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Owena Williams - Cadeirydd
Llywelyn Griffiths– Is-gadeirydd
Mali Owen – Ysgrifenyddes
Gethin Hughes- Is– ysgrifennydd
Robin Humphreys - Ffotograffydd
Sennen Wray – Is -ffotograffydd a swyddog cyhoeddusrwydd
Cayla Williams
Elis Jones
Megan Evans Williams
Josh Roberts

Nod Ysgol Nefyn:
Ysbrydoli plant a phobl ifanc i ddefnyddio eu Cymraeg ymhob
agwedd o’u bywydau, gan fod siarad dwy iaith yn agor drysau i
gymuned, byd gwaith a bywyd cymdeithasol llawer mwy amrywiol.
Dwy iaith dwywaith y dewis.

Digwyddiadau Wythnos Gymreig
Ymweliadau

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Gweithgareddau Dosbarth

Cystadleuaeth Siarter Iaith
Mae pob dosbarth yn yr ysgol yn gweithredu ar gynllun o’r
enw ‘Camu Tua’r Copa’.
Penderfynodd y ‘Cyngor Siarter Iaith’ bersonoli y cynllun i
ysgol Nefyn a chynnal cystadleuaeth i greu cynllun newydd
ar gyfer yr ysgol yn hytrach na’r siart ‘Camau Tua’r Copa’.

Llongyfarchiadau i Frankie.
Bydd ei chynllun - ‘Taith Iaith’ i’w weld ym mhob dosbarth.
Bydd y disgyblion yn ei ddefnyddio i werthuso eu defnydd
o’r Gymraeg. Gellir symud i fyny ac i lawr y map o Gymru.
Cael cymaint a phosib i fyny i Nefyn a Sir Fôn yw ein
nod!

Cerddoriaeth Gymraeg
www.bbc.co.uk/radiocymru

Mr Phormula (Ed Holden)
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Patrobas

Yws Gwynedd

Kizzy Crawford

Y Chwedlau

Rhaglenni teledu
www.s4c.cymru

Gwefannau ac Apiau Cymraeg
 www.bbc.co.uk/cymru/plant/

Ap - Amser stori Cyw
Mae’n amser am stori gyda Cyw a'i ffrindiau

Ap - Tric a Chlic

Ap - Betsan a Roco yn y pentref
Cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol sy’n rhoi cyfle i
blant ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn Gymraeg

Ap - Rapsgaliwn
E-lyfr Rapsgaliwn - Mae rapiwr gorau'r byd yn holi "O ble
mae coed Nadolig yn dod?" Mae'n edrych yn ei raplyfr am
yr ateb i'r cwestiwn pwysig.

Ap - Cyw a’r Wyddor
Llawer o hwyl wrth ddysgu’r wyddor Gymrae g gyda dy
blentyn
Ap - Cyfri gyda Cyw
Helpa dy blentyn ddysgu cyfri i ddeg gydag ap Cyfri gyda
Cyw.

