
Dulliau Cyfrifo Defnyddiwch y cymorth isod i’ch helpu gyda dulliau cyfrifo.

Cymorth pellach: BBC Bitesize
Lluosi a Rhannu

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z36tyrd


Dulliau Cyfrifo yn y Pen Defnyddiwch y cymorth isod i’ch helpu gyda dulliau cyfrifo.

Defnyddiwch y grid gwerth lle wrth rannu rhifau cyfan gyda 10, 100 a 
1000.
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Calculation Methods Use the following support to help with ways to calculate correctly.

Further support: BBC Bitesize
Multiplication and Division

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z36tyrd


Mental Calculations Use the following support to help with ways to calculate correctly.

Use the place value grid when dividing whole numbers by 10, 100 
and 1000.



Multiplication TableTabl Lluosi



Dydd Llun

Haws/Easier
Rhannu rhifau cyfan gyda 10
Dividing whole numbers by 10

Defnyddiwch y grid gwerth lle ar y daflen cymorth
i’ch helpu

Use the place value grid on the support sheets to 
help you



Dydd Llun

Anoddach/Harder

Rhannu rhifau cyfan gyda 10 a 
lluosrifau o 10

Dividing whole numbers by 10 and 
multiples of 10



Dydd Mawrth
Haws/Easier

Rhannu rhifau 3 a 4 digid gyda rhifau 1 
a 2 ddigid gan ddefnyddio dull byr

Dividing 3 and  4 digit numbers with 1 
and 2 digits using the short method

Datryswch y canlynol gan ddefnyddio
dull byr ar y daflen cymorth

Solve the following using the short 
method on the method sheet



Dydd Mawrth

Anoddach/Harder

Rhannu rhifau 3 ddigid gyda rhifau 2 
digid gan ddefnyddio dull byr

Dividing 3 digit numbers with 2 digits 
using the short method

Datryswch y canlynol gan ddefnyddio
dull byr ar y daflen cymorth

Solve the following using the short 
method on the support sheet



Dydd Mercher
Haws/Easier

Datryswch y canlynol gan
ddefnyddio dull byr ar y daflen

cymorth enghreifftiol.
Solve the following using the 
short method on the example 

support sheet

GWYLIWCH/BEWARE
Fe fydd gweddillion i ambell

ateb
There will be remainders with 

some answers



Dydd Mercher

Anoddach/Harder

Datryswch y canlynol gan
ddefnyddio dull byr ar y daflen

cymorth enghreifftiol.
Solve the following using the 
short method on the example 

support sheet

GWYLIWCH/BEWARE
Fe fydd gweddillion i ambell

ateb
There will be remainders with 

some answers



1. Os yw un bwrdd yn eisetdd 11 o bobl, sawl bwrdd sydd angen i eistedd 237 o bobl?

2. Mae gan Sam 241 o fagiau losin mewn parti. Mae’n rhoi 8 bag o losin i rai o’i
westeion. Sawl person sy’n cael 8 bag o losin?

3. Cost un DVD yw £5. Sawl DVD fedrwch chi brynu gyda £156?

4. Mae athrawes yn dosbarthu 423 losin. Mae’r plant yn cael 16 losin yr un. Sawl plenty 
sydd yn cael 16 losin?

5. Yn yr ardd mae digon o le ar gyfer 18 rhes o 32 hedyn mewn gwely blodau. Sawl
hedyn sydd mewn gwely blodau?

6. Mae 25 rhes o 18 sticer ar un daflen. Sawl sticer sydd ar un daflen? Sawl sticer sydd ar
10 taflen?

Datrys Problemau geiriol Solving worded problemsDydd Iau



7. Mae 35 rhes o 14 domino. Sawl domino sydd yna i gyd?

8. Mae 38 bocs o rawnfwyd ar y silff. Sawl bocs sydd ar 5 silff?

9. Mae 256 o farblis yn cael eu dosbarthu i focsys o 7. Sawl bocs sydd angen?

10.Mae 313 o bobl wedi eu didoli i dimoedd o 9 ar gyfer cystadleuaeth. Sawl tîm sydd?

11.Prynwyd 428 pecyn o greision ar gyfer disgo’r ysgol. Mae 12 pecyn yn cael eu rhoi i
mewn i un bowlen. Sawl bowlen sydd angen?

12.Mae talebau disgownt yn dod mewn taflenni o 14. Sawl taflen sydd angen ar gyfer
291 o dalebau?

Datrys Problemau geiriol Solving worded problemsDydd Iau



Dydd Gwener
Fedrwch chi gwblhau’r
symiau yma mewn 100 

eiliad?
Can you complete these 

sums in 100 seconds?



Dydd Gwener



Dydd Gwener



Dydd Gwener



Dydd Llun

Darllen a Deall



Atebwch y cwestiynau canlynol:

1. Pwy oedd awdur yr e-bost cyntaf a beth oedd testun yr e-bost?

2. Pwy ymatebodd yn gyntaf i’r e-bost ac am ba amser?

3. Heb gymorth geiriadur, fedrwch chi lenwi’r tabl yn rhoi disgrifiad o ystyr yr eirfa isod. Sawl un allwch chi ei lenwi heb gymorth?

4. Rhestrwch ymadroddion neu eiriau o’r e-bost sy’n cael eu defnyddio’n aml mewn gwaith mynegi barn.

5. Gan roi tabl yr un i’r Gwynt, y Môr a’r Haul, gwnewch dabl gyda dwy golofn – manteision ac anfanteision – a llenwch y colofnau
gan ddefyddio’r wybodaeth yn yr e-bost.

Dydd Llun Darllen a Deall

CYMRAEG DISGRIFIAD

egni adnewyddol

amgylchedd

mynyddig

argloddiau (arglawdd)

argaeau (argae)

pryderon (pryder)

dibynadwy

generaduron (generadur)

penbleth



llafnau dibynadwy
generadur hinsawdd

adnewyddadwy anadnewyddadwy
llygredd biomas

ffynhonnell argae
amgen cronfa
tyrbin llanw

amgylchedd tanwydd
cloddio gwastraff

Dydd Mawrth Sillafu a Geirfa

TASG:
Ymarferwch sillafu ac 

esboniwch ystyr yr eirfa yma. 
Rhowch y rhestr termau yn

nhrefn yr wyddor.



Solar

Dwr

Dydd Mercher TASG:
Defnyddiwch y deunydd darllen a linciau at 

wefannau sy’n gynwysiedig i ddarllen ac 
ymchwilio i fanteision ac anfanteision ynni

adnewyddol o’I gymharu a thanwyddau
ffosil. Defnyddiwch Flipgrid i gyflwyno’ch
safbwynt (o blaid neu yn erbyn) ar ynni

adnewyddol.  

Dyma ychydig o fanteision ac 
anfanteision ynni adnewyddol

i’ch helpu

Linc Flipgrid at
‘Ynni adnewyddol’

Gwynt



Deunydd darllen

Dydd Mercher



Dydd
Mercher

Deunydd Darllen



Deunydd darllen

Dydd Mercher



Dydd Mercher Deunydd
darllen



Dydd Mercher

Deunydd
darllen



Deunydd darllen

Dydd Mercher



Dydd Mercher

Deunydd
darllen



Dydd Iau

Esiampl erthygl

Defnyddiwch yr eisampl hon fel ysbrydoliaeth i’ch
helpu i ysgrifennu erthygl eich hun. Cofiwch i

gynnwys pennawd ac is-benawdau, lluniau, ffeithiau, 
paragraffau a thalwch sylw i’r math o iaith a 

ddefnyddir.
Use this example to inspire your own article. 

Remember to include a headline, sub-heading, 
pictures, facts, paragraphs and pay attention to the 

language used.

Defnyddiwch y deunyddiau darllen, gwefan Hwb
(Encyclopaedia Britannica) a’r erthygl hon i gasglu

gwybodaeth i helpu gydag erthygl eich hun.
Use the reading materials, the Hwb website 

(Encyclopaedia Britannica) and this article to collect 
information for your own article.

TASG:
Cynlluniwch erthygl

eich hun am ynni
adnewyddol



HER DEWISOL Cadwch gofnod o’r ynni rydych yn defnyddio yn eich cartref. Gwnewch gofnod
o’r hyn sy’n cael ei ddefnyddio ym mha ystafell a edrychwch am syniadau ar

sut fedrwn leihau yr ynni rydych yn defnyddio.
Keep a table of the energy you use in your home. Note what is used in which 

room and look for ideas for how you could reduce the energy you use.

Yn y gegin Yn yr ystafell wely Yn y lolfa



Crewch tyrbin gwynt eich hun
Create your own wind turbine

HER DEWISOL



HER DEWISOL
Ers i’r coronafirws rhoi stop ar fywyd arferol, mae nifer fawr o bethau wedi newid. Ond oes bosib bod ein hamgylchedd wedi newid am y 

gorau? Rydym wedi gweld llwyth o luniau glanach o’r awyr, moroedd, llynoedd a dinasoedd. Ewch am dro gyda camera o gwmpas eich
ardal leol a cheisiwch dynnu lluniau sy’n profi bod eich ardal chi yn ymddangos yn fwy prydferth oherwydd y gostyngiad llygredd

amgylcheddol. Gwelwch isod luniau i’ch ysbrydoli.
Since the coronavirus put a stop to normal life, a number of things have changed. But is it possible tht our environment has improved for the 
better? We’ve seen a number of photographs of cleaner skies, seas, rivers and cities. Go for a walk with a camera around your local area and 

capture images that prove that your area appears cleaner and prettier due to the drop in environmental pollution. See below pictures to 
inspire you. 

Venice – Dwr glân a doffiniaid
Llundain strydoedd clir Lleihad sylweddol mewn llygredd aer


