
Meithrin a Derbyn - Yn yr Ysgol 
 

 
 

 

Sgiliau i’w cyflwyno a’u dysgu yn yr ysgol - (Pum Hwyaden) 
 
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. 

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. 

Personol a Chymdeithasol 
● Meithrin perthynas gadarnhaol.  
● Dechrau adnabod emosiynau eraill.  
● Dangos ymwybyddiaeth o'u teimladau a'u hemosiynau eu hunain, a rhai plant/pobl eraill. 

 
Datblygiad Corfforol 

● Cyd-symud.  
● Sgiliau llawdriniol manwl - trin ac archwilio defnyddiau amrywiol. 

 

 
 
Tasgau Ffocws Posib: 
 

1. Dysgu'r gân tu mewn a thu allan efo symudiadau'r dwylo/bysedd (tu mewn) a'r corff (tu allan) (recordio 
wrth gyflwyno i'r plentyn i rannu efo rhieni). 
 

2. Gan gyfrif hyd at 5, 10 hwyaden ymlaen ac yn ôl gan ddefnyddio hwyaid/eitemau yn y byd bach/habyrddau 
dŵr (unigol).  

Bachu hwyaden neu wrthrych allan o'r hambwrdd dŵr.   Cyfrif nifer y hwyaid sy'n cael eu dal gan 
ddefnyddio cyfatebiaeth un i un. 



3. Plant i ddechrau meddwl pa symudiadau mae hwyaden yn eu gwneud e.e. hedfan, nofio, bwyta, cwacio, 
cerdded, sefyll yn llonydd.  Ar smotyn sydd wedi'i farcio, yr ymarferydd i alw faint o bob symudiad i'w 
gwneud ar bob smotyn.  Symud i smotyn newydd a gwneud symudiad newydd. Gall plant gymryd rôl yr 
ymarferydd i arwain.  Meddyliwch sut fyddai hwyaden flin, hapus, cyffrous, ofnus, trist, unig ac ati yn 
edrych ac yn symud.   Ailadroddwch y weithgaredd uchod gan ddefnyddio geirfa emosiynol. Gofyn i'r plant 
sut maen nhw'n teimlo a rhoi'r eirfa iddynt os bydd angen. 
 

4. Disgrifio'r hwyaden ac anifeiliaid eraill - Beth weli di? Holi cwestiynau - annog ymateb a chefnogi'r plant 
drwy fodelu iaith a brawddegau syml. 

 

 
Ardaloedd Tu Fewn 

● Hambwrdd byd bach i ymarfer y gân - adnoddau i ymarfer, efo fideo yn chwarae'n barhaus.  
 

● Gwneud cysgod hwyaid gan ddefnyddio uwch-daflynydd neu dortsh efo'r dwylo gan annog dal efo bys a 
bawd.   Defnyddio bysedd gwahanol i greu pig. 
 

● Defnyddio gafaeliau i godi gwrthrychau bach a’u cyfateb â'r rhif cywir 0 i 5 yn y bocs wyau (neu adnodd 
tebyg) 
 

 Gweithgareddau dilynol posibl: 

● Chatterpix o'r hwyaden neu'r pyped wedi'i wneud gartref - defnyddio lluniau wedi'u llwytho o adref.  
 

● Perfformio eu rhigwm y maent wedi'i newid o flaen eu ffrindiau a'r athro. 

 
Yr Ardal Tu Allan 

● Dilyn yr arweinydd. Mae'r arweinydd yn creu symudiad i'r holl hwyaid bach gopïo. Mae pob plentyn yn cael 
tro i fod yn arweinydd.  Yna, datblygu i greu dilyniant o symudiadau.  Mae'r plentyn cyntaf yn gosod y 
symudiad cyntaf gan ei ail-adrodd bum gwaith, mae'r ail blentyn yn ychwanegu 5 symudiad arall i ddilyn ac 
yna'r trydydd plentyn i ychwanegu 5 symudiad, ac ati.  Anogwch y plant i gofio'r drefn.  Fideo i ymarfer 
adref.  
 

● Dŵr ar raddfa fawr. Defnyddio tiwbiau dŵr mawr e.e. gwteri plastig a gwrthrychau ar wahanol uchderau. 
Disgyblion yn gweithio ar eu pen eu hunain neu efo'i gilydd (gan ddilyn y canllawiau presennol) i greu'r dŵr 
yn llifo i lawr y bryn a mynd â'r hwyaid yn ôl i'r llyn (tiwb mawr, hambwrdd adeiladu) ar y gwaelod. Bydd 
rhaid i oedolyn ddangos neu gefnogi sut i gymryd tro a meddwl beth i'w wneud os nad yw disgyblion yn 
gallu cydweithio.  Rhowch amser i'r disgyblion ail-ymweld â'r gweithgaredd eu hunain ac ymarfer 
cydweithio. 

 


