
                                            Dosbarthiadau  meithrin a derbyn 

 

Annwyl Rhieni, 

Ein themau y tymor yma yw Tedis. Ein prif straeon fydd ‘My Friend Bear’, ‘Goldilocks and the three 

bears’, ‘Peace at last’ a ‘Brown bear, brown bear’. Fe fyddwn yn dysgu y gân enwog ‘Teddy bears 

picnic’ ac yn cynllunio a creu picnic. Fe fydd y plant yn cael cyfleoedd i arbrofi amrywiaeth o 

weithgareddau fydd yn datblygu eu sgiliau yn y saith maes dysgu. Yn ychwanegol, fe fyddwn yn 

trafod yr Hydref a’r Nadolig. 

 

Gwaith cartref-project 

Gofynwn yn garedig i chi a’ch plentyn gwblhau 1 tasg o’r gweithgareddau isod a’i ddychwelyd i’r 

ysgol erbyn Dydd Gwener Hydref y 27ain. Fe gaiff y plant y cyfle i arddangos eu gwaith yn y Neuadd 

dydd Mawrth Tachwedd y 7fed (3.30y.p -4.30y.p) ac fe estynwn wahoddiad i chi fel rhieni i edmygu 

gwaith y plant. 

 

Gweithgareddau  

Llafar: 

 Trafod eu tedi, sawl tedi sydd ganddynt? Hoff tedi? 

 Sgwrsio gyda’ch plentyn am eich tedi chi pan yn blentyn. Trafod tedis gyda nain a taid. 

 Trafod eirth gwahanol. torri lluniau a nodi ffeithiau am eirth, creu llyfr gwybodaeth syml am 

eirth.  

Creu: 

 Gwneud collage gan ddefnyddio lluniau tedis o gylchgronau. 

 Gwneud siop teganau/tedis, ychwanegu ‘sticky labels’ i roi tag prisiau, creu rhestr siopa. 

Tynnwch luniau o’r gweithgaredd. 

 Creu mwgwd tedi gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau. 

 Gwneud bisgedi siap tedis. 

 Creu pyped tedi. 

Llyfrau: 

 Ymweld â’r llyfrgell a darganfod llyfrau am dedis. 

 Chwilota am lyfrau am eirth. 

 

Tu allan: 

 Ymweld a sw Bae Colwyn i weld yr arth ac anifeiliaiad eraill. Tynnu lluniau a creu llyfr syml am 

y trip. 

 Casglu dail, concers, mes ayyb creu llun. Trafod lliwiau daily r Hydref. Creu collage yr Hydref. 

 Ewch a tedi ar antur e.e. i’r parc, i’r traeth neu ar y bws ayyb. Tynnwch luniau o’r trip a creu 

llyfr syml. 



 

Darganfod: 

 Trafod maint gwrthrychau. Chwilota am ddail, tegannau, tedis  mawr, bach, canolig. Didoli 

tegannau yn ol maint. 

 Chwarae gemau rhif-helpwch eich plentyn i gyfri ac i adnabod rhifau. 

 Gwneud picnic y tedis- trafod siap y brechdanau, y cacenau a’r bisgedi. Cyfri a rhannu y bwyd 

gyda’r tedis. Tynnwch luniau a creu llyfryn/poster. 

Mwynhewch ac edrychwn ymlaen i weld y gwaith/lluniau. 

Gyda diolch 

Mrs C Morris-Jones, Mrs D Roberts, Miss E Jones 


