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MEITHRIN / DERBYN                                      BWRIAD Y DYSGU 
Gweithio fel rhan o grwp, rhannu a chymeryd twrn a gwerthfawrogi rheolau. Datblygu diddordeb yn y byd o’u cwmpas a deall beth sydd gan eu 

hamgylchedd i’w gynnig. Bod yn ofalgar ac yn ystyriol. Defnyddio storiau i godi cwestiynau ynghylch pam mae rhai pethau yn arbennig.Dewis a 

defnyddio gweithgareddau yn annibynnol. Dangos chwilfrydedd a datblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu a phrofiadau newydd. 

 

 

Gwrando ac ymateb yn briodol ac yn effeithiol gan ganolbwyntio a thalu sylw yn gynyddol. Dangos diddordeb mewn llyfrau a’u mwynhau. Dilyn 

storiau. Deall sain ac ystyr a’r cysylltiad rhwng ysgrifennu a chyfathrebu, print a lluniau. Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, gair, brawddeg neu 

lun. Datblygu diddordeb mewn iaith. 

 

 

Datblygu ystod o ddulliau gweithredu a strategaethau mathemategol. Defnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol. Cyfrif a chymharu 

rhifau. Adnabod dyddiau yr wythnos. Deall a defnyddio amser ac arian. Gweithgareddau adio a thynnu. Adnabod priodweddau siapiau 2D a 3D. 

 

Archwilio ac arbrofi. Gweld cysylltiadau rhwng achos ac effaith. Llunio mapiau syml. Adnabod afon, bryniau ,pont, ffyrdd ac arsylwi ar wahanol 

drafnidiaeth. Defnyddio atlasau a globau.Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sydd yn byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Deall  trefn 

amser. Adnabod newidiadau sydd yn digwydd gyda treigl amser. Arsylwi ar liwiau a sut maent yn newid. Ymchwilio i sut mae y tywydd a’r tymhorau 

yn newid. Siartiau Tywydd. 

 

 

Rheoli symudiadau y corff a datblygu  ymwybyddiaeth synhwyraidd. Symud yn greadigol gan ddefnyddio dychymyg a’u profiad. Datblygu hyder wrth 

deithio a chamu, neidio a glanio a throsglwyddo pwysau a chreu dilyniant o fewn dawns a gymnasteg. 

 Datblygu sgiliau llawdriniol manwl. 

 

 

Cymysgu , siapio, trefnu a chyfuno deunyddiau er mwyn creu eu delweddau a’u gwrthrychau eu hunaun sy’n cyfleu ac yn mynegi eu syniadau mewn 

modd creadigol. Datblygu dealltwriaeth o liwiau, tôn, patrwm a ffurf. 

Canu ystod o ganeuon a chreu syniadau cerddorol eu hunain. 

 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cymorth a’ch cyd weithrediad yn ystod y tymor. 


