Llyfr Cymraeg: ‘Ffoi Rhag y Ffasgwyr’, Myrddin ap Dafydd.
Llyfr Saesneg: ‘Spywatch’, Derek Farmer.
Ysgrifennu bywgraffiad am unigolyn arwyddocaol o'r Ail Ryfel Byd.
Ysgrifennu llythyr adref gan faciwî at rieni. Meddwl am sut brofiad oedd bod yn filwr
a anfonwyd i ymladd, ysgrifennu llythyr adref at deulu yn dweud beth all eu
profiadau fod wedi bod.
Ysgrifennu adroddiad papur newydd am ddigwyddiad pwysig yn ystod y rhyfel.
Edrych ar wahanol fwydydd a chynhwysion oedd ar gael a llunio llyfr ryseitiau o'r Ail
Ryfel Byd.
Ysgrifennu dyddiadur gan rywun oedd wedi treulio'r noson mewn lloches Anderson.
Ysgrifennu sgript a pherfformio rhaglen radio fer a allai fod wedi cael ei darlledu yn
ystod yr Ail Ryfel Byd.
Meddwl am gwestiynau i'w gofyn i rywun oedd wedi byw trwy'r rhyfel.
Creu darn o waith perswadiol i argyhoeddi pobl i ymuno â'r fyddin.

Creu poster propaganda yn meddwl am y gynulleidfa, y neges a’r naws y mae’r gwaith
celf yn ei gyfleu.
Creu darn mawr o waith celf i gynrychioli delwedd papur newydd eiconig basilica Sant
Paul yn ystod y Blitz.
Gwrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth a oedd yn boblogaidd yn ystod y rhyfel a
thrafod sut y defnyddiwyd i godi calon.
Canu ynghyd â chaneuon a oedd yn boblogaidd yn ystod y rhyfel.

Golau a thywyllwch: Ymchwilio i ddeunyddiau a fyddai wedi bod orau mewn
‘blackout’.
Helpu paratoi a choginio rysáit a grëwyd yn ystod y rhyfel.
Defnyddio technoleg yn briodol i ymchwilio i bynciau sy'n ymwneud â'r Ail Ryfel Byd.
Dylunio a gwneud model o loches cyrch awyr.
Dylunio a phrofi parasiwt a fyddai'n galluogi aelod o'r Llu Awyr i lanio'n ddiogel.

Rhif a Gwerth Lle: Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 10 000. Cymharu ag amcangyfrif
rhifau hyd at 1000.
Adio a thynnu: 2 rif digid i, a thynnu 2 rif digid o, rifau 3 digid gan ddefnyddio dulliau pen
ac ysgrifenedig.
Lluosi a rhannu. Defnyddio strategaethau pen i luosi a rhannu rhifau 2 ddigid ac 1 digid.
Dysgwch dablau 2, 3, 4, 5, 6 a 10. Datrys problemau rhannu 10 a 100.
Ymchwilio i hen arian cyfred Prydain a datrys problemau arian yr Ail Ryfel Byd.
Dyluniwch flwch mwgwd nwy gan ddefnyddio rhwyd ar gyfer ciwb neu giwboid a lluniwch.

Trafod sut oedd faciwîs yn teimlo yn gadael eu teuluoedd yn ystod y rhyfel a sut cawsant eu
cefnogi.
Disgrifio sut mae pobl o'n cwmpas yn ein cefnogi mewn cyfnod heriol.
Ymchwilio ffyrdd yr oedd pobl yn ceisio sicrhau eu bod yn bwyta'n iach yn ystod dogni.
Ymchwilio i'r amnewidion a ddefnyddir gan bobl ar gyfer braster a siwgr ac edrych ar
ryseitiau modern sy'n gwneud yr un peth.
Dysgu dawns amser rhyfel, taith Lambeth, Jitterbug a'r waltz.
Ymchwilio a chwarae gemau awyr agored a fyddai wedi cael eu chwarae gan blant yn y
40au.

Llunio llinell amser o ddigwyddiadau yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Ymchwilio i'r ffydd Iddewig. Dysgu am hanes Anne Frank.
Chwilio a labeli map o'r byd i ddangos pa wledydd oedd yn rhan o'r rhyfel.
Dysgu am y digwyddiadau arwyddocaol a arweiniodd at ddechrau'r rhyfel. Deall beth
ddigwyddodd yn ystod rhai digwyddiadau allweddol.
Cymharu bywyd heddiw â bywyd plentyn sy'n byw trwy'r rhyfel.
Cymharu agweddau o fywyd yn ystod y 1940au a heddiw, sut roedd pobl yn cyfathrebu,
adloniant, teithio, ffasiwn a diet.
Ymchwilio a thrafod yr effaith gafodd Winston Churchill ar ganlyniad y rhyfel.

