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Dechrau yn y Dosbarth Meithrin 

Dyma wybodaeth am ein dosbarthiadau Meithrin. Gobeithio y bydd o gymorth 
i chi wrth i’ch plentyn gychwyn yn yr ysgol. Sylweddolwn fod cychwyn 
Dosbarth Meithrin yn brofiad pwysig a’n nôd cyntaf yw sicrhau bod eich 
plentyn yn ymgatrefu ac yn hapus yn yr ysgol gyda’i ffrindiau newydd.  

Yn ychwanegol ceisiwn sicrhau amgylchedd croesawgar, diogel, hapus ac 
ysgogol, lle mae’ch plentyn yn cael cyfle i chwarae a chyfarthrebu, archwilio , 
arbrofi, darganfod a datrys problemau. 

 Yn ystod blwyddyn eich plentyn gyda ni gobeithiwn fod wedi cyfrannu tuag 
et ei ddatblygiad/datblygiad ieithyddol, corfforol, emosiynol, cymdeithasol, a 
deallusol. Trwy hyn bydd eich plentyn yn hyderus i ddechrau yn llawn amser 
yn y Dosbarth Derbyn erbyn y Medi canlynol. 

Yr wythnosau cyntaf 

Yn ystod yr wythnosau cyntaf bydd rhai plant yn siwr o  
deimlo’n ansicr. Os yw eich plentyn yn bryderus wrth i chi 
adael, helpwch eich plentyn wrth adael yn gyflym yn syth ar 
ôl ffarwelio. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol i holi 
amdanynt. Gwelir rhif ffôn yr ysgol ar y dudalen flaen. 

Peidiwch ag anfon teganau y plant i’r ysgol, mae digonedd o 
offer a gweithgareddau yw hwyluso a ‘u cysuro yn y dosbarth.   

Rydym yn deall fod cychwyn ysgol yn gallu bod yn gyfnod anodd  i deuluoedd. 
Os bydd eich plentyn yn poeni,neu yn anhapus am unrhywbeth, rhowch wybod 
i’r athrawes yn syth, fel ein bod yn gallu datrys y sefyllfa. Cedwir pob 
trafodaeth yn gyfrinachol. 



Amseroedd yr ysgol 

Cynhelir y dobarth Meithrin pob bore’r wythnos o 8.55y.b - 12.00.  Mae’n 
bosib i’ch plentyn aros yn y prynhawn gyda’r dosbarth Meithrin + , yn 
ychwanegol. Cysyllwch a’r Mudiad Meithrin am fwy o fanylion. 

Ar diwedd y sesiwn arhoswch  am eich plentyn wrth ymyl y ffens bach tu 
allan i’r dosbarthiadau Meithrin os gwelwch yn dda.  Os bydd unrhyw newid 
yn y trefniadau i gasglu eich plentyn, a fyddech mor garedig a rhoi gwybod 
i’r Athrawes neu swyddfa’r ysgol.  

Gwisg Ysgol 

 Disgwylir i’r plant wisgo gwisg ysgol: 

 crys chwys coch ( gellir eu prynu o’r ysgol) 

 crys polo gwyn 

 trowsus llwyd neu sgert/pinaffor llwyd 

Os yn bosibl, prynwch esgidiau sy’n cau gyda ‘felcro’ i alluogi eich 
plentyn i wisgo’n annibynnol. Mae dillad heb feltiau tyn a byclau yn 
haws i’r plant eu defnyddio. 

Ar gyfer ymarfer corff anfonwch yr isod mewn bag a adewir yn      
yr ysgol am yr hanner tymor : 

   crys-T coch, siorts du 

(Pympiau du ar gyfer Tymor yr Hâf yn unig) 

Dylai holl ddillad eich plentyn gael eu 
labelu’n glir os gwelch yn dda. 



Cyswllt Ysgol/Cartref 

Mae cysylltiad rhwng yr ysgol a’r cartref yn allweddol. Os oes gan eich 
plentyn unrhyw broblem neu os hoffech drafod unrhyw beth bydd yr 
athrawes yn fwy na pharod i wrando.  Cofiwch fod plant mor ifanc yn siwr o 
ymateb i’r hyn sydd yn digwydd iddynt tu allan i’r ysgol, ac y gall hyn 
ddylanwadu ar eu hymddygiad yn y dosbarth. Gadewch i ni wybod felly am 
unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau teuluol all effeithio hapusrwydd eich 
plentyn. 

 Cofiwch: 

 Siaradwch â’ch plentyn am bopeth, mae hyn yn bwysig iawn. 

 Chi yw’r person pwysicaf ym mywyd eich plentyn. 

 Mwynhewch pob munud o’r amser gwerthfawr gyda’ch plentyn.  

 Os y cyd-weithiwn fel partneriaid mewn addysg, gallwn rhoi’r  dechrau 
gorau i’ch plentyn. 

 

Bwyd Bore 

Mae’r ysgol yn darparu bwyd iachus, sef 
ffrwythau a llysiau amrywiol am gost o £1.50 
yr wythnos yn ogystal â llaeth/llefrith (ar 
gael yn rhad ac am ddim). Mae dŵr ar gael 
trwy gydol y dydd i’r plant.  

Rhowch eich arian bwyd bore mewn amlen 
gyda enw eich plentyn arno pob wythnos /neu 
hanner tymor i’r athrawes/cymhorthydd ar 
fore dydd Llun.  



Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os yw’n sâl, gan na fydd yn elwa ar y 
profiad, a gall fod yn andwyol i’r plant eraill. Gadewch i’r ysgol wybod trwy 
alwad ffôn neu nodyn  os fydd eich plentyn yn  aros adref neu os oes apwintiad 
meddygol ganddynt. 

Os bydd eich plentyn yn teimlo’n sâl yn ystod y dydd, byddwn yn gwneud ein 
gorau i gysylltu â chi (neu ag un o’r rhifau argyfwng y byddwch wedi eu 
darparu) er mwyn i rywun eu casglu o’r ysgol. Petai eich plentyn angen triniaeth 
meddygol ar frys a na fedrwn gael gafael arnoch, byddwn yn mynd a’r plentyn 
i’r ysbyty ac yn eich cyfarfod yno.  

Os oes gan eich plentyn asthma neu alergedd o unrhyw fath mae’n bwysig 
dweud wrth yr ysgol/athrawes, gan sicrhau fod unrhyw foddion fydd angen eu 
cymryd yn ystod oriau ysgol yn cael eu hymddiried i ofal yr athrawes.Os oes 
angen unrhyw foddion eraill ar eich plentyn yn ystod y diwrnod ysgol, gofynnwn 
yn garedig i chwi ddod i’r ysgol i’w ddarparu. 

Cadwch lygad manwl am lau pen, a’n hysbysebu os dowch o hyd i lau. Peidiwch a 
phoeni, na theimlo cywilydd, maent yn gyffredin iawn. Y ffordd mwyaf 
effeithiol o’u hatal rhag lledaenu ,yw cribo gwallt eich plentyn gyda chrib mân 
Mi fedrwch gysylltu gyda ni os hoffech mwy o gyngor am sut i drin llau pen. 

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn aros i’r 
Meithrin + anfonwch becyn bwyd cinio wedi 
ei labelu gydag enw eich plentyn. Er lles 
iechyd hir dymor eich plentyn,  gofynnwn i 
chwi wneud dewisiadau iachus ar gyfer y 
pecyn, ac i osgoi melysion, siocled a 
chreision. Ni chaniateir ‘pop’ fel diodydd. 

Iechyd a Salwch 

Cinio Ysgol  



Y Cyfnod Sylfaen 

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ddull o addysgu a gofalu am blant rhwng 3 a 7 oed yn 
ysgolion led led Cymru. Mae’r cwriciwlwm yn seiliedig ar 6 maes dysgu: 

 Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu 
Datblygir y sgiliau hyn wrth siarad a gwrando ar y plant, eu hannog i wrando ar 
wahanol storiau, a rhigymau, a meithrin ynddynt y pleser sydd i’w gael mewn 
llyfrau a darllen. 
 
 Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol 
Anogir y plant i fyw, gweithio a chwarae gyda’i gilydd, trwy ddatblygu’r syniad o 

gyd weithio ac annibyniaeth 
 
 Datblygiad Mathemategol 
Defnyddir rhigymau rhif, caneuon, storiau a gemau rhifo i 
ddysgu’r plant sut mae dosbarthu, cyfateb a chymharu 
gwrthrychau cyfarwydd. 
 
 Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd. 
Rhoddir cyfle i’r plant ddysgu am yr amgylchfyd, ac anogir 
hwy i wneud penderfyniadau a dewisiadau. 
 
 Datblygiad Corfforol 
Rhoddir cyfle i’r plant ddysgu sut mae’r corff yn gweithio 
a sut i ddefnyddio offer yn y dosbarth. Pwysleisir 
pwysigrwydd iechyd a diogelwch. 
 

 Datblygiad Creadigol. 
Datblygir y sgiliau yma trwy baentio, arlunio, creu cerddoriaeth, symud a 
chwarae rôl. 

Rydym hefyd yn datblygu sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu’r plant 
trwy ddefnyddio offer digidol i 
addysgu y meysydd dysgu. 



Sgiliau Allweddol 

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn gosod pwyslais ar ddysgu drwy brofiadau uniongyrchol 
h.y.chwarae a gweithgareddau ymarferol yn y dosbarth a’r dosbarth tu allan.  

Bydd profiadau o’r fath yn datblygu: 

 Dealltwriaeth eich plentyn ar draws y meysydd dysgu 

 Llês personol,cymdeithasol,emosiynol,corfforol a deallusol eich plentyn 

 Agweddau cadarnhaol at ddysgu 

 Hunan barch ac hyder i arbrofi,ymchwilio,i ddysgu pethau newydd a chreu 
perthynas ag eraill. 

 Sgiliau creadigol a sgilau datrys problemau. 

Ardaloedd y dosbarth 
I  sicrhau cyfleoedd dysgu o answadd, 
rhennir y dosbarth i ardaloedd gwahanol. 
Mae gennym ni: 

 Ardal Adeiladu a byd bach 

 Ardal Ysgrifennu 

 Ardal Mathamateg 

 Ardal Tywod a Dŵr 

 Ardal Creadigol 

 Ardal Chwarae rôl 

 Ardal Cyfrifiaduron 

 Ardal Tu allan 

 Ardal Darllen/Distaw 

Mae gweithgareddau yn cael eu 
cynllunio er mwyn sicrhau 
cyfnodau o waith penodol a 
chyfnodau chwarae rhydd 



Ein bwriad yw i sicrhau fod eich hamser yn Ysgol 
Bodhyfryd yn un cofiadwy a chysurus i’r teulu 
cyfan.  Gobeithio y bydd y wybodaeth hwn o 

gymorth,os oes gennych gwestiwn pellach teimlwch 
yn rhydd i gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol. 

Asesu a chadw cofnod 
 
Byddwn fel staff y Dosbarth Meithrin yn asesu cynnydd eich plentyn drwy wrando 
arnynt a’u gwylio’n cyflawni gweithgareddau bob dydd a rhai tasgau ffocws penodol. 
Cedwir y wybodaeth ym mhroffiliau unigol eich plentyn a defnyddir y wybodaeth 
yma i gynllunio profiadau nesaf eu datblygiad. Bydd cyfle i chi drafod cynnydd eich 
plentyn unwaith y tymor gyda’r athrawes. 

 
 
 


