Enw: ________________________

Dosbarth: ________

Tymor yr Haf 2020 – Taflen 1 (Uned 5 a 6)
Dyma syniadau am amrywiaeth o dasgau i chi eu cwblhau adref. Mae croeso i chi gyflwyno eich tasgau mewn unrhyw
ffordd (ar bapur neu ar HWB). Mwynhewch ddysgu gan ddatblygu eich sgiliau creadigol a gweithio’n annibynnol.
Mae croeso i chi drydar lluniau o chi ar waith gan ddefnyddio @ysgolydderwen.
Celfyddydau Mynegiannol
Paratowch restr chwarae
(playlist) o 10 -20 cân Cymraeg ar
gyfer yr haf. Dewiswch ganeuon
sy’n codi calon/ sy’n gwneud i chi
feddwl am yr haf/
gwyliau /
ar y traeth.

Celfyddydau Mynegiannol
Crëwch amrywiaeth o ddarnau
celf gan gynnwys lluniau o
baent, pensiliau lliw, collage,
ffotograffau neu wehyddu.
Dyma wefannau sy’n cynnig
syniadau diddorol:
youtube.com/user/MrRhyspadarn
www.rhiannonart.co.uk

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwnewch arolwg o’r adar yn
eich gardd. Defnyddiwch
wefan RSPB neu lyfrau er
mwyn cael gwybodaeth am yr
adar. Cofnodwch y data mewn
graff /tabl gan ddefnyddio
taenlen. Beth am greu ffeil-offaith am yr adar?

Iaith, Llythrennedd a
Chyfathrebu
Ysgrifennwch sgript rhwng
dau gymeriad o’ch dewis
sydd yn teithio mewn car,
bws neu drên.
Beth yw’r sgwrs?
I ble maen nhw’n mynd?

Iechyd a Lles

Mathemateg a Rhifedd

Crëwch raglen ffitrwydd
personol, e.e. ymarferion i’w
gwneud yn y tŷ neu yn yr ardd.
Mae syniadau diddorol ar gael ar
y wefan yma:
www.thebodycoach.com

Adolygwch yr eirfa a ffeithiau
mathemategol gan ddefnyddio
eich llyfryn Ffeithiau Pwysig.

Iaith, Llythrennedd a
Chyfathrebu

Iechyd a Lles

Mathemateg a Rhifedd

Gwnewch ymarferion
ioga er mwyn
cryfhau eich
cyhyrau
ac ymarfer meddwlgarwch.

Defnyddiwch Google Earth i
ddarganfod pellter eich cartref
o’r ysgol. Rhannwch gyda’ch
ffrindiau. Crëwch siart/tabl o'r
canlyniadau. Pwy sy’n byw
agosaf a phwy yw’r pellaf?
Rhannwch yr holl wybodaeth yn
HWB / Google Classroom.

Dyniaethau

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae nifer o adar yn mudo i
Gymru bob blwyddyn.
Ymchwiliwch i’r teithiau yma
gan ddefnyddio atlasau /y we i
ddysgu am y teithiau a’r pellter
mae’r adar yn hedfan.

Ymchwiliwch am wybodaeth
ynglŷn â gwaith elusennau WWf a’r RSPB.

Nodwch a dysgwch
gyfarchion bob dydd,
dyddiau’r wythnos, misoedd y
flwyddyn, rhifau, enwau coed
ac adar cyfarwydd yn
https://www.youtube.com/
Ffrangeg, Eidaleg a/neu
watch?v=X655B4ISakg
Sbaeneg.
Language, Literacy and
Communication
Write a poem - My garden.
Create a film with a David
Attenborough type
commentary about
your garden.

Cofiwch hefyd ymarfer tablau
ar J2Blast yn gyson.
Cadwch gofnod o’r sgôr.

