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Awgrymiadau gwych
ar gyfer dechrau
yn yr ysgol
Mae’r misoedd nesaf yn amser
perffaith i ffocysu ar helpu
eich plentyn i deimlo’n hapus
a hyderus am ddechrau yn
yr ysgol uwchradd. Dyma
rhai o awgrymiadau gwych
staff Parentkind, aelodau
cymdeithasau rhieni athrawon
a chymdeithas Facebook o
famau a thadau er mwyn
eich helpu.

Mae ysgolion mawr yn golygu
mwy o athrawon a mwy o ddulliau
dysgu gwahanol i addasu iddynt.
Gwelwch os bod yna rhestr o
athrawon ar gael (gyda lluniau) fel
eich bod yn medru cyfarwyddo
eich hun a’ch plentyn. Ac os bod
gennych ffrindiau a phlant yn yr
ysgol, gwahoddwch nhw draw
er mwyn iddynt hwy gael rhannu
bywyd ysgol gyda’ch plentyn.

(ond nid ar yr arhosfa bws)
Mae eich plentyn ar fin dod yn fwy
annibynnol, felly mae’n bwysig eu bod hwy’n
gwybod eich bod yna iddyn nhw pan bod
angen. Mae yna ffin denau rhwng cadw
hwy’n saff a gadel hwy i fynd. Gofynnwch
gwestiynau am eu diwrnod fel “beth ydych
wedi gwneud heddiw rydych yn falch ohono”
neu “beth oedd yn ymdrech heddiw.” Mae
prydau bwyd teuluol ac amser ymlacio yn
gyfle da i gadw cyfathrebu.

Darllen cyn gwely
Carwch y llyfrgell
Mynychu diwrnodau
agored
Nid yw hyn yn unig yn fodd i’r plant i ddod
i adnabod ei gilydd ond hefyd yn gyfle i
gwrdda rhieni eraill (cofiwch y byddai plant
yn teithio o bell ac agos). Gofynnwch os
bod yna grŵp cymdeithasol neu rwydwaith
e-bost y gallech fod yn rhan ohoni.
Mae technoleg yn rhan bwysig o gadw
cysylltiad gyda’r ysgol a rhieni eraill felly
defnyddiwch y diwrnodau agored i weld
beth sydd ar gael.

Cyfrifoldeb ar y cyd

Pwy ‘dy pwy?

Byddwch yn bresennol

Gydag annibyniaeth gynyddol daw
cyfrifoldeb cynyddol. Cytunwch beth gall
eich plentyn ei wneud megis hongian eu
gwisg ysgol, pacio eu bag, creu system ar
gyfer sortio offer a llyfrau. Cadwch lygaid
manwl a darllenwch e-byst o’r ysgol er
mwyn i chi wybod be ddylent fod yn
gwneud a chynnig cefnogaeth os ydynt yn
camddeall neu’n mynd i banig

Byddwch yn bositif
Mae beth ydych chi’n ei ddweud yn cael
effaith ar eich plentyn, felly ceisiwch fod
yn bositif am bopeth! Hyd yn oed os
wnaethoch chi ffeindio ysgol yn anodd, neu
os nad oeddech yn dwli ar waith cartref,
edrychwch ar y pethau positif rydych
eisiau i’ch plentyn a’r cyfieuon cyffrous o’u
blaenau. A gwnnech yn siŵr eich bod yno
i’w cefnogi pan bod angen cymorth.

Mae llyfrgelloedd yn lle gwych ar
gyfer astudio a gwneud gwaith
cartref mewn heddwch, gydag
adnoddau gwych o’ch cwmpas.
Ewch a’ch plentyn i’r llyfrgell leol
ac anogwch hwy i fynd i lyfrgell yr
ysgol, sydd yn aml yn cael eu staffio
gyda phobl dawnus sy’n drysorfa o
wybodaeth.

Gyda blynyddoedd yr arddegau mewn
golwg, nawr yw’r amser i ddarllen y
llyfrau datblygiad plentyn! Dyma rhai
o’n rhestr darllen ni: ‘Get out of my life,
but first take me and Alex into town’
Tony Wolf a Suzanne Franks, ‘Blame
my brain, the amazing teenage brain
revealed’ Nicola Morgan, ‘How to raise
an adult’ Julie Lythcott-Haims.

Darllenwch bopeth
Darllenwch y wybodaeth i gyd mae’r
ysgol yn eich darparu ar ba offer sydd
angen arnynt (meddyliwch wisg ysgol,
cit ymarfer corff, offer ysgrifennu a
thechnoleg). Mae’r cytundeb cartref /
ysgol yn esbonio beth yw cyfrifoldeb yr
ysgol a’r rhiant o beth maent yn disgwyl
o ddisgyblion.

Adeiladwch wydnwch
Mae bod yn blentyn bach mewn ysgol
fawr yn medru bod yn ofnus i rai plant,
felly gwnewch yn siwr bod eich plentyn
yn medru ymdopi gyda sefyllfaoedd
newydd ac yn medru ymateb yn dda os
bod pethau yn mynd yn anghywir. Mae
plant yn awyddus i ffitio i mewn ac mae’n
cymryd hyder i fod yn driw i’w hunain.
Anogwch hwy i ddatblygu eu talentau a’u
diddordebau.

Cyfeillgarwch newydd
Mae dechrau mewn ysgol newydd a
mawr yn gyfle gwych i wneud ffrindiau
newydd. Os bod eich plentyn yn nerfus
am ffitio i mewn, dywedwch fod pawb
yn yr un sefyllfa ac anogwch hwy i
ymuno a grwpiau gwahanol - fel hynny
bydd ganddynt, rhywbeth yn gyffredin a
byddai’n haws dechrau sgwrs.

Gwaith cartref
Dylech ddisgwyl gwaith cartref yn syth
o’r cychwyn, felly mae hi werth cytuno
ar drefn yn gynnar. Trafodwch amser da i
wneud gwaith cartref (yn fuan wedi dod
adref yn amser da), a ble dylent wneud
y gwaith. Mae’n addasiad mawr ac wrth
gwrs mae angen cyfle i blant ymlacio
a mwynhau amser gyda
theulu a ffrindiau ond
byddai gwneud
gwaith cartref yn
flaenoriaeth yn
bwysig er mwyn
dangos bod
gwaith ysgol
yn bwysig.

Cynyddwch eich
gwybodaeth
Trefnwch
Dyma’r amser i annog sgiliau trefnu eich
plant. Dysgwch hwy i gael trefn, trafodwch
wneud rhestr o dasgau, pacio’r bag y
noson cynt a gweld os bod y gwaith cartref
wedi ei gwblhau.

Y peth gorau gwnes i oedd
“prynu
dau set o’r pethau sydd yn
mynd ar goll yn hawdd - allweddi
locer, tei, trainers a siwmperi.

”

Amser cywir,
man cywir

x = 2y +7

Mae’n debyg bydd ysgol eich plentyn
yn llawer mwy nag yr ydynt wedi arfer a
hi, gyda’r broblem ychwanegol o wersi
mewn gwahanol ddosbarthiadau.
Edrychwch ar fap yr ysgol gyda’ch
gilydd a sut i fynd o amgylch yr ysgol.
Dywedwch y byddai’n sialens ond y
byddant yn iawn ac yn dod i arfer a
dwedwch wrthynt beth i’w wneud os eu
bod ar goll neu’n hwyr. A chofiwch fod y
dyddiau agored yn helpu gyda hyn.

Efallai bydd eich plentyn yn
astudio pwnc y gwnaethoch
ymdrechu a hi yn yr ysgol,
neu sy’n newydd sbon i chi.
Byddent yn gwneud eu gwaith
cartref yn annibynnol ond
weithiau efallai y byddech
am ddysgu mwy am
eu pynciau. Mae yna
adnoddau teuluol i
gynorthwyo eich sgiliau
mathemateg ar y wefan
Rhifedd Cenedlaethol neu
edrychwch am wersi nos yn
eich ardal leol.

