GWAITH CARTREF BLWYDDYN 5 A 6 – Thema Pencampwyr

Iechyd a Lles

Cynlluniwch sesiwn ymarfer corff sydd yn
para o leiaf 30 munud. Beth am esbonio’r
sesiwn i weddill eich teulu a’i chwblhau ar y
cyd? Dyma enghraifft;
Rhedeg ar yr unfan – 1 munud
Sgipio – 1 munud
Naid seren – 1 munud
Hercian ar un goes – 1 munud

Crëwch neges i'w rhannu â phobl hŷn a
diniwed ledled Cymru. Crëwch ddarn
gwreiddiol megis; llun, cerdd, stori, neges, can,
dawns neu animeiddiad. Rhannwch gyda'r
ysgol @YsgolGwenllian a llwythwch eich gwaith

Cicio pêl yn erbyn wal – 1 munud

i ‘HWB Heroes’ ar-lein, i weld os allwch chi fod

Lunges – 1 munud

yn arwr Hwb.

Ochrgamu – 1 munud

Saib o 30 eiliad rhwng pob un.
Cwblhewch y gylchred 3 gwaith.

Dyniaethau

Mae diwrnod y nyrsys yn cael ei ddathlu ar y
12fed o Fai. Yn ogystal, cafodd un nyrs
enwog ei eni ar y dyddiad yma, sef Florence

Edrychwch ar sut y mae crefydd yn effeithio
ar chwaraeon / bobl. Oes rhai diwrnodau /
adegau o’r flwyddyn nad oes hawl gan rai
gwneud chwaraeon?

Nightingale. Ymchwiliwch i ddarganfod mwy
amdani ac yna ewch ati i greu pwerbwynt
llawn ffeithiau diddorol.

Gwyddoniaeth a

Ewch ar wefan madlablive.co.uk a

Thechnoleg

chwblhewch ambell gwis Kahoot er mwyn
gweld faint rydych chi’n cofio / gwybod
am wyddoniaeth.

e.e. nid yw Dan Walker (cyflwynydd
chwaraeon a newyddion BBC) yn gweithio ar
ddydd Sul gan ei fod yn Gristion.

Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y fideo isod er
mwyn tyfu enfys adref.
https://www.youtube.com/watch?v=8iZCNnYewmk

Ar ôl i chi gwblhau'r dasg, beth am rannu eich
canlyniadau ar drydar? Cofwch dagio’r ysgol @YsgolGwenllian.

Celfyddydau
Mynegiannol

Allwch chi fod yn greadigol gyda
mathemateg? Gan ddefnyddio symbolau a

digidau mathemategol, beth greu llun fel yr
isod?

Lluniwch arwyddlun / logo newydd ar gyfer
pencampwriaeth sydd wedi eu gohirio, e.e.
Gemau Olympaidd 2020/2021 Tokyo, Ewros
2020/2021
Dyma’r arwyddlun presennol ar gyfer Tokyo https://tokyo2020.org/en/games/emblem/

Gallwch gwblhau'r gwaith ar bapur ac
yna anfon llun ataf trwy Google
Classroom, neu'n ddigidol ar Hwb.

