Gweithgareddau Dyddiol
Rhwng 15 i 20 munud y dydd o bosib. (Unrhyw amser sydd yn gyfleus i’r teulu)
Dewiswch 1 o bob colofn bob dydd (29/06/2020 - 10/07/2020)
Iechyd a Lles

Llafaredd a Gwrando

Darllen

Ewch am dro yn lleol. Pa
synau ydych yn ei
glywed?

Gwylio rhaglen newyddion
‘Ffeil’ neu ‘Newsround’ a
thrafod y cynnwys.

Darllen llyfr neu
gylchgrawn Cymraeg a/
neu Saesneg bob dydd.

Siaradwch am gyfnod lle
roedd rhaid gwenud
rhywbeth anodd.
Meddyliwch sut oeddech
chi’n teimlo cynt a sut
wnaethoch oresgyn y
sialens. Rhannwch eich
syniadau gyda’ch teulu

Gwrando ar gerddoriaeth
gan artist yr wythnos sef
‘Yr Ods’ a ‘Daniel Lloyd a
Mr Pinc’.

Darllenwch wybodaeth am
eich hoff awdur oddi ar y
wê

Cymryd rhan mewn
sesiynau Addysg Gorfforol
gyda Joe Wicks ar
YouTube .
Meddwl a chreu rhestr
o’ch hoff ffilmiau neu
lyfrau.
Parhau i wneud sialensau
‘Chwaraeon am Oes’ sydd
ar dudalen Facebook yr
ysgol.

Cyd-ganwch hwiangerddi
amrywiol sydd wedi eu
postio ar dudalen
‘Facebook’ yr ysgol’.
Gwrando ar amrywiaeth o
storiau sydd ar dudalen
Facebook neu wefan
yr ysgol.

Trafodaeth Teulu: Y peth
gorau am ddysgu ar-lein
yw…

Darllenwch gomic.

Ewch i nôl llyfr and ydych
wedi ei ddarllen eto,
darllenwch y broliant yna
ysgrifennwch beth fydd
diwedd y stori.
Ewch ati i greu poster sy’n
cyfleu gwybodaeth a sy’n
perswadio pobl i ddarllen
llyfrau gan eich hoff
awdur.

Mathemateg
Parhau i ymarfer tablau ar
TT Rockstars neu J2Blast.
Pa mor hir yw 2 fetr?
Ewch ati i fesur a chofnodi
adnoddau yn eich cartref
sydd yn 2 fetr o hyd
( gwyliwch y clip fidio ar
Facebook i’ch helpu).
Helfa siapiau o amgylch yr
ardd. Nodi sawl triongl,
cylch, ciwb, sffêr sydd
yno.
Parhau i gyfri fesul 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.
Chwarae gêm
Mathemateg
‘Countdown’
(https://youtu.be/RZgkr5_
Xn58 )

Ysgrifennu

Creadigol

Ysgrifennwch baragraff
yn esbonio pwy a beth
ydych yn edrcyh ymlaen
i’w wneud ar ôl y
‘Lockdown’.

Creu ynys neu fyd
dychmygol. Gallwch greu
model 3D, tynnu llun neu
Ddefnyddio gệm gyfrifadur
fel Minecraft.

Gwnewch restr o 5 peth
gair ydych wedi ei ddysgu
heddiw a defnyddiwch
eiriadur ar-lein i ganfod eu
hystyr.

Dysgu rhywbeth Newydd
and ydych wedi ei wneud
o’r blaen.

Parhau i gadw dyddiadur
dyddiol - cofio atalnodi
kung fu (prif lythyren ar
ddechrau brawddeg ac
atalnlod llawn ar ddiwedd
brawddeg.
Parhau i ymarfer eich
llawysgrifen a/neu ffurfio
llythrennau a rhifau yn
gywir.
Cymryd rhan mewn
sesiwn ‘Tric a Chlic’.

Creu gwesty trychfilod, pa
greaduriaid ddaw i
ymweld?
Coginio bwyd nad ydych
wedi ei greu o’r blaen
(gyda rhiant).
Sgetsio llun ohonoch chi
eich hun.
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