi ymarfer corff pob dydd Mawrth a 

dydd Gwener - cofiwch ddod â dillad addas a photel ddŵr 

ar y dyddiau yma os gwelwch yn dda.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Y Ddaear Gynaliadwy

Defnyddio a datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth

a’u dealltwriaeth drwy gymharu’r Ddaear â 

phlanedau eraill.

Canolbwyntio ar ailgylchu a ffordd mwy gwyrdd 

a eco o fyw. 

Edrych ar effaith cynhesu byd eang.

Edrych ar wahanol blanhigion ac anifeiliaid y 

byd, yn enwedig y rhai sy'n cael eu enwi a'u 

trafod yn y nofelau Cymraeg a Saesneg.

TGCh: Casglu data, creu gwefan gan ddefnyddio 

Adobe Spark, defnyddio Sgrin Werdd, 

animeiddiad, codio trwy ddefnyddio rhaglen 

Scratch. Rhifedd trwy Mathletics a TTRockstars. 

Sgiliau darllen Saesneg trwy Reading Eggs.

Defnydd cyson o Google Classroom, Hwb a 

Kahoot.
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