
 

Daearyddiaeth / Hanes 

Sut le oedd Ysgol Pentrecelyn a’r ardal leol yn y 

60au?  

Pa mor wahanol oedd bywyd plentyn y 60au i 

blentyn yn 2019?  

Pam fod pobl yn protestio yng Nghymru yn y 60au? 

Pa fath o gerddoriaeth oedd yn boblogaidd yn y 

60au?  

Beth oedd yn ffasiynol yn y 60au? Pwy oedd Mary 

Quant a Laura Ashley?  

Beth ddigwyddodd yn Aberfan?  

Pwy oedd Gwynfor Evans? Beth oedd nod 

Cymdeithas yr Iaith? 

Beth oedd breuddwyd Martin Luther King? 

Pwy oedd y pobl cyntaf i gerdded ar y lleuad? 

Beth oedd prisiau bwyd yn y 60au? Lle oedd pobl 

yn siopa? 

Pa fath o geir oedd yn boblogaidd yn y 60au? 

Celf / Cerddoriaeth 

Pwy oedd Andy Warhol a Roy Lichtenstein a 

beth oedd Pop Art? 

Beth oedd yn ysbrydoli Laura Ashley a Susan 

Williams-Ellis (Portmeirion)? 

Beth oedd gwaith mwyaf enwog y cerflunydd 

Alberto Giacometti? 

Pwy oedd Y Beatles? Sut newidiodd eu 

cerddoriaeth yn  ystod y 60au? 

Pwy oedd yn canu caneuon pop/protest yn 

Gymraeg? 

 

Chwyldro’r Chwedegau 
Cymraeg 

Tasgau llafar, gwrando ac ysgrifennu yn seiliedig ar 

y nofel Ta-Ta Tryweryn gan Gwenno Hughes. 

Gwrando a holi cwestiynau i gyn-ddisgyblion yr ysgol 

yn y 60au. Creu holiadur am fywyd yn y 60au. Creu 

posteri a baneri i brotestio.  Erthygl am un agwedd 

o fywyd yn y 60au.  Llythyr ffurfiol i Gyngor Lerpwl 

ar ran plant Capel Celyn. Dyddiadur plentyn o 

ddyddiau olaf Ysgol Capel Celyn.  Portread o un o 

enwogion y 60au ee. Gwynfor Evans, Martin Luther 

King.  Creu sgript o ddarn o’r nofel ddosbarth. 

Stori/Barddoniaeth am lanio ar y lleuad/y gofod. 

Saesneg 

What is an acrostic poem? 

What was the Tales of Wales? 

The Angel of Nitshill Road by Anne Fine (Class text) – 
theme bullying (Anti-Bullying Week) 
Report writing 

Character description writing 

Scripts and screenplay writing 

Diary writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addysg Grefyddol 

Beth mae hindwiaid yn ei gredu? 

Pwy yw eu duwiau? 

Sut a pham mae nhw’n dathlu Divali? 

Sut mae nhw’n dathlu genedigaeth a phriodas? 

Dylunio a Thechnoleg 

Beth sydd ei angen i greu clawr record 

effeithiol? 

Sut mae rhoi cynllun ar ddefnydd i greu cas 

pensiliau? 

 

Maths 
Gwerth Lle / Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at 1,000,000 / 

Canfod gwahaniaethau rhwng rhifau / trefnu rhifau gan 

gynnwys rhifau negyddol /bondiau rhif / dulliau adio a thynnu 

meddwl ac ysgrifenedig / cyfrifo a rheoli arian/ mesur hyd a 

phwysau / tasgau rhesymu / ymarfer ffeithiau lluosi(tablau) 

 

 

 

Gwyddoniaeth 

Beth yw gwaith Gwyddonwyr? Trafod swyddi amrywiol 

Pwy yw Brian Cox? Brian Cox School Experiments (The Royal 

Society) 

Cyswllt ffermio a gwyddoniaeth (Prosiect Ffermfeisio) 

Ymchwilio i ddefnyddiau, bwyd a pheiriannau 
Beth sydd yn effeithio ar ‘curiad calon’? – manteisio ar 

dechnoleg (fitbits) 

Milltir y dydd/wythnos a chylchdeithiau ffitrwydd – log/ 

dyddiadur ffitrwydd 

 

Digidol 

Datblygu sgiliau sgrin werdd ac animeiddio – stickbots, clai 

Datblygu sgiliau rhyngweithio a rhannu gwaith – HWB, office 
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