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

Nofel Cymraeg: Fy hanes i - Streic - Eigra Lewis 

Nofel Saesneg: The Boy at the Back of the Class -
Onjali Q. Rauf

Llafaredd:, Trafodaeth dosbarth / grŵp, perfformio 
sgript, araith. 

Ysgrifennu: Portread,, Dyddiadur, Araith, Sgript

Darllen: Darllen a deall, dehongli testunau a chwilio am 
wybodaeth ar y we, dehongli nofelau. a barddoniaeth.

Y Dyniaethau
Byddwn yn astudio Chwareli a Phyllau Glo’r tymor 
hwn. 
Bydd y plant yn cael cyfle i:
1. Astudio hanes Streic Y Penrhyn. 
2. Dysgu am wahanol chwareli a phyllau glo yng 

Nghymru.
3. Dysgu am fywyd yn ystod yr Oes Victoria. 
4. Dysgu am grefydd Christnogaeth a 

Hindŵaeth. 
5. Dysgu am ffoaduriaid 
6. Dathliadau blynyddol: Diwrnod Owain Glyndŵr, 

Diwali, Dydd y Cofio, Cofio am drychineb 
Aberfan. 

Rhifedd a Mathemateg
Canolbwyntio ar sgiliau adio, tynnu, lluosi a rhannu 
yn cynnwys strategaethau cyfrifo pen. Byddwn 
yn canolbwyntio ar dablau gwahanol yn 
wythnosol.

Bydd sgiliau mesur a chyflwyno data hefyd yn 
cael ei chynnwys yn wersi ac arbrofion 
Gwyddoniaeth ac o fewn Dyniaethau.

Defnydd cyson o’r rhaglen ‘Mathletics’

Treftadaeth
Tymor yr Hydref 2021

Celfyddydau Mynegiannol
Celf a chrefft: Astudio gwaith yr arlunwyr 
Aneurin Jones, Ifor Jones ac Owain Fôn Williams.
Gwnïo Pabi coch a chrefft Nadolig.  
Perfformio: Perfformio araith Cyngor Ysgol
Actio golygfeydd o lyfrau. 
Cerdd: Defnyddio rhaglen ‘Music Lab’ a chanu o 
fewn y dosbarth.

Iechyd a Lles
Byddwn yn cynnal ymarferion ffitrwydd a thennis 
yn ystod y tymor yn ogystal â sesiynau ymarfer 
sgiliau pêl-droed gyda Gethin Jones. Byddwn yn 
dechrau pob diwrnod gyda sesiwn sydyn o ‘Joe 
Wicks’ neu ‘Go Noodle’ ac yn rhedeg y trac pan 
fydd tywydd yn caniatáu.

Sesiynau meddylfryd o dwf a meddylgarwch a 
chyfleoedd amser cylch i drafod teimladau.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwyddoniaeth: Dysgu am effaith ac arbrofi gyda 
grymoedd a ffrithiant. 

Coginio: Ysgrifennu rysáit a choginio ‘swper 
chwarel’. Pobi bisgedi Nadoligaidd.

TGCh: Defnydd cyson o ‘Google Classroom’, 
rhaglenni ‘Mathletics’ a ‘Reading Eggs’. Defnyddio 
‘Google Slides/Docs’ i gyflwyno gwaith a defnyddio 
rhaglenni megis ‘Scratch’ (codio), ‘Music Lab’, Sgrin 
Werdd. 

Pwysig: Bydd gwersi ymarfer corff bob Dydd Mercher a Gwener felly mae’n bwysig dod a dillad ac esgidiau addas ar y dyddiau yma yn ogystal â photel o 
ddŵr.

Diolch, Mrs Herbert


