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YSGOL GWIRFODDOL REOLEDIG TREMEIRCHION 
Mr Gethin H Jones 

  Pennaeth / Headteacher 

7.11.19 
 
Annwyl rieni / gwarchodwyr, 
 
Yr wythnos nesaf, sef Tachwedd 11eg tan Tachwed 15fed byddwn yn cael wythnos ‘Datblygiad 
Personol’ yn yr ysgol. Bydd y disgyblion yn dysgu’r canlynol drwy weithgareddau llythrennedd, rhifedd a 
TGCh : 

Cyfnod Sylfaen 

 Dysgu sut rydym yn edrych ar ôl babi 

 Amser cylch – beth sy’n gwneud ffrind da? 

 Adnabod rhannau eu cyrff er mwyn gwahaniaethu rhwng gwryw a benyw  

 Gwahaniaethu rhwng cyffwrdd priodol ac amhriodol. 

 Dysgu am sut maent wedi tyfu ers oeddynt yn fabi 

 Glendid personol, cadw ein corff yn lân, cadw ein dannedd yn lân 

 Trafod beth sy’n gwneud pawb yn wahanol 

 Dysgu amdanaf i – creu proffil 

 

Blwyddyn 3 a 4 

 Hylendid personol 

 Iechyd a lles – canolbwyntio ar cael meddwl positif 

 Adnabod rhannau eu cyrff er mwyn gwahaniaethu rhwng gwryw a benyw 

 Gwahaniaethu rhwng cyffwrdd priodol ac amhriodol 

 Dysgu amdanaf i – creu proffil 

 

Blwyddyn 5 a 6 

 Dysgu am organnau a’u swyddogaethau gan gynnwys organnau rhyw 

 Hylendid personol ar glasoed 

 Perthnasau – Edrych ar y mathau o berthnasau sydd o’n cwmpas 

 Dysgu am cyfeillgarwch 

Bydd St John’s Ambiwlans yn ymweld ar ysgol Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher er mwyn 
gwneud sesiynau Cymorth Cyntaf gyda’r disgyblion ar draws yr ysgol. Dydd Gwener bydd athletwr o 
gwmni ‘Inspire’ yn ymweld ar ysgol. Yn ogystal, mae’n wythnos cenedlaethol ‘Gwrth-Fwlio’ felly bydd y 
staff wedi cynllunio gweithgareddau pwrpasol ar gyfer hyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn 
ar wythnos cysylltwch ar ysgol ac byddwn mwy na pharod ich helpu. 
Yn gywir,  
Elinor Wyn Ellis 
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