Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Llyfrau dosbarth:
Cwymp yn y chwarel – Sian Lewis
Oliver Twist – Charles Dickens
Llafar – Gofyn cwestiynnau priodol i’r pwnc
sy’n cael ei drafod. Archwilio sefyllfaeoedd
gwahanol drwy chwarae rol. Cyfrannu i
drafodaeth grwp.
Ysgrifennu – Ffocws: Portread, Dyddiadur ac
Araith ar gyfer cynghorau ysgol.
Darllen – Defnyddio ystod o strategaethau i
ddeall ystyr. Archwilio gwybodaeth a
syniadau’r tu hwnt i’r profiad personol.
Elfennau Llyth ar draws y Cwricwlwm:
Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau.
Cydweithio a thrafod. Canfod dethol a
defnyddio gwybodaeth. Ymateb i’r hyn a
ddarllenwyd. Trefnu syniadau a gwybodaeth.

Y Dyniaethau

Iechyd a Lles
Ymarferion iechyd, ffitrwydd a lles.
Gweithgareddau corfforol aml rheolaidd.
Dysgu sut i gadw deiet cytbwys er mwyn
byw bywyd iach.
Clwb dal ati.

Treftadaeth
Heritage
CA2
Mr Llion Jones

Mathemateg a Rhifedd
Target your Maths: Dilyn trefn y llyfr. Gwerth lle, Adio, tynnu, lluosi a rhannu a
dulliau gwahanol o’u gwneud. Datrys problemau.
Mathletics: (30 munud) o leiaf 1 waith yr wythnos.
Rhifedd ardraws y cwricwlwm:
trosglwyddo sgiliau mathemategol i amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd bob
dydd.
dewis a defnyddio offer ac unedau mesur addas.
defnyddio nodiant, symbolau ac unedau mesur priodol

Hanes: Oes Fictoria:
Hanes y chwareli yng Nghymru (Llechi yn y gogledd a
glo yn y de).
Streic chwarel Penrhyn.
Hanes enwogion o’r oes – Charles Dickens, Arglwydd
Penrhyn, Alexander Graham Bell.
Daearyddiaeth: Lleoli Chwareli yng Nghymru.
Taith y lechan o gwmpas y byd.
Crefyddau: Cristnogaeth – Y Capel a’r beibl. Nadolig.

Celfyddydau Mynegiannol
Celf: Efelychu gwaith artistiaid Cymru Owain Fon
Williams ac Ifor Pritchard.
Drama: Gwasanaeth Nadolig?
Cerddoriaeth: Edrych ar waith cyfansoddwyr enwog
o’r gyfnod Oes Fictoria megis Tchaikovsky a Schubert.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Gwyddoniaeth: Grymoedd, ffrithiant a disgyrchiant. Defnyddio
amryw o offer i fesur pwysau a ffrithiant.
Arbrawf: Arbrofi i weld os yw arwynebedd yn effeithio ar
disgyrchiant.
TGCh: Casglu data, creu gwefan gan ddefnyddio Adobe Spark,
defnyddio Sgrin Werdd, animeiddiad a codio yn defnyddio Scratch.
Dylunio a thechnoleg: Creu ‘cart’ ar gyfer cludo llechi o waelod i
dop mynydd.

