Ysgol Dolbadarn: Darllen Adran Iau / Junior Department Reading
Bydd eich plentyn yn darllen gyda’r athro yn rheoliadd- yn unigol neu fel rhan o grŵp a bydd yr athro
yn rhoi cyfle wythnosol i blentyn newid y llyfrau darllen.
Bydd angen i chwi fel rhieni gofnodi yn y cofnod eich bod wedi darllen gyda eich plentyn. Bydd yr
athro hefyd yn cofnodi yn achlysurol neu yn arwyddo y cofnod darllen.
Mae pob plentyn angen lloches neu ffolder ar gyfer cadw llyfrau darllen/ gwaith cartref yn
drefnus.Bydd angen ymarfer y geiriau sillafu wythnosol yn y cofnod darllen.
Your child will read with the teacher/classroom assistant on a weekly basis, either individually or as a
member of a group and there will be regular opportunities to exchange books.
Parents are kindly asked to sign the reading record on a weekly basis. The teacher will record class
reading or sign the record occasionally. Each child will need a lloches (green book bag) or a folder to
keep books and homework safe. Spelling lists should be practised in the reading record.
Trefniadau darllen/Reading arrangements:
Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cofnod darllen i’r
ysgol ar ddydd
Mawrth- wedi ei
arwyddo.
Cofnod a llyfrau
darllen newydd yn
dychwelyd adref dydd
Iau. Plant yn cael
cymorth i ddewis
llyfrau.
Reading Record to be
returned to school on
Tuesday- signed by
parents.
New books and
reading record
returned home on
Thursday. Children
will be assisted with
book choice.

Mae eich plentyn yn
gwybod pa ddiwrnod
yw ei ddiwrnod
darllen- dychwelyd y
cofnod ar y diwrnod
hwnnw wedi ei
arwyddo.
Dewis llyfrau darllen
yn annibynnol ( athro
yn monitro).
Your child has been
given a specific
reading day- reading
record to be signed
and returned please.
Children to choose
reading books
independently (class
teachers to monitor
regularly).

Cofnod darllen i’r
ysgol ar ddydd
Mawrth- wedi ei
arwyddo.
Cofnod a llyfrau
darllen newydd yn
dychwelyd adref dydd
Iau. Plant yn dewis
llyfrau yn annibynnol.

Mae eich plentyn yn
gwybod pa ddiwrnod
yw ei ddiwrnod
darllen.
Dychwelyd y cofnod
wedi eia rwhyddo ar y
diwrnod hwnnw.
Dewis llyfrau darllen
yn annibynnol

Reading Record to be
returned to school on
Tuesday- signed by
parents.
New books and
reading record
returned home on
Thursday. Children
will be assisted with
book choice.

Your child has been
given a specific
reading day- reading
record to be signed
and returned please.
Children to choose
reading books
independently.

Pob llyfr gwaith cartref i’w ddychwelyd ar ddydd Mawrth fel bod atrawon yn cael cyfle i’w farciobydd rhieni yn derbyn neges os yw plentyn yn mynd i batrwm o beidio cwblhau gwaith cartref.
All homework to be returned on Tuesdays so that the teachers have adequate time to mark- a
message by text will be sent if a child shows a pattern of not completing and returning homework
on time.
RM Books- cofiwch ddefnyddio y llyfrau ar lein/ Please remember to log in to RM Books online.(
Bydd Blwyddyn 3 yn derbyn cyfrinair yn fuan/ Year 3 will be allocated a password shortly).
https://books.rm.com

