
 

Thema: 

Y Pasg
(Blwyddyn 5 a 6)

- Ysgrifennu cerdd rhydd a/neu cerdd acrostig am Y Pasg.

-Cwblhau sialens wythnosol Bardd Plant Cymru i ysgrifennu (Gweler y wefan isod): 
https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/bardd-plant-cymru-a-childrens-laureate-wales-yn-lansio-sialensau-wythnosol-i-blant-cymru/

-Ysgrifennu erthygl bapur newydd yn sôn am ddigwyddiad 'Y Croeshoeliad.'
-Cwblhau bwrdd stori o hanes y Pasg Cristnogol. 

-Llunio cwis am y Pasg i herio eich teulu neu ffrindiau. 

-Darllen dyddiol. Mwynhau darllen llyfr yn yr ardd neu yn eich hoff ystafell yn y tŷ a thrafodwch y llyfr gydag aelod o'r teulu.
-Gwrandewch ar rai o lyfrau David Walliams yn cael eu darllen: https://www.worldofdavidwalliams.com/elevenses/   

-Gwylio rhaglen Gymraeg ar S4C Clic ac yna ysgrifennu adolygiad ohono.

-

-Ymchwilio ac yna cyflwyno gwybodaeth am sut 
mae'r Pasg yn cael ei ddathlu o amgylch y byd. 
(Gallwch ei gyflwyno ar un o raglenni HWB)
-Prosiect am y crefydd Iddewiaeth (e.e. 
darganfyddwch am y gwyliau gwahanol: Hannuka, 
Shabbat, Pesach ac hefyd am arteffactau Iddewig). 

-Llunio diagram Venn yn cymharu'r Pasg a'r 
Pesach.

- Gwnewch gerdyn Pasg ar gyfer eich teulu.

-Creu basged neu boned Pasg.
-Llunio mosaic ar y thema Pasg.

- Sesiynau TT Rock Stars

-Sesiynau Mathemateg gyda Carol Vorderman:
https://www.themathsfactor.com/subscribe/ 

-Cardiau Her Mathemateg am ddim ar wefan Twinkl

-Tasg cymesuredd: llunio hanner ŵy Pasg ac yna 
adlewyrchu'r patrwm.

-Addasu ryseitiau'r Pasg ar gyfer y nifer cywir o bobl yn 
eich tŷ chi er mwyn llunio rhestr siopa o'r cynwhysion 

angenrheidiol.
-Sesiynau ac arbrofion Gwyddonol diddorol gyda Maddie 

Moate. Beth am ymgeisio gwneud rhai ohonyn?

https://www.youtube.com/user/maddiemoate 

- Gwrandewch ar grŵp Cymraeg yr wythnos : 

Yr Ods
- Beth am lawr lwytho app 'Caneuon Cŵl' am 

ddim gyda 60 o ganeuon Cymraeg.

-Sesiwn corfforol 'Teulu FFIT Cymru' bob bore 
9.00-9.20am

-Sesiwn corfforol Joe Wicks bob bore am 
9.00am

Sesiynau ioga i ymlacio.

- Coginiwch gacen Pasg. Rhannwch lun gyda ni!

- Darganfod bwydydd a ryseitiau traddodiadol ar 
gyfer y Pasg. Cofiwch rannu'r ryseitiau!

-Gwnewch dorch (wreath) Y Pasg. 

-Llunio animeiddiad o stori'r Pasg gan ysgrifennu sgript i gyd-
fynd â'r animeiddiad. (Gallwch ddefnyddio 'Stop Motion 

Studio' neu 'Stikbot Studio' i'w gyflwyno)
-Tynnu 6 llun sy'n cyfleu'r Pasg i chi yna eu defnyddio yn 

greadigol e.e. imovie (defnyddio cyfuniad o gerddoriaeth, 
lluniau a gallwch drosleiso'r cyfan gan ddarllen cerdd 

ganddoch am Y Pasg)

-Codio (J2code / Minecraft)


