
  Gweithgareddau Tu 
Allan: 

 

Sgiliau Rhif 
 
Mae cyfri yn dod i mewn i’n bywydau 
bob dydd ni heb lawer o feddwl. Gallwn 
gyfri gwrthrychau naturiol yr ydym wedi 
dod o hyd iddynt yn yr ardd neu ar daith 
gerdded. Mae angen i blant allu cyfateb 
y nifer cywir o wrthrychau i'r symbol rhif 
er mwyn deall ystyr y gair 'cyfanswm'. 
Gwelwn rifau ymhob man gyda ystyr 
gwahanol iddyn nhw i gyd. 
 
Mae trefnolion yn rhoi gwybodaeth i ni 
ar y gwrthrych e.e cyntaf, ail neu olaf.  
 
Hefyd mae rhifau i’w gweld o’n cwmpas 
e.e ar geir, côd post, ffenestri siopau, 
rhifau ffôn, themomedr neu rhifau tai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
- Ffurfio’r rhifau ar y llawr 

gyda sialc neu frwsh 
paent â dŵr 

- Chwarae gêm o ‘Faint 
o’r gloch di Mr Blaidd’ 
er mwyn cyfri camau yn 
ofalus 

- Ffurfio’r rhifau gan 
ddefnyddio deunyddiau 
naturiol e.e brigau, dail 
neu flodau. 

- Faint o weithiau allwch 
chi fynd o gwmpas y 
iard ar eich beic neu 
wrth redeg?  

- Faint sydd yna i gyd? 
- Dilyn rysait yn y cegin 

fwd ac gwneud defnydd 
o eirfa mathemategol – 
mwy o ddail, llai o 
ddŵr. 

- Chwiliwch am 5 deilen 
oren a 5 deilen frown… 

- Cyfatebu gwrthrychau 
i’r symbol rhif cywir e.e 
1 blodyn, 2 frigyn, 3 
deilen ac yno mynd i 
drafod pa rhif sydd 
gyda’r gwerth mwyaf. 

- Helfa tu allan – cuddio 
a dod o hyd i rifau 

- Rhedeg râs – pwy 
oedd cyntaf/ail 

- Mynd am dro o 
gwmpas yr ysgol / 
pentref i chwilio am 
rifau 

- Plant i chwilio am 
wrthrychau ac yno dod 
I eistedd mewn cylch I 
chwarae gêm – 
eisteddwch i lawr os 
oes gennych fwy na 3 
gwrthrych, sefwch I 
fyny os oes gennych 
lain a 10 gwrthrych. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Arian 
 
Er mwyn i blant allu deall arian mae’n 
rhaid iddyn nhw weld pwrpas iddo ac 
gweld ble mae’n cael ei ddefnyddio ym 
mywyd bob dydd.  

 
- Gadael i blant dalu am 

eitemau wrth fynd i siop 
leol. 

- Canolfan arddio yn yr 
ardal tu allan er mwyn i 
blant allu prynu a 
gwerthu nwyddau 

- Rhoi rhyddid i’r plant 
benderfynu ar beth i 
brynu i’r ardal tu allan 
e.e jygiau mesur, peli 
ac yno cael y 
disgyblion i ffeindio 
prisiau am yr eitemau. 

- Mae’n costio 10c i 
wneud un lap o’r iard; 
faint o weithiau fedrwch 
chi fynd o gwmpas 
gyda £1? 
 

 

Data 

 

 
  

 
- Mynd am dro – cofnodi 

lliwiau ceir 
- Didoli deunyddiau 

naturiol – pethau 
ysgafn/trwm, 
mawr/bach, 
called/meddal. 

- Denyddio 
cardiau/stribedi lliwiau 
(B&Q) a cael plant i 
ffeindio eitemau i 
gyfateb a’r lliw penodol. 

- Cofnodi pa adar sydd 
i’w gweld yn yr ardd. 

- Defnyddio brigau fel tali 
rhicbren. 
 



 

Patrwm 

 

- Casglu deunyddiau 
naturiol ac eu gosod 
mewn patrwm e.e 
deilen goch, deilen 
frown neu brigyn, 
deilen, carreg 

- ‘Nature Kebabs’ 
 

 

Amser 

 

- Dilyn cysgodion pob 
awr o’r dydd a’i gofnodi 
gyda sialc. 

- Chwarae faint o’r gloch 
‘di Mr Blaidd er mwyn 
dod i arfer gyda’r term 
‘o’r gloch’ 

- Helfa drysor – Fedrwch 
chi ffeindio 7 brigyn 
mewn 1 munud? 
(Gadael i’r plant 
amseru gyda amserydd 
tywod neu iPad er 
mwyn gweld sut mae 
amser yn mynd heibio. 

- Dydd a Nos – gosod 
camera tu allan i 
recordio pa anifeiliaid 
sydd o gwmpas ar 
wahanol adeg o’r dydd. 

- Pa mor hir mae’n 
cymryd i’r rhew 
ddadmer yn y cysgod 
neu yng ngolau’r haul 

- Tynnu llun o'r ardal tu 
allan yn yr haf ac eto 
yn yr hydref - cymharu 
â thrafod y gwahanol 
dymhorau a'r 
newidiadau sydd i'w 
weld o'n cwmpas e.e.. 
lliwiau'r dail ar y coed 
 



 

Siâp a Chymesuredd 
  

- Gnweud siapiau hefo 
gwrthrychau naturiol 

- Gnweud siapiau gyda 
sialc 

-  
- Pa siapiau 3D allwch 

wneud gan ddefnyddio 
brigau neu bolion hir. 
Pa siâp sydd mwyaf 
boblogaidd? Pa siâp 
yw’r symlaf i’w wneud? 

- Gwneud fframiau gyda 
brigau. 

- Edrych am wahanol 
siapiau yn yr ardal tu 
allan e.e siap y dail, 
siap y cae chwarae ac 
ati… 

- Defnyddio eira neu 
dywod i wneud 
modelau 

- Pa siapiau sydd yn 
debyg? Ydy siap 
rhywbeth yn gallu 
newid? 

- Beth sydd yn digwydd 
pan fyddwn yn troi siâp 
neu yn ei roi ar ben ei 
lawr? 
 

 
 

Mesur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
- Adeiladu den – trafod 

os ydy hi’n bosib cael 
gwrthrychau trwm ar 
dop y den neu ar ben 
gwrthrychau mwy 
ysgafn. Fedrwch chi 
adeiladu den i ffitio 3 
plentyn? 

- Canolfan arddio tu 
allan – mesur faint o 
ddŵr sydd angen mynd 
ymhob pot.  

- Garddio – plannu 
hadau 5cm arwahan 

- Faint o le sydd rhwng 
bob coeden?  

- Sawl ffon fedr mae’n 
cymryd i fynd o’r wal at 
y cae chwarae? 

- Ffeindio brigau 
gwahanol hyd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pa ffordd yw’r ffordd 
mwyaf sydyn o lenwi’r 
sinc yn y cegin fwd – 
llwyad, syrinj, jwg, 
cwpan… 

- Trefnu gwrthrychau o 
ran maint e.e sosbeni, 
dail neu frigau. 

 


