
Glas, Glas blaned.

Tymor yr Haf 2021

Iaith, Llythrennedd a chyfathrebu

Prif ffocws ar nofelau Cymraeg a Saesneg.

Nofel Cymraeg: Cadi dan y dwr gan Bethan Gwanas

Nofel Saesneg: Greta and the Giants by Zoe Tucker

Llafaredd: Chwarae rol, Trafodaeth dosbarth / grwp, 
perfformio. 
Ysgrifennu: Adroddiad bapur Newydd, Llythyr / 
ebost, bywgraffiad a pamffled
Darllen: Darllen a deall, Dehongli testunau a chwilio
am wybodaeth yn annibynnol, Dehongli nofelaU.

Y Dyniaethau
Bydd prif ffocws y Dyniaethau yr hanner tymor yma
ar effaith llygredd a cynhesu byd eang ar ein planed.
Bydd y plant yn gael cyfle i:
1. Astudio effaith llygredd plastig ar y mor ac 

anifeiliaid y mor. 
2. Dysgu beth yw cynhesu byd eang a beth sy’n

digwydd i ein planed a ffyrdd o’i achub/ arbed.
3. Dysgu am wahanol symbolau ailgylchu a sut I 

ailgylchu yn gywir ac yn glyfar.
4. Dysgu enwau y moroedd a chyfandiroedd y byd.
5. Dysgu am brif actifyddion yn erbyn cynhesu

byd eang megis Sir David Attenborough a Greta 
Thunberg.

Rhifedd a Mathemateg
Geometreg
Onglau
Llinellau fertigol, llorweddol, parallel a 
perpendiciwlar.

Data ac ystadegau
Cyflwyno data gyda graffiau, siartiau a 
pictogramau. 
Darllen data drwy graffiau, siartiau a pictogramau.
Dehongli data.
Defnyddio tablau

Bydd sgiliau mesur a chyflwyno data yn dod yn
ddefnyddiol yn gwersi ac arbrofion Gwyddoniaeth

Celfyddydau Mynegiannol
Celf a chrefft: Defnyddio plastig a deunyddiau
ailgylchu i greu murlun o riff cwrel ar wal y 
dosbarth. 

Dylunio a chreu placardiau tebyg i’r rhai yn llyfr
Greta and the Giants. Gobeithio cawn fynd ar
orymdaith o gwmas y pentref yn denu sylw pobl at 
negeseuon bwysig am ailgylchu ac edrych ar ol ein
planed.

Creu blychau ailgylchu ar gyfer dosbarthiadau’r
ysgol.  

Iechyd a Lles
Addysg Gorfforol: Athletau. Amryw o ymarferion
athletau megis rhedeg pellteroedd hir a byr, taflu a 
neidio. 
Creiced. Ymarferion taflu a dal, taflu tuag at darged, 
batio a maesu yn o gystal ac ymgyfarwyddo gyda
rheolau criced.
Dawns drwy ddilyn cyfarwyddiadau ar Go noodle.
Clwb dal ati.
Cyfres o wersi meddylfryd o dwf: Dysgu’r
pwysigrwydd o ddal ati a pheidio rhoi fyny. 
Pwysig: Bydd gwersi ymarfer corff bob Dydd Iau a 
Gwener felly mae’n bwysig dod a dillad addas ar y 
dyddiau yma.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Y Ddaear gynaliadwy
Defnyddio a datblygu euvsgiliau, eu gwybodaeth a’u
dealltwriaeth drwy gymharu’r Ddaear â phlanedau eraill,
ymchwilio’r defnyddiau o’u hamgylch ac ystyried
pwysigrwydd ailgylchu. 
1. Symudiadau beunyddiol a blynyddol y
Ddaear a’u heffaith ar hyd diwrnod a
blwyddyn
2. Safleoedd cymharol a nodweddion allweddol
yr Haul a’r planedau yng nghysawd yr haul
3. Ystyried beth yw gwastraff a beth sy'n digwydd i
wastraff lleol y gellir ei ailgylchu a gwastraff nad oes
modd ei ailgylchu.
Defnydd cyson o classroom, Hwb, Wordwall, Padlet, 
Kahoot a’r sgrin werdd.    
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