
  
 

Tymor yr Haf 2020 – Taflen 5 (Uned 5 a 6) 
 

 

Dyma’r gweithgareddau i chi eu cwblhau adref ac i’w cyflwyno yn yr ysgol neu ar-lein.   
Wrth i ni ddychwelyd i’r ysgol, mae’n bwysig eich bod yn cyflawni’r gwaith yma.  Diolch 
 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 
Bl 6 – cofnod o atgofion yn Ysgol y Dderwen 
Bl 5 – nodi’r hyn yr ydych yn edrych 
ymlaen at wneud ym Mlwyddyn 6. 
 
 

Darllenwch 'Y Cliciadur' sef  
https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/papurau/rhifyn_15/index.html?p=1 

Mae'n adnodd E-bapur newydd ac mae rhifyn 
allan bob hanner tymor yn trafod ystod eang 
o bynciau cyfoes. Mae gweithgareddau ynddo 
hefyd. 

Language, Literacy and 
Communication 
Talk for writing Home School Booklets.  
Year 5 The Impossibly Possible Bookshop 
(labelled for Year 4) 
Year 6 The Game (labelled for Year 5) 
Language activities to work on in school and 
at home. Click on the the pdf in ‘ffeiliau 
wedi’u rhannu’, click on the ‘i’ then 
‘defnyddio yn J2e’ and work your way 
through the booklet. 

 Celfyddydau Mynegiannol 
 

Tynnwch ffotograffau (un lliw ac 
un yn ddu a gwyn) o’ch wyneb –
yn gwenu. Rhannwch y lluniau 
yn J2E. 
 
 

Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu 
Gramadeg – Adferfau  
(ffeiliau wedi’u rhannu) 
Gwyliwch y pŵerbwynt yn ofalus a gwnewch 
yr ymarferion. Darllenwch y mat geiriau 
Adferfau. Ysgrifennwch 10 brawddeg yn 
cynnwys 10 adferf gwahanol. Dysgwch yr 
adferfau yma.  

Language, Literacy 
and Communication  
Sentence work – Adverbs. 
 

Adverbs are used to say where, when or 
how. Improve writing using lots of 
different adverbs. Use the work sheets 
provided in ‘ffeiliau wedi’u rhannu’ and 
complete the activities in J2e 
 

 

Celfyddydau Mynegiannol 
 

Llun ‘Sunflowers’ gan  
Vincent Van Gogh.  
Ail greu mewn cyfrwng  
o’ch dewis – paent, peniau ffelt, 
pensiliau lliw, defnydd, ac ati. 

Mathemateg a Rhifedd 
A. Datryswch y pos sydd yn ‘Ffeiliau 

wedi’u rhannu’ 
B. Parhewch i ymarfer eich sgiliau lluosi a 

rhannu gan ddefnyddio J2Blast a 
chyflawnwch y profion sydd  
yn cael eu gosod yn  
Google Classroom. 

Mathemateg a Rhifedd 
 

Cwblhewch y gwaith  
rhesymu sydd  
yn ‘Ffeiliau wedi  
eu rhannu’. 
 

Iechyd a Lles 
Os nad ydych yn dychwelyd i’r ysgol 
mae angen cwblhau ac addasu eich Proffil 
Un Tudalen mewn gwyrdd. 
Os ydych yn dychwelyd, byddwch yn 
medru dechrau gwneud hyn yn yr ysgol.  

 


