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Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu - 
Ymwybyddiaeth Ffonolegol 

● Gwrando ac ymuno â chaneuon a 
rhigymau.   

● Byddant yn 'siarad' â'u hunain, plant 
eraill ac oedolion cyfarwydd gan 
ddefnyddio brawddegau syml.  

● Dilyn cyfarwyddiadau syml. 

Personol a Chymdeithasol 
● Meithrin perthynas gadarnhaol.  
● Dechrau adnabod emosiynau eraill.  
● Dangos ymwybyddiaeth o'u teimladau 

a'u hemosiynau eu hunain, a rhai 
eraill. 

 

Datblygiad Mathemategol 
● Adrodd a threfnu rhifau - adrodd rhifau 

ymlaen ac yn ôl o 5, ymestyn i 10 os 
yw'r plant yn gallu.  

● Defnyddio cyfatebiaeth un i un i gyfrif 
hyd at 5 i 10 gwrthrych.  

● Gall y plant ddweud un yn fwy ac un yn 
llai. 

Datblygiad Corfforol 
● Cyd-symud.  
● Sgiliau llawdriniol manwl - trin ac 

archwilio defnyddiau amrywiol. 
 
 

 

 
 

Ymarfer y gân efo 
symudiadau'r 
dwylo a'r corff, tu 
fewn a thu allan. 

https://spark.ado
be.com/video/Mf
2t9nxevT8WX 

Darparu pecyn o 
wrthrychau i 
ymarfer cyfrif 
hyd at 5 neu 10, 
un yn fwy ac un 
yn llai.  Rhoi 
taflen 
gyfarwyddiadau. 

Newid y geiriau 
i’r rhigwm.. 
Dewis gwrthrych 
neu  degan neu 
anifail sydd yn 
gwneud sŵn a 
newid y geiriau i'r 
gân.  

Dyfalu beth yw'r 
anifail. Disgrifio 
lluniau gwahanol 
anifeiliaid heb 
ddweud enw'r 
anifail. 
https://spark.adobe
.com/video/YsTJsYc

Gwneud llyn i’r 
hwyaid nofio 
ynddo. Gellir 
defnyddio hwn ar 
gyda hwyaid a 
wnaed mewn 
gweithgareddau 
creadigol er mwyn 
ymarfer cyfrif. 
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https://drive.goo
gle.com/file/d/1V
glU36V55ssD0mk
HW7ddtAgVPdUl
Jf1P/view?usp=s
haring 

 

https://spark.ado
be.com/video/hV
hSF2T7IH1gC 

 

y60Spa 

 

https://spark.adob
e.com/video/YnTo
x8U2IftRv 

 
 

 
 
 

Symud fel hwyaden - 
chwifio'r breichiau, 
plygu'r penliniau, 
ysgwyd y pen ôl, plygu'r 
pengliniau ychydig, 
traed allan. 
Ychwanegu'r 
symudiadau i’r rhigwm 
pan fydd y plentyn 
wedi'i chofio yn dda 
iawn. Canu'r gân efo'r 
symudiadau a llwytho'r 
fideo ar y llwyfan 
dysgu. 

 

Gwneud hwyaden 
byped efo hosan.  Gan 
roi'r llaw tu mewn i'r 
pyped, ymarfer canu'r 
gân neu gael sgwrs efo 
ffrind pyped arall. 

 
 

Chwarae dilyn yr 
arweinydd gartref efo 
teulu a ffrindiau - bydd 
angen cyfarwyddiadau 
ar fideo. (Gweler y fideo 
a wnaed yn yr ysgol) 

 

Creu nyth gan ddefnyddio 
unrhyw ddefnyddiau e.e. 
tyweli, sanau neu yn yr awyr 
agored gan ddefnyddio 
brigau, mwd, dail a cherrig ar 
gyfer nifer penodol o hwyaid 
e.e. 4 nyth ar gyfer 4 
hwyaden.  

 

Gwneud hwyaid bach 
gan ddefnyddio 
deunyddiau ailgylchu 
pob dydd e.e. bocs 
wyau wedi'i dorri, a 
rhoi adenydd a phig o 
gerdyn yn sownd. 
Defnyddio’r rhain efo’r 
weithgaredd clai i 
ymarfer cyfrif a dweud 
y rhigwm. 

 

Canu’r rhigwm gyda 
llais cryf a llais tawel. 
Dal ati i ymarfer cadw 
curiad cyson e.e. cwac, 
cwac, cwac h.y. 1, 2, 3 
1, 2, 3.  Allwch chi 
gyflymu ac arafu? 
Cadw curiad cyson. 
Meddwl am anifeiliaid 
eraill a'r synau a wnânt, 
a newid geiriau'r gân a'r 
sŵn i wneud penillion 
newydd i'r gân.  

Casglu gwrthrychau - 
teganau/ anoddau yn y 
cartref hyd at 5 neu 10 
gwrthrych. Ymarfer cyfri 
y nifer o wrthrychau. 
Pan yn barod, ymarfer 
dweud un yn fwy/ un yn 
llai gan ddweud y rhif. 
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