Dysgwyr uchelgeisiol sy’n gyfranwyr mentrus creadigol, yn unigolion iach, hyderus ac yn ddinasyddion egwyddorol gwybodus.
Mathemateg a Rhifedd

Iaith a Llythrennedd
 Mynegi barn—Boddi Cwm Tryweryn. Creu poster protest o blaid/yn



Casglu, cofnodi a dadansoddi data ar y Beatles.



Dadansoddi amserlenni teithiau’r Beatles.



Edrych ar onglau taith Apollo 11 rhwng planedau gwahanol.



Dadansoddi elw a cholled gwerthiant recordiadau’r Beatles.

Dyniaethau
 Lleoli Cwm Celyn/Lerpwl ar fap. Cymharu
nodweddion dynol a ffisegol y ddau le.
Disgrifio sut newidiwyd tirwedd Cwm Celyn.
 Effaith newidiadau cymdeithasol y cyfnod e e
mewnfudo, ffasiwn, teithio a’r car mini,
siopa, CND a heddwch, dyfeisiadau, cwpan y
Byd (pel droed)
 Ymchwilio i enwogion enwog y cyfnod.

erbyn boddi Cwm Tryweryn. Ysgrifennu Llythyr i Gyngor Lerpwl i
ofyn iddynt ail ystyried am foddi Cwm Celyn.
 Dewis person enwog o’r 60au, casglu ffeithiau amdano/amdani a
chreu cyflwyniad ar bapur ac ar lafar.
 Dewis 1 peth ddyfeisiwyd yn ystod y 60au a nodi ei werth/creu
hysbyseb perswadiol.
 Creu adolygiad o 1 o ganeuon protest Dafydd Iwan

Gwybodaeth i Rieni
Bl 5 a 6
Haf 2021

60au

 Ymchwil—Ydy sain yn teithio trwy bob math o
ddefnydd?
 Ymchwil—Sut mae sain yn newid? Deall ystyr
traw a chryfder.

Ysgol Bro Gwydir
@Ysgolbrogwydir

Celfyddydau Mynegiannol

 Astudio
artisitiad Pop Art—Andy Warhol,
Lichtenstein, Peter Blake, Mary Quant,

Richard Hamilton, David Hockney.

 Deall
bod dewlweddau pop art yn golygu creu
delweddau iconig o bethau bob dydd.
 Gwrando a gwerthuso i gerddoriaeth y Beatles,
Dwr (Huw Jones), caneuon protest Dafydd
Iwan.



Gwyddoniaeth a Thechnoleg- Sain
Ymchwil—Sut mae sain yn cael ei greu.



Gwybodaeth Bwysig
Anfonwch eich plentyn i’r Ysgol
yn brydlon gan anelu at
bresenoldeb o 100%.
Darllenwch gyda’ch plentyn bob
dydd gan arwyddo’r Cofnod
Darllen.
Os dymunwch drafod unrhyw
fater, cysylltwch â’r Ysgol ar
01492 640342.








Dysgu am y glust a sut yr ydym yn clywed.
Iechyd a Lles
Amser cylch—hunaniaeth Gymreig/hawl i
ddŵr.
Amser antur
Pnawn lles
Gemau a ffitrwydd
Cylched ffitrwydd /Joe Wicks/Ioga.
Addysg cydberthynas a rhywioldeb (gweler
y ddogfen ynghlwm am fwy o wybodaeth).

