
Iaith, Llythrennedd a chyfathrebu
Prif ffocws ar nofelau Cymraeg a Saesneg.

Nofel Cymraeg: Cwm y Wrach, Meilyr Sion

Nofel Saesneg: Song of the Dolphin Boy. Elizabeth 
Laird

Llafaredd:, Trafodaeth dosbarth / grŵp, 
perfformio, araith. 
Ysgrifennu: Dyddiadur, Adroddiad papur newydd, 
Ysgrifennu chwedl.
Darllen: Darllen a deall, Dehongli testunau a chwilio 
am wybodaeth ar y we, Dehongli nofelau. a 
barddoniaeth

Y Dyniaethau
Byddwn yn astudio effaith llygredd a chynhesu 
byd eang ar ein planed y tymor hwn. 
Bydd y plant yn cael cyfle i:
1. Astudio effaith llygredd plastig ar y  môr ac 

anifeiliaid y  môr. 
2. Dysgu beth yw cynhesu byd eang/newid 

hinsawdd a sut mae’n effeithio’r blaned. 
3. Astudio beth sydd yn achosi cynhesu byd 

eang
4. Edrych ar drychinebau naturiol megis tsunami. 
5. Dysgu am Greta Thurnberg a’i chri i achub y 

blaned. 
6. Dysgu am grefydd Iddewiaeth.

Rhifedd a Mathemateg
Tymheredd – mesur, cymarhu a chyfrifo 
cyfartaledd tymheredd yng Nghymru ac ar 
draws y byd.
Siâp: Siapiau 3D, mesur onglau
Gwaith arian, 
Gwaith cwmpawd

Ymarferion cyson o sgiliau adio, tynnu, lluosi a 
rhannu. 

Bydd sgiliau mesur a chyflwyno data hefyd yn 
cael ei chynnwys yn wersi ac arbrofion 
Gwyddoniaeth

Glas, Glas blaned.

Tymor yr Haf 2021

Celfyddydau Mynegiannol
Celf a chrefft: Creu offeryn gyda deunyddiau 
ailgylchu. Creu anifail o dan y môr gan ddefnyddio 
defnyddiau ailgylchu. 

Perfformio: Ffilmio araith mewn protest gan 
ddefnyddio sgrin werdd.
Actio golygfeydd o lyfrau. 

Iechyd a Lles
Byddwn yn ymarfer athletau yn ystod y tymor ac 
yn cymryd rhan mewn pentathalon dosarth. 
Sesiynau ymarfer sgiliau pêl-droed pel-droed 
Sessiynau Ioga a meddylgarwch.
Rhaglen tyfu fyny

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ystyried sut mae deunyddiau yn cael eu hailgylchu. 

Dysgu am egni adnewyddadwy. 

Cynnal arbrofion llygredd dwr a’r effaith ar fywyd 
gwyllt a’r amgylchedd. 

Ystyried beth yw gwastraff a beth sy'n digwydd i 
wastraff lleol y gellir ei ailgylchu a gwastraff nad 
oes modd ei ailgylchu.
  

Pwysig: Bydd gwersi ymarfer corff bob Dydd Mercher a Gwener felly mae’n bwysig dod a dillad addas ar y dyddiau yma.. 
Byddwn hefyd yn ddiolchgar os allwch chi ddod ac amrywiaeth o ddefnyddiau ailgylchu a jariau gwydr (e.e potyn jam) i’r ysgol.. Diolch, Mrs Herbert 


