
 
 

Blwyddyn Newydd Dda!  Rydym wedi cyrraedd tymor 2 yn barod!  Dyma ychydig o 
wybodaeth i fod o gymorth i’ch plentyn yn y tymor hwn.  Os ydych eisiau gwybodaeth 
pellach, trefnwch i gael cyfarfod un o athrawon blwyddyn 3+4. 
 
Dyniaethau 
 
Teitl hanes y tymor hwn bydd  Yr 19eg Ganrif:  Pobl oes Fictoria,  byddwn yn can-
olbwyntio ar fywyd pob dydd y pobl yn ein ardal leol. 
Gyda Daearyddiaeth, byddwn yn astudio Yr Amgylchfyd. 
Yn y pwnc Addysg Grefyddol byddwn yn edrych ar Gelf a Fydd ac Yr Ysbryd Glân ar 
ôl y Pasg.  Y mae croeso i’r plant ddod ag unrhyw adnoddau sydd ganddynt ar y pynciau 
hyn (gyda enwau arnynt).  Rydym yn annog y plant i wneud mwy o waith ymchwil! 
 
Gwyddoniaeth 
 
Byddwn yn ffocysu ar Gynefinoedd a Phlanhigion fel rhan o’n gwaith ar Gwyddoniaeth 
y tymor hwn. 
 
Iaith 
 
Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar bethau sylfaenol (llawysgrifen, gramadeg, atalnodi, 
sillafu a darllen), yn o gystal â  storiau hanes Oes Fictoria, barddoniaeth glasurol 
Oes Fictoria a gwaith perswad. 
 
Addysg Grefyddol 
 
Bydd dosbarthiadau 7 a 8 yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar  DDYDD LLUN, 9 ar 
DDYDD IAU.  A fuasech gystal a sicrhau bod y plant yn cofio eu gwisg llawn yn o 
gystal a thrainers. 
 
Amserlen Gwaith Cartref 
 
Bydd sillafu yn parhau i fod ar ddydd Gwener (dychwelyd erbyn Dydd Mercher mewn 
amser at y profion).  Annogwch y plant i ddysgu ychydig o eiriau bob nos, gan ymarfer 
y geiriau yn eu llawysgrifen gorau.  Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg 
ar Ddydd Gwener a’i ddychwelyd ar y Dydd Llun.  Goruchwyliwch ac arwyddwch gwaith 
cartref eich plentyn. Byddwn yn ffocysu’n fanwl ar Ddatrys problemau gyda Mathe-
mateg y tymor hwn,  buasai unrhyw ymarfer adref yn helpu. 
 
Cofiwch am ein siop ffrwythau sydd bob amser chware–  y mae byrbrydau iachus ar 
gael am 20c yr un.  Y mae pob elw yn mynd tuag at adnoddau ar gyfer y disgyblion. 
 
O.N  Gall ddigwyddiadau nad oeddem wedi eu rhagweld ein gorfodi i newid pethau ar 
adegau!!  
 
 
 


