
Ystyriaethau i Athrawon ac Ymarferwyr: 

Gweler isod fodel ar gyfer Dysgu o Bell.  Mae’r model yn seiliedig ar ‘Weithgaredd y Dydd’,  1 neu 2 weithgaredd bwrdd dewis, 2 

weithgaredd corfforol a gweithgaredd ddarllen.  Bydd angen eu haddasu yn ôl oedran a gallu’r plant. Efallai y bydd hyn yn ormod o 

waith i rai plant, felly mae posib cwblhau’r gwaith dros gyfnod o ddeuddydd. 

 

Y theori tu ôl i’r model yw bod cymaint o blant a rhieni â phosib yn gallu cael mynediad i Ddysgu o Bell, ac er mwyn cadw momentwm 

a’r ymrwymiad yn y dysgu. 

 Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a lles y plant a’u teuluoedd. O fewn y model caiff hyn ei hyrwyddo mewn amrywiaeth o ffyrdd. 

 Mae’n hawdd cael mynediad at weithgareddau’r dydd.  Maent ar gael yn ysgrifenedig ynghyd â chyfarwyddiadau ar lafar er 

mwyn i chi fel athrawon allu hwyluso’r dysgu ac i alluogi’r rhieni/gwarchodwyr i gefnogi’r dysgu.   

 Gellir cwblhau’r holl weithgareddau heb fod angen TGCh na chyswllt i’r we. 

 Gellir cwblhau’r holl weithgareddau gydag adnoddau sydd gan bawb o bosib yn eu cartrefi yn barod. 

 Mae’n ddull holistaidd o ddysgu drwy weithgareddau ymarferol, dysgu drwy chwarae a phrofiadau ‘go iawn’. Er enghraifft, 

gweithgareddau sy’n digwydd yn ddyddiol gartref. 

 Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio fel rhai hwyliog , sy’n hybu siarad a chyfathrebu rhwng plant a’u  teuluoedd. 

 Does dim pwysau na disgwyliadau i rieni a phlant gwblhau pob un gweithgaredd. 

 Parhau i gynnal cyswllt cyson a pherthynas gadarnhaol gyda’r disgyblion a’u rhieni/gwarchodwyr 

 

 

Rhaid dileu ystyriaethau i athrawon cyn anfon y model allan i rieni/gwarchodwyr 

 

 

 

 



Nodyn i Rieni 

 

Mae’r gweithgareddau isod yn weithgareddau ymarferol i chi a’ch plentyn fwynhau. Cewch ddewis sut a phryd i’w cwblhau.  Peidiwch 

â phoeni am gwblhau’r holl dasgau, neu os yw’n cymryd mwy nag un diwrnod i’w gwneud, mae hyn yn iawn.  Dewiswch amser sy’n 

gyfleus i chi a’ch plentyn, gall hyn amrywio o ddydd i ddydd. 

 

Er mwyn gweld yn union beth yw gofynion a chyfarwyddiadau y ‘gweithgareddau dyddiol’ cliciwch ddwywaith ar y ddogfen ‘word’.  

Bydd mwyafrif o’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithgareddau gennych yn eich cartref neu gerllaw.  Os cyfeirir at 

‘ap’ penodol, bydd linc i chi glicio arno a fideo yn dangos cam wrth gam, sut i’w ddefnyddio.   

 

Gallwch gysylltu gydag athro/awes/ ymarferydd eich plentyn ar .............(os yn berthnasol).  Byddent ar gael i ateb unrhyw 

gwestiwn/ymholiad rhwng XXXXX a XXXXX o ddydd Llun i ddydd Gwener (newidiwch yn ôl yr angen).  Os ydych yn dymuno rhannu 

unrhyw luniau, fideos neu waith mae eich plentyn wedi ei gwblhau, mae croeso i chi ei uwch-lwytho ar XXXXXX 

 

Y peth pwysicaf oll yw iechyd a lles eich teulu.  Mae’r gweithgareddau hyn yn rai hwyliog ac yn fodd o dreulio amser gwerthfawr fel 

teulu gyda’ch gilydd i sgwrsio, i rannu a chreu pethau. 

 

 

 



 

 

 

 

Model  2: 
1 gweithgaredd y dydd; Pob gweithgaredd corfforol er mwyn i’r rhieni ddewis 2; pob gweithgaredd creadigol er mwyn i rieni ddewis 1 ac 1 gweithgaredd darllen y dydd. 

 

1. Gweithgaredd y Dydd 
Hicori Dicori Doc. 

Llygoden fyny'r cloc. 

Mae'n taro un, 

Wel dyna lun! 

Hicori Dicori Doc. 

 

Cliciwch ddwywaith ar yr icon isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am y weithgaredd: 
 

Dysgu'r 

Hwiangerdd ILlCh.docx
    

 

2. Gweithgareddau Corfforol-dewiswch 2 weithgaredd y dydd o'r grid isod 
 

3. Gweithgaredd Creadigol-dewiswch 1 gweithgaredd y dydd o’r grid isod 
 

4. Gwrandewch ar stori 
 

 

Rhannwch eich hoff lyfr gydag aelod o'ch teulu, gall hyn fod yn stori amser gwely. 
 



Gweithgareddau Corfforol: 

Taflu 
 
Gosodwch gloc smalio 
ar y llawr wedi'i wneud 
o bapur newydd, dail, 
cerrig bach ac ati... 
 
Chwiliwch am degan 
bach meddal, neu fag 
ffa, a'i daflu ar bob rhif 
yn ei dro. 
 

Her un goes 
 
Sefwch ar un goes a 
chyfrif at 12.   
 
Cyfrwch yn gyflym, 
cyfrwch yn araf, a 
ffeirio coes. 
 

Olion troed 
Ewch ati i gymharu 
olion traed neu hyd 
camau chi a'ch teulu.  
 
Pwy sydd â'r cam 
mwyaf? 
Pwy sydd â'r cam 
lleiaf? 
Pwy sydd â'r droed 
fwyaf? 
Pwy sydd â'r droed 
leiaf? 
 
 

Gwneud cloc 
 

Tu mewn/tu allan...   

 Cymrwch gamau 
llygoden a chamau 
cawr o gwmpas y 
lle.   

 Allwch chi neidio o 
gwmpas? Naid fach 
yna naid fawr. 

 Allwch chi sgipio o 
gwmpas? 

 Allwch chi redeg o 
gwmpas? Camau 
mawr a chamau 
bach 

Symud o gwmpas y 
cloc 

 
Rhedeg, hercio, neidio, 
tu allan i gloc smalio 
(pethau o'r tŷ e.e. 
bwcedi, potiau blodau, 
mewn cylch) o gwmpas 
y cloc 

Faint o'r gloch, Mr 
Blaidd? 

 
Chwaraewch "Faint o'r 
gloch, Mr Blaidd?" efo 
eich teulu.  
 
Cyfarwyddiadau isod. 
 

Cloc pegiau 
 

Rhowch begiau o 
gwmpas rhywbeth siâp 
cylch e.e. plât, fel oriau 
ar gloc.  
 
 
 

Gadewch i'ch bysedd 
wneud y gwaith 

cerdded 
 

Defnyddiwch unrhyw 
ddau fys i redeg i fyny a 
lawr pethau fel 
llygoden.  
 
Newidiwch eich bysedd 
a'ch dwylo i weld os 
allwch chi gadw'r 
llygoden i symud.  
 

Symud fel llygoden 
 
Cymrwch gamau bach 
yn symud o gwmpas, 
gan ddechrau yn araf 
yna cyflymu pa mor 
sydyn allwch chi fynd, 
araf, stopio!  Cyrliwch 
mewn pelen (traed ar y 
llawr) a neidio cyn 
uched ag y gallwch ac 
yn ôl i belen.  
Dangoswch i'ch teulu 
beth allwch chi wneud 
a'u herio nhw i wneud 
yr un fath â chi.  
 

Her cyfrif at 12: 
 
Peidiwch â rhoi'r gorau 
iddi nes i chi gyrraedd 
12 ar bob un. 
 
Rhedeg yn eich unfan  
Hopian ar un goes 
Hopian ar y goes arall 
Sgipio  
Neidio 
Stompio 
Curo dwylo 
 
All eich teulu ymuno? 

Allwch chi? 
Allwch chi gyffwrdd 
â'ch traed? 
Allwch chi gyffwrdd 
â'ch trwyn? 
Allwch chi wneud eich 
hun yn dal? 
Allwch chi wneud eich 
hun yn fach? 
Allwch chi wneud eich 
hun yn llydan? 
Allwch chi wneud eich 
hun yn gul? 
Allwch chi fynd yn 
araf? 
Allwch chi fynd yn 
gyflym? 
Allwch chi symud fel 
llygoden? 

Tro'r cloc 
 

Mae dwylo'r cloc yn 
troi. 

Allwch chi ddod o hyd i 
sgarff/hen 
ddefnydd/rhuban i:  
 

 Wneud cylchoedd 
yn yr awyr?  

 Gwneud cylchoedd 
ar y llawr?  

 Gwneud cylchoedd 
uwch eich pen? 

 Gwneud cylchoedd 
o gwmpas eich 
corff? 
 

Allwch chi ddefnyddio'r 
llaw arall? 



Meddyliwch am 
bethau eraill y gallwch 
chi eu gwneud, yna'u 
rhannu efo'ch teulu. 
Fedran nhw wneud hyn 
hefyd? 

 

 

 

 

Sut i chwarae "Faint o'r gloch, Mr Blaidd?" 

Rhowch y teulu i sefyll ochr yn ochr.  

Dewiswch "Mr. Blaidd" sy'n sefyll yn bell o’ch blaen, ac yn troi ei gefn/chefn fel nad yw'n gallu gweld y lleill. 

Mae'r teulu yn dweud "Faint o'r gloch yw hi, Mr Blaidd?" 

Mae Mr Blaidd yn troi ac yn ateb "Mae hi'n bedwar o'r gloch". 

Mae'r teulu yn cymryd 4 cam ymlaen at y blaidd. 

Bydd y teulu yn mynd yn nes ac yn nes at y blaidd efo pob "Faint o'r gloch,..."  

Pan fyddant yn agos iawn, bydd y blaidd yn dweud "Amser cinio", a bydd y teulu yn rhedeg i ffwrdd. Pwy bynnag fydd y blaidd yn ei ddal, hwnnw neu honno fydd y blaidd y 

tro nesaf.  

 

 

 

 

 

 

 



Gweithgareddau Creadigol: 

Cadw curiad  
 
Gwnewch ddrwm efo llwy 
bren ar sosban neu bwced.   
Adroddwch y bennill wrth 
gadw curiad cyson.   
Gwnewch sŵn cryf ac yna 
sŵn tawel wrth adrodd y 
bennill a chadw curiad 
cyson. 'Chydig yn anoddach! 
 

Gwneud sŵn cloc yn canu 
 
Adroddwch y pennill ac wrth 
gyrraedd un o'r gloch 
gwneud un curiad, dau o'r 
gloch - dau guriad ac ati. 
 
Dilynwch ar gyfer taro tri o'r 
gloch, pump o'r gloch ac 
ati...  Gofalwch gyfrif yn 
gywir sawl tro rydych chi'n 
curo'r drwm (gwneud i'r cloc 
ganu).  

Gwnewch collage o lygoden 
efo pethau naturiol o'r ardd, 
wrth fynd am dro, neu gan 
ddefnyddio defnyddiau 
ailgylchu yn y tŷ (dim angen 
glud). Defnyddiwch 
brennau, hen ffrâm luniau 
neu stribedi cerdyn/papur 
newydd i'w fframio.  
Tynnwch lun os allwch chi 
neu fel arall gallwch 
ddefnyddio Chatterpix i 
ddod ag ef yn fyw. Gallwch 
ddefnyddio hwn gyda'r 
gweithgaredd 'dysgu'r 
hwiangerdd'. 
 

 
 

Celf efo defnyddiau 
ailgylchu 

 
Defnyddiwch ddefnyddiau 
ailgylchu i wneud cloc. Gall 
fod yn collage neu'n 3D. 
 
 

 

Celf efo defnyddiau 
ailgylchu 

 
Allwch chi wneud cartref i 
lygoden? 
Meddyliwch am ba faint 
cartref sydd ei angen. 
Allwch chi wneud llygoden 
i'w rhoi tu mewn?  

 

 

 

 

 

 


