Gwybodaeth am Bontio ar gyfer Rhieni
Trosglwyddo o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd ar gyfer dysgwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn cydweithio fel rhan o’r broses drosglwyddo, gan osod strategaethau cefnogi yn eu lle ar gyfer eich
plentyn yn yr ysgol newydd. Fel rhiant mae pethau allwch chi eu gwneud gartref i helpu eich plentyn yn ystod cyfnod a all fod yn gyfnod
pryderus.

Yr Anhawster
Cofio: Llawer o bynciau newydd,
anhawster cofio enwau athrawon.
Cynllunio: Deall yr amserlen, ble i
fod a pha bryd?

Sut i Helpu
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Trefniadaeth bersonol: Mae
angen gwahanol offer ar gyfer
bob diwrnod.

Anhawster adnabod y ffordd: newid
dosbarth ar gyfer pob gwers, gorfod
dod i adnabod eu ffordd o gwmpas yr
ysgol newydd.
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Gofid neu boen meddwl : oherwydd yr
anghyfarwydd.
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Gwnewch yn siwr fod eich plentyn wedi ysgrifennu enw athro/athrawes y pwnc ar glawr y llyfr ac ar eu
hamserlen.
Edrychwch ar yr amserlen gyda’ch plentyn. Defnyddiwch liwiau i godio’r amserlen, gan ddefnyddio lliw gwahanol ar
gyfer bob pwnc.
Dylai’r lliw fod yr un lliw ȃ lliw y llyfr ysgrifennu ar gyfer y pwnc hwnnw.
Gwnewch gopïau o’r amserlen, a rhowch y rhain mewn llefydd amlwg e.e ar wal yr ystafell wely, drws
yr oergell yn y gegin, neu binfwrdd.
Edrychwch ar amserlen ac ar ddyddiadur ysgol eich plentyn bob nos. Gofynnwch iddynt edrych pa bynciau fydd
ganddynt, er mwyn iddynt bacio’r llyfrau cywir. Tynnwch unrhyw lyfrau/offer nad ydynt eu hangen o’u bag.
Os oes gan eich plentyn ffôn symudol gosodwch rybuddion larwm rheolaidd arno i atgoffa eich plentyn am
offer y byddant ei angen e.e dillad Addysg Gorfforol, gwisg nofio neu gynhwysion coginio ayyb.
Gwnewch yn siwr fod gan eich plentyn eu gwisg ysgol yn barod y noson gynt.
Gwnewch restr o bethau ‘i’w gwneud’ yn y bore er mwyn sicrhau fod eich plentyn wedi cofio popeth.
Bydd yr ysgol yn rhoi cynllun o’r ysgol newydd i’ch plentyn. Edrychwch ar y cynllun gyda’ch plentyn, er mwyn
iddynt ddod yn gyfarwydd â’r ysgol. Cynlluniwch lwybrau o amgylch yr ysgol, a helpwch eich plentyn i ddod yn
gyfarwydd â lleoliad y ffreutur a’r toiledau ayyb.
Defnyddiwch liwiau i amlygu lleoliad gwahanol adrannau yn yr ysgol (defnyddiwch yr un lliwiau ag a
ddefnyddiodd eich plentyn ar eu hamserlen).
Mae ysgolion yn trefnu dyddiau ymweld cyn i’ch plentyn drosglwyddo i’w hysgol newydd er mwyn iddynt
ymgyfarwyddo â’r ysgol.
Tawelwch feddwl eich plentyn drwy eu sicrhau na fydd disgwyl iddynt adnabod eu ffordd o gwmpas yr ysgol yn
syth, ac y byddant yn cael amser i ymgartrefu yn yr ysgol.
Edrychwch ar wefan yr ysgol er mwyn cael mwy o wybodaeth ar yr hyn sydd i’w ddisgwyl.
Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn mynychu’r ‘Diwrnod Croesawu’
Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn gwybod yn union sut y byddant yn cyrraedd ac yn dod o’r ysgol e.e yn
gwybod pa gwmni bws y byddant yn ei ddefnyddio, ym mhle y byddant yn dal y bws a faint o’r gloch.
Sicrhewch eich plentyn ei bod yn gwbl arferol i deimlo’n nerfus am symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac y
bydd eu ffrindiau’n teimlo yr un fath.

