
  
 

Tymor yr Haf 2020 – Taflen 5 (Uned 3 a 4) 
 

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 
 

Gweithgareddau Darllen a Deall- 
Gweler yn ‘Ffeiliau wedi’u rhannu’. 
 
Blwyddyn 3 a 4 - Llyn Llech Owain – Gwaith darllen a 
thasgau i gyd-fynd â’r gwaith. Allwch gwblhau’r gwaith ar 
bapur neu gyfrifiadur.  
 
Darllen a deall – *** Bywyd yn Haiti/ Mynd i’r Mandir  
**- Mr Pryce, Y Postman / Meri  
Dewiswch lefel addas 

Iechyd a Lles 
 

Parhewch gyda’ch tabl ‘Sialens lles’  
Allwch chi feddwl am rai newydd ar gyfer y 
pythefnos nesaf? Cofiwch nodi dyddiad 
cwblhau a thynnu llun i ddangos beth rydych 
wedi gwneud a rhannwch y lluniau yn J2E.  

Mathemateg a Rhifedd 
Angen datrys problemau yn ymwneud ag 
arian.  
 
Gwelir y gwaith yn ‘Ffeiliau 
wedi’u rhannu’. 
Caffi Llyn Llech Owain  
 

 Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 
 
 

Ewch ar Flipgrid i gwblhau fideo yr 
wythnos.  

Celfyddydau Mynegiannol 
 

Tynnwch ffotograffau o waith Celf o 
unrhyw fath – llun, model, darn lego 
neu unrhyw grefftwaith rydych wedi 
gwneud yn ystod y cyfnod o fod adref. 
Rhannwch yn J2E.   

Mathemateg a Rhifedd 
Ymarfer ffeithiau adio a thynnu cyflym.  
Ymarfer ffeithiau tablau. 
 
Gwelir y gwaith yn ‘Ffeiliau 
wedi’u rhannu’.  

Language, Literacy and 
Communication  
 Comprehension activities – Texts shared in ‘Ffeiliau wedi’u 
rhannu’. 
1.Reading comprehension -  ‘Finding Facts’ or 
‘Understanding characters feelings’.  Choose a level suitable 
for you or give both a go!  Read the text and answer the 
questions. 
2.National Tests Past papers 2016 Year 3 and Year 4. Read 
the texts and record your answers clearly, save into ‘Fy 
Ffeiliau’ in J2E. 
 

Celfyddydau Mynegiannol 
Ewch ati i ail greu ‘The Water-Lily Pond’ 
gan y darlunydd Claude 
Monet.  
Allwch gyflwyno’r gwaith 
mewn cyfrwng o’ch dewis.  
 
 
(Os ydych wedi gwneud yn barod, beth am 
ddewis llun arall gan Claude Monet?) 

Mathemateg a Rhifedd 
 

Defnyddiwch J2Blast er mwyn ymarfer y 
tablau gan wella eich sgôr a chwblhau’r 
gemau yn gyflymach.		
 

	


