
DILYNA DY AMSERLEN
Mae gen ti amserlen 

ddyddiol newydd ers y Pasg. 
Bydd dy athrawon yn paratoi 

dy wersi, ond byddai’n dda i 
ti greu amserlen dy hun i 

drefnu sut wyt ti’n mynd i 
gyflawni’r gwaith un cam ar y 

tro. 

YSGOL GYFUN CWM RHYMNI

BYDD YN FALCH O DY 
GYFLAWNIADAU!

Nid ydy dysgu o adref yn 
hawdd! Gwobrwya dy hun a  

dy lwyddiannau. Beth am 
ddangos dy waith i dy rieni? 

Anfona dasgau rwyt ti’n falch 
ohonynt at dy Arweinydd 

Lles. Fe fydd dy athrawon yn 
trydaru darnau o waith ar 
lein, felly cadwa lygad ar 

Twitter yr ysgol ☺

MAE DY ORAU DI’N 
DDIGON!

Cofia fod hyn i gyd yn 
newydd i ni gyd! Gwna dy ore 
glas o ddydd i ddydd – ni all 

neb ofyn am fwy na hynny. Fe 
gei di ddiwrnodau da a drwg. 

Paid â bod yn galed ar dy 
hun. 

CYNGOR DYSGU O BELL…

PAID Â RHOI’R FFIDIL YN Y TO!
Problemau uwchlwytho gwaith? Methu 
agor dogfennau ar Classrooms? Wi-fi’n 
wedi diffodd neu yn araf? NID dy fai di 

ydy hyn! Tria eto yfory. Cysyllta gyda dy 
ffrindiau a’th athrawon i ofyn am 

gymorth. Mae’r adran wych TGCh wrthi’n 
danfon cyngor cyson atoch chi!

MAE’N BWYSIG I TI SIARAD!
Un o dair C ein hysgol ni ydy 

Cyfeillgarwch – siarad! Wyt ti’n becso? 
Yn poeni? Beth am i ti siarad gyda 

pherthynas neu ffrind? Mae dy 
athrawon di wrth law hefyd. 
Lawrlwytha app fel Calm neu 

Headspace i dy helpu di. Cofia rydyn 
ni gyd yn teimlo yr un peth â ti. 

CYMERA EGWYL!
Gwnâ dy waith mewn blociau 

o 10-20 munud i leihau’r 
straen. Ar ôl gorffen un wers, 

cymera egwyl cyn symud 
ymlaen. 

CADWA DREFN FOREOL!
Ceisia drin bob diwrnod fel 
diwrnod ysgol arferol. Codi,  

cawod, bwyta brecwast, 
gwneud ymarfer corff cyn 
trefnu lle addas a thawel i 

weithio.

JOIA’R AWYR IACH!
Gwna ymdrech i fwynhau’r 

awr o ymarfer corff bob dydd 
a threulio amser y tu allan yn 

yr ardd neu’n 
cerdded/rhedeg. Beth am i ti 

ddilyn ymarferion ar y we 
gyda ffrind neu riant? Mae dy 
iechyd meddwl a chorfforol 
yr un mor bwysig â dy waith 

ysgol!


