
Model 4 – Awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau i ddisgyblion Meithrin a Derbyn 

 

Ystyriaethau ar gyfer athrawon ac ymarferwyr: 

 

Y rhesymeg y tu ôl i'r model hwn yw caniatáu i gynifer o blant a rhieni a phosibl allu cael mynediad at Ddysgu o Bell a pharhau i 

ymwneud ag addysg. 

 

• Y flaenoriaeth gyntaf yw iechyd a lles y plant a'r teulu. Yn y model hwn mae cyfuniad o ddulliau i gefnogi hyn mewn ffordd 

ymarferol. 

• Mae gweithgareddau’n hawdd i’w cyflawni ac mae cyfarwyddiadau ysgrifenedig a chyfarwyddiadau lleisiol ar gael (Tasg y Dydd) 

i'ch galluogi chi fel athrawon i hwyluso'r dysgu ac i rieni / gofalwyr allu cefnogi'r dysgu. 

• Gellir gwneud yr holl weithgareddau heb yr angen am gysylltiad Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (ICT) neu wifi. 

• Mae'r holl weithgareddau wedi'u cynllunio ar gyfer eu cwblhau gydag adnoddau sydd ar gael yn y mwyafrif o gartrefi. 

• Ceir yma agwedd holistig tuag at ddysgu a darperir yr addysg trwy brofiadau ymarferol, seiliedig ar chwarae / bywyd go iawn. Er 

enghraifft, tasgau bob dydd yn y cartref. 

• Mae'r gweithgareddau wedi'u cynllunio i fod yn bleserus ac yn apelgar, ac yn annog siarad a chyfathrebu rhwng y plant a'u teulu. 

• Nid oes pwysau amser na disgwyl i ddisgyblion / rhieni gyflawni'r cyfan. 

• Bydd y gwaith yn cynnig cyswllt rheolaidd a pherthynas gadarnhaol gyda’r disgyblion a’u rhieni / gofalwyr. 

  



 

Dileu Ystyriaethau Athrawon / Ymarferwyr cyn anfon y model at rieni / gofalwyr 

 

Nodyn i Rieni 

Mae'r gweithgareddau isod yn weithgareddau ymarferol i chi a'ch plentyn eu mwynhau. Chi a'ch plentyn sy'n penderfynu sut a 

phryd rydych chi'n dewis eu gwneud nhw! Peidiwch â phoeni am eu cwblhau i gyd neu os ydyn nhw'n cymryd mwy na diwrnod - 

mae hynny'n iawn! Dewiswch amser sy'n siwtio chi a'ch plentyn. Gall hyn newid o ddydd i ddydd. 

Byddwch yn gallu cysylltu ag athro dosbarth neu ymarferydd eich plentyn ar XXXXXXX (os yw'n briodol). Byddant ar gael i ateb 

unrhyw gwestiynau rhwng XXXX a XXXXX o ddydd Llun i ddydd Gwener (newid yn ôl yr angen). Os ydych chi am rannu unrhyw 

luniau, fideos neu waith y mae'ch plentyn wedi'i wneud gyda'r athro gallwch ei uwchlwytho i XXXX. 

Y peth pwysicaf yw iechyd a lles eich teulu. Dylai'r gweithgareddau hyn fod yn hwyl a chynnig amser gwerthfawr i chi gyda'ch gilydd 

i siarad, rhannu a chreu pethau. Cofiwch y bydd plant yn dal i fod eisiau ac angen chwarae yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Dewiswch unrhyw weithgareddau i'w cwblhau dros yr wythnos. Ceisiwch ddewis o leiaf un o bob lliw. 

 

Allwedd:  

Gweithgareddau’r 
diwrnod / Personol a 
Cymdeithasol 

Cyfathrebu / Rhifedd Creadigol Corfforol 

 

 

 

 



Gadewch i ni wneud ein 
hunain yn barod! 
Allwn ni godi o'r gwely a gwisgo'n 
barod ar gyfer ein diwrnod? 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch 
dwylo a brwsio'ch dannedd! 
 
 

Ar eich marciau…..! 
Gadewch i ni wneud marciau gan 
ddefnyddio ein dwylo a phaent! 
Allwn ni ddefnyddio ein traed 
hefyd? Allwch chi wneud 
patrymau arbennig gan 
ddefnyddio gwahanol liwiau? 

Beth am dorri? 
Allwn ni ddefnyddio siswrn i dorri 
siapiau? Allwn ni dorri lluniau o'n 
hen gatalogau a'n cardiau pen-
blwydd? 

Symud fel fy hoff anifeiliaid! 
Beth yw eich hoff anifail? Allwn ni 
gerdded yn dawel fel llygoden 
fach? Defnyddiwch unrhyw ddau 
fys i ‘redeg gyda’ch bysedd’ i 
fyny ac i lawr gwrthrychau fel y 
llygoden? Sut fyddai eliffant 
mawr yn cerdded? 

Pen, ysgwyddau coes a 
thraed! 
Allwch chi gyffwrdd eich pen? 
Beth am flaenau eich traed? 
Nawr allwn ni ganu ‘Pen, 
ysgwyddau, coes a thraed’ 
gyda’n gilydd a gwneud y 
symudiadau? 

Cerddoriaeth gampus! 
Gadewch i ni wneud rhywfaint o 
gerddoriaeth gyda'n gilydd - beth 
allwn ni ei ddefnyddio? Allwn ni 
ddefnyddio potiau a sosbenni o'r 
gegin? Oes gennym ni unrhyw 
lwyau pren i daro’r offerynnau? 
Allwn ni chwarae Hicori, Dicori 
Doc gyda'n gilydd? 

Gawn ni wneud lluniau? 
Allwn ni wneud lluniau gan 
ddefnyddio gwahanol binnau 
ffelt, pensiliau a chreonau ar 
bapur, cerdyn neu hyd yn oed ar 
y llwybr y tu allan? Allwch chi 
weld unrhyw batrymau neu 
siapiau? 

Dwi'n llwglyd! 
Beth am osod y bwrdd ar gyfer 
brecwast neu swper. Faint o 
blatiau sydd eu hangen arnom? 
(Trafodwch faint y platiau, 
bowlenni, ffyrc a llwyau) 

Splish, sblash, splosh! 
Beth am gael hwyl yn yr awyr 
agored gyda'n bowlen golchi 
llestri a photiau iogwrt gwag! 
Allwn ni ddefnyddio ein jwg 
blastig i lenwi'r potiau? Faint o 
botiau allwn ni eu llenwi gan 
ddefnyddio'r jwg fawr? Allwn ni 
wneud patrwm  a lluniau yn y dŵr 
gyda brigyn? 

Amser garddio! 
Tacluswch yr ardd a dyfrio'r 
planhigion. Beth am hau hadau 
neu blannu blodau os ydyn nhw 
ar gael? 

Gadewch i ni fynd ar helfa 
pryfaid o amgylch yr ardd! 
Allwch chi ddarganfod ble mae'r 
chwilod a'r pryfed yn byw yn yr 
ardd? Ydyn nhw'n byw o dan y 
cerrig? Allwn ni wneud lloches 
fach ar eu cyfer? Beth fyddan 
nhw'n ei fwyta? 

Lliwiau'r enfys! 
Dewch ar helfa drysor lliwiau o 
gwmpas y tŷ neu hyd yn oed yr 
ardd! Pa liwiau allwch chi eu 
gweld? Allwch chi ddod o hyd i 
bethau o wahanol liwiau? Allwn 
ni roi'r holl wrthrychau coch 
gyda’i gilydd? Beth am y rhai 
glas? 

Hicori Dicori Doc! 
Beth am ddysgu hwiangerdd 
gyda'n gilydd. Gwrandewch yn 
ofalus ac adrodd y geiriau’n 
uchel. Allwch chi ei hadrodd yn 
dawel iawn fel llygoden? Sut 
fyddai eliffant yn ei hadrodd? 

Ffyn a cherrig! 
Allwn ni gasglu brigau, dail a 
cherrig o'r ardd? Beth am greu 
llun wyneb person? Faint o 
wahanol liwiau a siapiau allwch 
chi eu gweld? 
 

Amser tacluso! 
Helpwch i glirio'r llestri a sychu'r 
bwrdd. Allwch chi drefnu’r cyllyll 
a ffyrc yn grwpiau? Allwn ni gyfrif 
faint o ffyrc sydd gennym? 

Gawn ni greu?! 
Allwn ni wneud bws o'n hen 
flychau grawnfwyd? Beth allwn ni 
ei ddefnyddio ar gyfer yr 
olwynion - oes angen dwy yntau 
pedair olwyn? Pa siapiau allwch 
chi eu gweld? 

 


