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Deunyddiau cymorth i athrawon

Blwyddyn 2

Dwlu ar 
ddarllen



Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth – Dwlu ar ddarllen

Mae’r gweithgareddau hyn ar gyfer Blwyddyn 2 yn seiliedig ar y thema darllen llyfrau. 
Maen nhw’n annog y dysgwyr i ddefnyddio a chymhwyso ystod eang o sgiliau rhifiadol.

Gweithgaredd 1
Dwlu ar ddarllen 
Bydd y dysgwyr yn datrys ystod o broblemau, gan ddefnyddio 
syniadau am nawdd a dod â llyfrau i’r ysgol.

Mae’n cynnwys:
■■ Sgript i athrawon
■■ Cyflwyniad PowerPoint
■■ Cwestiynau – Dwlu ar ddarllen
■■ Cynllun marcio

Gweithgaredd 2
Gwneud llyfrau 
Byddan nhw’n gwneud eu llyfr eu hunain gan ystyried patrymau rhif yn nifer y 
tudalennau.

Mae’n cynnwys:
■■ Esboniwch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon

Gweithgaredd 3
Gwerthu ein llyfrau 
Byddan nhw’n prisio ac yn ‘gwerthu’ eu llyfrau, gan ystyried cyfuniadau syml.

Mae’n cynnwys:
■■ Esboniwch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon

Gweithgaredd 4
Heddlu onglau sgwâr 
Byddan nhw’n gwneud eu dyfais fesur onglau sgwâr eu hunain ac wedyn yn ystyried 
effaith gwahardd pob llythyren yn yr wyddor sydd heb ongl sgwâr.

Mae’n cynnwys:
■■ Esboniwch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon
■■ Taflen i athrawon – Heddlu onglau sgwâr
■■ Bwrdd gwyn – ATHRAWES 
■■ Bwrdd gwyn – Onglau sgwâr yr HEDDLU
■■ Taflen adnoddau – Yr wyddor

Gweithgaredd 5
Robot sy’n troi 
Byddan nhw’n parhau i ymchwilio i onglau sgwâr drwy esgus bod yn robotiaid sy’n troi yn 
unol â chyfarwyddiadau’r athro/athrawes.

Mae’n cynnwys:
■■ Esboniwch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon
■■ Taflen i athrawon – Symudiadau robot
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Cyflwyniad



Y sgiliau rhesymu sydd eu hangen

Adnabod Cyfathrebu Adolygu

Bydd y dysgwyr yn dewis beth 
i’w wneud a sut i’w wneud.

Byddan nhw’n defnyddio iaith 
bob dydd ac iaith fathemategol 
i siarad am eu gwaith.

Byddan nhw’n ystyried a yw eu 
hatebion yn gwneud synnwyr 
yng nghyd-destun eu gwaith.

Sgiliau gweithdrefnol
■■ Adio a thynnu

■■ Lluosi, gan gynnwys tablau 2, 5 a 10

■■ Defnyddio cyfuniadau gwahanol o arian i 
dalu am eitemau hyd at £1

■■ Cofnodi gwybodaeth mewn tabl

■■ Adnabod hanner tro a chwarter tro, 
clocwedd a gwrthglocwedd

■■ Adnabod bod chwarter tro yn ongl sgwâr

Iaith rifiadol
■■ I gyd (yn gyfan gwbl)

■■ Mwy

■■ Hanner, dwbl

■■ Patrwm

■■ Tabl

■■ Cyfartal

■■ Ongl sgwâr

■■ Chwarter tro, hanner tro, tri chwarter tro

■■ Clocwedd, gwrthglocwedd
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Cyflwyniad



Dwlu ar ddarllen

Gweithgaredd 1



Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen

Amlinelliad

Mae’r gweithgaredd hwn ar gyfer Blwyddyn 2 yn seiliedig ar ddarllen llyfrau. Bydd y 
dysgwyr yn ymateb i’r cyflwyniad ysgogi sy’n egluro cyd-destun darllen noddedig, 
wedyn byddan nhw’n ateb cwestiynau ynglŷn â dod â llyfrau i’r ysgol a’u gwerthu.

Bydd angen 

  neu 

SA Sgript i athrawon 

Cyflwyniad PowerPoint

C
Cwestiynau – Dwlu ar ddarllen  
Tair tudalen i bob dysgwr, 
gellir argraffu tudalennau 1 a 2 ar bob ochr i’r papur

CM Cynllun marcio
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Cyflwyniad i’w ddangos i’r dysgwyr cyn iddyn nhw ddechrau gweithio 
ar Dwlu ar ddarllen

Dylech ddarllen y testun yn y blychau ar y dde (ond nid y testun mewn print italig) i’r dysgwyr. 
Gallwch ddefnyddio eich geiriau eich hun, neu esbonio rhagor am y cyd-destunau, os oes 
angen. Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio’r eitem hon at ddibenion asesu, ni ddylech eu 
helpu o gwbl gyda’r rhifedd sydd i’w asesu.
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Dwlu ar ddarllen
(Cadwch y sleid hon ar y sgrin nes eich bod yn barod 
i ddechrau’r cyflwyniad.)

Sleid 2 Mae’r plant Blwyddyn 2 hyn yn dwlu ar ddarllen! 
Maen nhw’n dwlu cymaint ar ddarllen nes eu bod 
yn gofyn i’r athro a oes modd cael wythnos ‘Dwlu 
ar ddarllen’ yn yr ysgol.

Mae’r athro’n cytuno ac yn dweud y byddan 
nhw’n gallu codi arian i helpu i brynu mwy o 
lyfrau i’r ysgol.

Tybed sut allen nhw godi arian?

Sleid 3 Y peth cyntaf mae’r plant yn ei wneud yw darllen 
noddedig.

Mae pob plentyn yn darllen cymaint o lyfrau â 
phosibl mewn wythnos ac mae eu teuluoedd a’u 
ffrindiau yn rhoi swm bach o arian am bob llyfr 
maen nhw’n ei ddarllen.

SA
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Sleid 4

Rwy’n rhoi10c
i Olly am bob
llyfr mae’n
ei ddarllen.

Dyma daid/tad-cu Olly (pwyntiwch). Faint fydd e’n 
ei roi i Olly am bob llyfr mae’n ei ddarllen? Ie, dyna 
ni, 10c.

Felly os bydd Olly yn darllen tri llyfr, faint fydd 
ei daid/tad-cu yn ei roi iddo? Dyna ni, 30c. Sut 
wnaethoch chi gyfrifo hynny? (Trafodwch, gan 
ddefnyddio’r bwrdd gwyn os oes angen.)

A faint fydd e’n ei roi os mai dim ond dau lyfr fydd 
Olly yn eu darllen? Cywir, 20c. Da iawn chi.

Sleid 5

Rwy’n rhoi 20c
i Lisa am bob
llyfr mae’n
ei ddarllen.

Rwyn’ rhoi 5c
i Lisa am bob
llyfr mae’n
ei ddarllen.

Dyma fam Lisa (pwyntiwch). Mae hi’n rhoi 20c 
i Lisa am bob llyfr mae’n ei ddarllen. A dyma 
chwaer Lisa (pwyntiwch). Mae hi’n rhoi 5c i Lisa am 
bob llyfr mae’n ei ddarllen.

Mae Lisa’n darllen dau lyfr. Gweithiwch gyda’r 
person nesaf atoch chi. Faint mae Lisa’n ei gael i 
gyd?

(Ar ôl trafod, cytunwch ei bod yn cael 50c: 40c gan 
fam Lisa a 10c gan ei chwaer. Eto, defnyddiwch y 
bwrdd gwyn os bydd o gymorth ond peidiwch â 
thynnu sylw at y dull o adio 20c a 5c, ac yna dyblu.) 

Sleid 6

Diwrnod dod â llyfrau i’r ysgol

Mae Blwyddyn 2 hefyd yn penderfynu cynnal 
‘Diwrnod dod â llyfrau i’r ysgol’.

Bydd pob plentyn yn dod ag unrhyw lyfrau mae 
wedi gorffen gyda nhw i’r ysgol. Wedyn, bydd 
y llyfrau hyn yn gallu cael eu gwerthu. Beth am 
weld am faint fyddan nhw’n gwerthu’r llyfrau . . .

SA
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Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth: 
Dwlu ar ddarllen

Sleid 7
S UÊ LL L Y F R A

llyfrau mawr
20c yr un

llyfrau bach
10c yr un

Faint mae’r llyfrau mawr yn ei gostio? Ie, dyna ni, 
20c yr un. A faint yw cost y llyfrau bach? Dyna ni, 
10c yr un.

Nawr rydych chi’n mynd i ateb ychydig o 
gwestiynau am wythnos ‘Dwlu ar ddarllen’ 
Blwyddyn 2.

Cofiwch ddangos eich gwaith bras er mwyn i 
rywun arall allu deall beth rydych chi’n ei wneud 
a pham.

(Os ydych chi’n defnyddio’r eitem hon at ddibenion 
asesu, efallai yr hoffech gyfyngu’r amser sydd ar 
gael, e.e. 15 munud.)

SA
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Rwy’n rhoi 2c i Lisa am 
bob llyfr mae’n ei ddarllen.

Mae Lisa’n cael 20c.

Faint o lyfrau mae hi’n eu darllen?

 o lyfrau

Rwy’n rhoi 10c

i Joe am bob
llyfr mae’n
ei ddarllen.

Rwy’n rhoi 5c

i Joe am bob
llyfr mae’n
ei ddarllen.

Mae Joe yn darllen 4 llyfr.

Faint o arian mae Joe yn ei gael i gyd?

1

2

c

 

1m

 

3m

C
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Diwrnod dod â llyfrau i’r ysgol

Mae Blwyddyn 2 yn dod
â’r llyfrau hyn.

Mae Blwyddyn 3 yn dod
â’r llyfrau hyn.

15
o lyfrau
mawr

20
o lyfrau
mawr

21
o lyfrau

bach

28
o lyfrau

bach

Mae Blwyddyn 3 yn dod â mwy o lyfrau na Blwyddyn 2.

Faint o lyfrau yn fwy?

3

o lyfrau yn fwy
 

3m

C
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S UÊ LL L Y F R A

llyfrau mawr
20c yr un

llyfrau bach
10c yr un

Mae Olly yn gwario £1

Mae’n cael 6 llyfr.

Beth wnaeth Olly ei brynu? Cyfrifwch yr ateb.

4

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach  
 

3m

C

Dwlu ar ddarllen Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Cwestiynau



Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Cynllun marcio

C Marciau Ateb

1 1m 10 o lyfrau

2 3m 60c

Neu 2m Yn dangos neu’n awgrymu 20 a 40

Neu 

Yn dangos neu’n awgrymu 4 set o 15 
(derbyniwch adio ymlaen)

Neu 1m Yn dangos neu’n awgrymu 20 neu 40

Neu 

Yn dangos 15

3 3m 12 o lyfrau yn fwy

Neu 2m Yn dangos neu’n awgrymu 20 − 15 = 5 a 
28 − 21 = 7 (derbyniwch gyfrif ymlaen)

Neu 

Yn dangos 36 a 48, a’r bwriad i dynnu 
(derbyniwch gyfrif ymlaen)

Neu 

Yn dangos dull gwahanol fyddai’n arwain 
at ateb o 12 o lyfrau yn fwy pe bai’r cyfrifo’n 
gywir, ac nid yw’n cynnwys mwy nag un gwall 
rhifiadol

Neu 1m Yn dangos neu’n awgrymu 20 − 15 = 5 neu 
28 − 21 = 7 (derbyniwch gyfrif ymlaen)

Neu 

Yn dangos 36 neu 48

7
Cyfanswm gan bob person, mewn 
ceiniogau

7
Cyfansymiau ar gyfer pob 
blwyddyn

7
4 × y cyfanswm am bob llyfr, mewn 
ceiniogau

7
Nifer y llyfrau mawr a bach 
ychwanegol

Efficient
method
Dull

effeithlon

CM
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Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Cynllun marcio (parhad)

C Marciau Ateb

4 3m 4 o lyfrau mawr a 2 o lyfrau bach

Neu 2m Yn rhoi un o’r atebion canlynol: 

3 o lyfrau mawr a 4 o lyfrau bach

2 o lyfrau mawr a 6 o lyfrau bach

1 o lyfrau mawr ac 8 o lyfrau bach

Neu

Yn dangos unrhyw un o’r canlynol:

5 mawr ac 1 bach, gyda 110 (neu 1.10) 

3 mawr a 3 bach, gyda 90 (neu 0.90)

2 fawr a 4 bach, gydag 80 (neu 0.80)

1 mawr a 5 bach, gyda 70 (neu 0.70)

Neu 1m Yn rhoi un o’r atebion canlynol:

5 o lyfrau mawr a 0 o lyfrau bach

0 o lyfrau mawr a 10 o lyfrau bach

Neu

Yn dangos unrhyw un o’r canlynol:

6 mawr a 0 bach, gyda 120 (neu 1.10)

0 mawr a 6 bach, gyda 60 (neu 0.60)

7 Setiau o lyfrau yn costio £1

7

Setiau o chwe llyfr, yn defnyddio 
bach neu fawr yn unig, gyda 
chyfanswm y gost mewn c neu £

7
Setiau o chwe llyfr gyda 
chyfanswm y gost mewn c neu £

7
Setiau o lyfrau yn costio £1, yn 
defnyddio mawr neu fach yn unig 

CM
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Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Enghreifftiau

Cwestiwn 2

c

Rwy’n gwybod bod 4 x 5 = 20 ac rwy’n 
gwybod bod 4 x 10 = 40 felly fe wnes i 
20 30 40 50 60
ac mae’n cal 60 i gyd

Cywir; 3 marc

 � Mae’r dysgwr hwn yn hyderus wrth luosi. Mae ei ateb wedi’i 
ddangos yn glir yn y gwaith bras.

c

Be wnes i oedd nes i wneud 5 ac yna cyfrif 
ymlaen 10 yn fy mhen a chael 15 fel yr ateb ac 
yna wnes i dybl 15 yn fy mhen sef 30 ac yna dybl 
eto sef 60 a dyna sut rwy’n gwybod beth gafodd e

60

Cywir; 3 marc

 � Mae’r dysgwr hwn yn dangos dealltwriaeth ond mae angen 
cymorth arno i weithio’n fwy cryno. Mae meddwl bod angen 
‘traethawd byr’ yn gamdybiaeth gyffredin.

c20 a 40

20

40
Yn dangos 20 a 40; 2 farc

 � Mae’r dysgwr hwn yn cyfrif gyda siart rhif. Mae’r is-gyfansymiau 
yn gywir, ond mae’r cam olaf wedi’i hepgor.

c

5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20
+ 5 = 25 + 10 = 35 + 10 = 45
+ 10 = 55 + 10 = 65

65

Yn awgrymu 40; 1 marc

 � Mae un 5c ychwanegol wedi’i adio mewn camgymeriad. Fodd 
bynnag, mae’n awgrymu 40c gan fod pedwar 10 wedi eu hadio 
yn gywir.

 � Mae’r defnydd cyson o’r arwydd = yn gyffredin pan fydd 
dysgwyr yn ei ddefnyddio i olygu ‘yn gwneud’ yn hytrach na ‘yn 
hafal i’. Dylid osgoi hyn pan fydd yn bosibl gan ei fod yn achosi 
problemau mewn rhifedd yn nes ymlaen.

CM

Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth: 
Dwlu ar ddarllen

Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Enghreifftiau



Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Enghreifftiau (parhad)

Cwestiwn 3

o lyfrau yn fwy

llyfrau
mawr

llyfrau
bach

5 7

5 + 7 = 12

Cyfanswm  = 12

Cywir; 3 marc

 � Mae’r dysgwr hwn yn gweithio’n effeithlon. Mae ganddo sgiliau 
cyfathrebu da.

o lyfrau yn fwy12

Cywir; 3 marc

 � Gan fod yr ateb yn gywir mae’n ennill 3 marc. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig i ddysgwyr ddeall y dylen nhw ddangos eu dull 
bob tro – pe bai’r dysgwr hwn wedi gwneud camgymeriad ni 
fyddai wedi ennill unrhyw farciau.

o lyfrau yn fwy

llyfrau mawr llyfrau bach
5 7

7

Yn awgrymu 20 – 15= 5 a 28 – 21 = 7; 2 farc

 � Gan fod 5 yn cael ei gysylltu â ‘llyfrau mawr’ a 7 yn cael ei 
gysylltu â ‘llyfrau bach’, mae awgrym o dynnu (neu gyfrif 
ymlaen).

o lyfrau yn fwy

36 + 48
30 + 40 = 70
30 + 48 = 78 + 6 = 84

84

Yn dangos 36 (neu’n dangos 48); 1 marc

Mae’r dysgwr hwn wedi cyfrifo cyfanswm y llyfrau ar gyfer 
pob blwyddyn, ond yna wedi cyfrifo’r swm yn hytrach na’r 
gwahaniaeth. Mae hyn yn wall cyffredin.

Gwall
cyffredin

CM
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Gweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen – Enghreifftiau (parhad)

Cwestiwn 4

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach4

20 20 20 20 20
10 10

20

2

Cywir; 3 marc

 � Mae’r dysgwr hwn wedi dewis dull effeithiol, gan ddangos pob 
un o’r chwe llyfr. Gan ddechrau gyda phob llyfr yn costio 20c, ac 
wedyn addasu’r gost nes bod y cyfanswm yn £1.

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach4

20
20
20
10
10
10
90

2

20
20
10
10
10
10
80

20
20
20
20
10
10

100

Cywir; 3 marc

 � Mae’r dysgwr hwn yn rhoi cynnig ar gyfuniadau gwahanol nes 
iddo gael y cyfanswm cywir. Mae’r defnydd o brofi a gwella yn 
sgìl rhifiadol pwysig y dylid ei annog.

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach1 8

1 mawr ac 8 bach; 2 farc

Mae’r dysgwr hwn wedi anwybyddu un o’r ddau amod, h.y. 
bod chwe llyfr yn cael eu prynu. Mae hyn yn wall cyffredin.

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach?

20c

10c 10c

90c

10c

20c 20c

?

3 mawr a 3 bach, gyda 90; 2 farc

Mae’r defnydd o linellau i gynrychioli’r chwe llyfr yn ddull 
effeithiol, ond nid oes hyder gan y dysgwr i roi cynnig ar 
fwy nag un cyfuniad.

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach5

5 mawr a 0 bach; 1 marc

Mae’r dysgwr hwn hefyd wedi anwybyddu un o’r ddau 
amod, a dim ond wedi gweithio gyda llyfrau mawr.

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach4 2

Anghywir; 0 marc

 � Mae’n bosibl bod y dysgwr hwn wedi trawsosod y llyfrau bach 
a mawr, ond gan nad oes gwaith bras ni allwn fod yn sicr felly ni 
ellir rhoi marc.

o lyfrau mawr  a o lyfrau bach5 10

Anghywir; 0 marc

5 yw nifer y llyfrau mawr y gellir eu prynu am £1, a 10 yw 
nifer y llyfrau bach y gellir eu prynu am £1, felly cyfanswm 
y gost fyddai £2. Mae hyn yn wall cyffredin.

Gwall
cyffredin

Gwall
cyffredin

Gwall
cyffredin

Gwall
cyffredin

CM
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Gwneud llyfrau

Gweithgaredd 2



Gweithgaredd 2 – Gwneud llyfrau

Amlinelliad

Mae’r gweithgaredd hwn yn parhau â’r thema llyfrau a gyflwynwyd yng  
Ngweithgaredd 1 – Dwlu ar Ddarllen. Bydd y dysgwyr yn gwneud eu llyfrau syml 
eu hunain, ac yn ystyried nifer y tudalennau ym mhob un.

Oherwydd natur ymarferol y dasg hon, a phwysigrwydd yr athro/athrawes yn 
gofyn cwestiynau, rydym yn argymell eich bod yn gweithio gyda dim ond grŵp bach o ddysgwyr ar y tro.

Bydd angen 

Tudalennau o bapur A4 (un ochr yn wag), wedi eu torri’n ddau

Bandiau elastig a ffyn i rwymo’r llyfrau (dewisol)

  neu 

Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth: 
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Gweithgaredd 2 – Gwneud llyfrau

Dywedwch wrth y dysgwyr eu bod yn mynd i wneud eu llyfrau eu hunain gan ddefnyddio 
papur wedi’i ailgylchu. Rhowch lawer o bapur hanner A4 ar y bwrdd, a gofynnwch i’r 
dysgwyr ei blygu fel y dangosir isod. 

k
Plygwch y papur yn ei hanner fel hyn – mae hyn 
yn gwneud pedair tudalen o lyfr.

Gellir gosod papurau tu mewn i’w gilydd, felly 
mae dau ddarn o bapur, er enghraifft, yn creu 
llyfr gydag wyth tudalen.

Rhowch y papurau at ei gilydd i greu llyfr 4 tudalen, llyfr 8 tudalen a llyfr 12 tudalen. 
Gofynnwch i’r dysgwyr rifo’r tudalennau yn ddilyniannol ym mhob llyfr, gan gynnwys y 
tudalennau blaen ac ôl. Yna gofynnwch y cwestiynau isod.

(Noder ei bod yn bosibl ‘rhwymo’r’ papurau: gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ar gyfer 
rhwymyn ‘ffyn ac elastig’ syml ar www.makingbooks.com/elastic.shtml (Saesneg yn unig). 
Ar ôl i’r gweithgaredd gael ei gwblhau, gall y dysgwyr wneud eu llyfr rhifedd eu hunain. Ar bob 
tudalen chwith, byddan nhw’n ysgrifennu brawddeg rif, e.e. 10 – 7= 3. Ar y dudalen gyferbyn, 
byddan nhw’n ysgrifennu stori i gyd-fynd a’r frawddeg rif, e.e. Roedd gan Sam 10 losin. Fe 
wnaeth e fwyta 7. Roedd ganddo 3 losin ar ôl. Mae dewis storïau i gyd-fynd â lluosi a rhannu 
yn ategu eu dealltwriaeth o’r gweithredoedd hyn.)

■■ Mae 1 papur yn gwneud y llyfr 4 tudalen hwn, mae 2 bapur yn gwneud y llyfr 8 tudalen 
hwn, mae 3 papur yn gwneud y llyfr 12 tudalen hwn? Sawl tudalen fyddai yna os 
byddwn yn defnyddio 4 papur? (16) Sut rydych chi’n gwybod? (Adio 4 bob tro.)

■■ Hoffwn i gael llyfr 20 tudalen. Faint o ddarnau o bapur sydd eu hangen arnaf? (5) Sut 
rydych chi’n gwybod? Ydy hi’n bosibl cael llyfr gyda 22 o dudalennau? (Nac ydy, byddai’r 
nesaf yn 24 tudalen.)

■■ Pa rifau sydd ar dudalennau canol ein llyfrau? (2 a 3; 4 a 5; 6 a 7) Pa rifau fyddai ar 
dudalennau canol llyfr 16 tudalen? (8 a 9) Sut rydych chi’n gwybod? (Hanerwch nifer y 
tudalennu, ac yna adiwch 1.)

Gwaith ymestynnol

■■ Gwahanwch dudalennau’r llyfr 4 tudalen. Edrychwch ar y rhifau ar bob pâr. Ar beth 
ydych chi’n sylwi ? (Swm bob pâr yw 5.) Gwnewch yr un peth gyda’r llyfr 8 tudalen. Ar 
beth ydych chi’n sylwi? (Swm bob pâr yw 9.) Rydyn ni’n mynd i wahanu’r tudalennau ar 
lyfr 12 tudalen. Beth rydych chi’n meddwl bydd swm bob pâr? Pam? (13, oherwydd mae 
un yn fwy na chyfanswm nifer y tudalennau.)

Holwch

Esboniwch

Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth: 
Dwlu ar ddarllen

Gweithgaredd 2 – Gwneud llyfrau – Esboniwch a holwch

http://www.makingbooks.com/elastic.shtml


Gwerthu ein llyfrau
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Gweithgaredd 3 – Gwerthu ein llyfrau

Amlinelliad

Mae’r gweithgaredd hwn yn canolbwyntio ar gyfuniadau syml, fel y gwnaeth cwestiwn 
4 yng Ngweithgaredd 1 – Dwlu ar ddarllen. Mae dysgwyr yn prisio ac yn  ‘gwerthu’ 
y llyfrau a wnaed yng Ngweithgaredd 2 – Gwneud llyfrau, neu maen nhw’n prisio a 
‘gwerthu’ eitemau o’u dewis nhw.

Bydd angen 
Pethau i’w ‘gwerthu’ 
e.e. eu llyfrau

Darnau arian (dewisol)

  neu 

Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth: 
Dwlu ar ddarllen

Gweithgaredd 3 – Gwerthu ein llyfrau – Amlinelliad



Gweithgaredd 3 – Gwerthu ein llyfrau

Dangoswch lyfr 8 tudalen i’r dysgwyr. Dywedwch eu bod yn mynd i ‘werthu’ y llyfr hwn 
am 5c. Nawr dangoswch lyfr 16 tudalen. Am faint ddylem ni werthu’r llyfr hwn? Pam? (10c, 
gan fod dwbl nifer y tudalennau.) Ysgrifennwch yr wybodaeth hon ar y bwrdd gwyn.

(Neu, defnyddiwch ddwy eitem o’ch dewis chi.)

Nawr ysgrifennwch ‘Dydd Llun 20c’ ar y bwrdd gwyn a dywedwch wrth y dysgwyr mai 
dyma faint gawson nhw pan wnaethon nhw werthu eu llyfrau ddydd Llun. Pa lyfrau allen 
nhw fod wedi’u gwerthu? Trafodwch, ac yna ysgrifennwch yr atebion posibl mewn tabl 
trefnus ar y bwrdd gwyn:

Dydd Llun 20c

Llyfrau 5c Llyfrau 10c

4 0

2 1

0 2

Nawr rhowch gyfanswm yr arian a godwyd gan bob grŵp/pâr i’r grwpiau/parau unigol, 
gan ddefnyddio lluosrifau 10c a gwahaniaethu yn ôl gallu. (Yr uchaf y cyfanswm, y mwyaf o 
gyfuniadau fydd.)

Gofynnwch i’r dysgwyr ddarganfod pob cyfuniad posibl ac yna ysgrifennu eu canlyniadau 
mewn tabl trefnus fel uchod. Pa batrymau maen nhw’n gallu eu gweld? (Mae nifer y llyfrau 
5c yn lleihau 2 bob tro, ac mae nifer y llyfrau 10c yn cynyddu 1 bob tro.)

Yn olaf, dewch â’r holl ganlyniadau ynghyd. Pa batrymau maen nhw’n gallu eu gweld 
nawr? (Mae nifer yr atebion posibl 1 yn fwy na nifer y darnau 10c bob tro, e.e. mae 6 ateb 
posibl i 50c, mae 7 ateb posibl i 60c, ac yn y blaen.)

■■ Ydych chi’n siŵr eich bod wedi darganfod yr holl ffyrdd gwahanol? Sut?

■■ Pam mae’n syniad da nodi’r ffyrdd gwahanol mewn tabl? Sut mae eu rhoi mewn trefn 
yn eich helpu chi i weld patrymau?

■■ Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw beth arall ynglŷn â nifer y llyfrau 5c rydych chi’n gallu 
eu prynu? (Mae bob tro’n eilrif.)

■■ Edrychwch ar y cofnod cyntaf yn eich tabl. A oes ffordd gyflym o gyfrifo nifer y llyfrau 
5c rydych chi’n gallu eu prynu? (Mae’n hanner cyfanswm yr arian a godwyd.)

Gwaith ymestynnol

■■ Tybiwch ein bod yn gwerthu’r llyfrau am 10c a 20c. Pa batrymau rydych chi’n gallu eu 
darganfod ar gyfer cyfuniadau gwahanol o’r cyfansymiau hyn: 10c, 20c, 30c, 40c, 50c, 
60c, 70c, 80c, 90c a £1?

Holwch

Esboniwch

Blwyddyn 2 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth: 
Dwlu ar ddarllen
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Gweithgaredd 4 – Heddlu onglau sgwâr

Amlinelliad

Mae’r gweithgaredd hwn yn parhau â’r thema llyfrau. Bydd y dysgwyr yn creu 
eu dyfais mesur onglau sgwâr eu hunain. Wedyn byddan nhw’n ystyried pa brif 
lythrennau yn yr wyddor sydd ag onglau sgwâr, ac effaith dileu pob llythyren heb 
ongl sgwâr o’r wyddor fel mae’r ‘heddlu onglau sgwâr’ yn ei orchymyn.

  neu 
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Bydd angen 

TA
Taflen i athrawon – Heddlu onglau sgwâr 
Dylid argraffu’r rhain ar gerdyn a’u torri’n stribedi cyn y 
gweithgaredd. Bydd  angen un stribed ar bob dysgwr.  
(Neu, gall oedolyn baratoi’r rhain ymlaen llaw.)

BG Bwrdd gwyn – ATHRAWES

BG Bwrdd gwyn – Onglau sgwâr yr HEDDLU

A Taflen adnoddau – Yr wyddor

Siswrn

Glud



Gweithgaredd 4 – Heddlu onglau sgwâr

Gofynnwch i’r dysgwyr weithio mewn parau i ysgrifennu, mewn prif lythrennau, teitl 
llyfr maen nhw wedi ei ddarllen neu y byddan nhw’n hoffi ei ddarllen (er enghraifft, 
ANTURIAETHAU ALYS YNG NGWLAD HUD). Dywedwch wrthyn nhw i’w gadw’n ddiogel 
gan y bydd ei angen arnyn nhw yn nes ymlaen.

Nawr rhowch stribed o gerdyn Heddlu onglau sgwâr i bob 
dysgwr. Gofynnwch iddyn nhw dorri i lawr y llinell doredig 
a gludo fel y dangosir yma, mor ofalus â phosibl. 

Dangoswch yr ongl sgwâr rhwng y ddau stribed o gerdyn  
i’r dysgwyr a dangoswch sut i’w ddefnyddio i wirio  
onglau sgwâr. 

Nawr dywedwch wrthyn nhw bod yr heddlu onglau sgwâr wedi penderfynu, o hyn 
ymlaen, mai dim ond llythrennau ag onglau sgwâr fydd yn cael bod yn yr wyddor. 
Dangoswch ATHRAWES ar y bwrdd gwyn a gofynnwch sawl ongl sgwâr sydd ym mhob 
llythyren. Cadarnhewch drwy ddangos Onglau sgwâr yr HEDDLU, a dywedwch wrth y 
dysgwyr gan nad oes ongl sgwâr yn A, W nac S, mai THRE fydd y gair ATHRAWES nawr! 
(Bydd y gair CHWECH yn HEH nawr!)

Rhowch gopi o’r daflen Yr wyddor i bob pâr/grŵp a gofynnwch iddyn nhw ddefnyddio 
eu hongl sgwâr i helpu i benderfynu pa lythrennau sy’n cael eu caniatáu. 

Wedyn byddan nhw’n ailysgrifennu teitl eu llyfr (felly TRETH L G GLD HD yw 
ANTURIAETHAU ALYS YNG NGWLAD HUD bellach). Ydyn nhw’n gallu creu teitl llyfr sy’n 
aros yr un fath cyn ac ar ôl i’r heddlu onglau sgwâr ymweld?

■■ Pa eiriau eraill rydym yn eu defnyddio am ongl sgwâr? (Cornel, chwarter tro)

■■ Pa onglau sgwâr rydych chi’n gallu eu gweld yn yr ystafell ddosbarth?

■■ Faint o onglau sgwâr sydd gan y sgwâr hwn? Beth pe bawn yn troi’r sgwâr fel hyn? (Mae 
dysgwyr yn aml yn meddwl bod rhaid i onglau sgwâr gael llinellau fertigol a llorweddol.) 
Beth allwch chi ei ddweud am betryalau? Sawl ongl sgwâr sydd ganddyn nhw?

■■ Allwch chi lunio triongl gydag ongl sgwâr i mi? Ac un sydd heb ongl sgwâr? Beth am 
gylch?

■■ Ydych chi’n hyderus ynglŷn â’r holl lythrennau sydd gyda (neu heb) ongl sgwâr? Oedd 
hi’n anodd penderfynu ar rai ohonyn nhw? Pam?

■■ Faint o lythrennau sydd ag ongl sgwâr? (10 yn yr wyddor Saesneg ac 16 yn yr wyddor 
Gymraeg) Sawl un ohonyn nhw sy’n llafariaid? (1) Pam mae hynny’n ei gwneud hi’n 
anodd dod o hyd i deitl?

Holwch

Esboniwch
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BG

Gweithgaredd 4 – ATHRAWES – Bwrdd gwynDwlu ar ddarllen



BG

Gweithgaredd 4 – Onglau sgwâr yr HEDDLU – Bwrdd gwynDwlu ar ddarllen



A

Gweithgaredd 4 – Yr wyddor – Taflen adnoddauDwlu ar ddarllen

A B C CH D
DD E F FF 
G NG H I J 
L LL M N O 
P PH R S T 
TH U W Y



Robot sy’n troi
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Gweithgaredd 5 – Robot sy’n troi

Amlinelliad

Mae’r gweithgaredd hwn yn ymestyn y dysgu o Weithgaredd 4 – Heddlu onglau sgwâr, 
drwy ddatblygu dealltwriaeth dysgwyr o onglau sgwâr fel troadau.

Bydd y dysgwyr yn dechrau eu hymchwiliad drwy ystyried y ffyrdd mae robot yn gallu 
troi, wedyn byddan nhw’n ymestyn y dysgu drwy esgus ‘bod’ yn robot sy’n troi yn unol â 
chyfarwyddiadau’r athro/athrawes.

  neu 
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Bydd angen Dalen fawr o bapur neu gerdyn gyda phedwar smotyn lliw fel y dangosir isod er 
mwyn arddangos

Gosodwch
y robot

yma

‘Robot’ (neu unrhyw eitem ddiddorol ac addas arall)

Pedwar smotyn mawr (neu eitemau tebyg, e.e. conau ymarfer corff) 
i’r dysgwyr eu hwynebu, wedi eu lliwio fel uchod

TA Taflen i athrawon – Symudiadau robot



Gweithgaredd 5 – Robot sy’n troi

Gosodwch y robot yng nghanol y papur neu’r cerdyn mawr, gyda’r robot yn wynebu’r 
smotyn melyn. Dywedwch wrth y dysgwyr bod y robot yn gallu troi clocwedd a 
gwrthglocwedd a gwnewch yn siŵr eu bod yn deall ystyr y naill a’r llall.

Mae’r robot eisiau wynebu’r smotyn coch – sut mae’n gallu troi? Sut arall mae’n gallu troi? 
(Hanner tro clocwedd neu hanner tro gwrthglocwedd) Wedyn lleolwch y robot i wynebu’r 
smotyn melyn unwaith eto a dywedwch fod y robot eisiau wynebu’r smotyn glas. Sut 
mae’n gallu troi? Sut arall mae’n gallu troi? (Chwarter tro gwrthglocwedd neu dri chwarter 
tro clocwedd)

Mae’r robot nawr yn wynebu’r smotyn glas. Mae’n mynd i droi drwy un ongl sgwâr. Pa 
smotiau lliw y gallai’r robot eu hwynebu? (Coch neu felyn) Beth allen ni ei ddweud os 
ydym am i’r robot droi at y smotyn melyn? (Troi clocwedd drwy un ongl sgwâr.)

Pan fydd y dysgwyr yn deall y ffordd mae’r robot yn troi, dywedwch wrthyn nhw eu 
bod yn mynd i fod yn robotiaid ac mai chi fydd rheolwr y robotiaid. Bydd angen heddlu 
robotiaid arnoch chi i helpu i wirio bod y dysgwyr yn troi’r ffordd gywir. (Dewiswch rai i fod 
yn heddlu, a’u newid yn rheolaidd er mwyn i bawb gael cyfle.)

Symudwch i rywle ble mae gan bob dysgwr ddigon o le i droi. ‘Trowch’ y dysgwyr yn 
robotiaid, a dywedwch wrthyn nhw mai dim ond yn unol â’ch cyfarwyddiadau chi maen 
nhw’n gallu symud. Ewch drwy’r rhestr o gyfarwyddiadau yn Symudiadau robot, gan 
addasu fel y bo’n briodol ar gyfer y grŵp. Atgoffwch yr heddlu i fod yn wyliadwrus!

Cwblhewch y gweithgaredd drwy droi’n robot eich hun, gyda’r dysgwyr yn cyfarwyddo 
eich symudiadau. (Mae hyn yn gwirio eu dealltwriaeth. Mae gwneud camgymeriadau 
bwriadol yn hwyl, ac yn sicrhau bod yn rhaid i’r dysgwyr egluro’r hyn rydych yn ei wneud yn 
anghywir.)

(Gellir defnyddio’r rhain yn ystod y gweithgaredd neu gyda grwpiau bach wedyn.)

■■ Os byddwch chi’n gwneud hanner tro, oes ots os ydych chi’n troi clocwedd neu 
wrthglocwedd?

■■ Sawl chwarter tro sy’n gwneud tro llawn? Faint o onglau sgwâr sy’n gwneud tro llawn? 
Os ydych chi’n wynebu’r smotyn melyn ac yn troi drwy bedair ongl sgwâr, ble byddwch 
chi’n wynebu nawr?

■■ Faint o onglau sgwâr sydd mewn hanner tro? . . . mewn chwarter tro? . . . mewn dau dro 
llawn?

■■ (Pan mai chi yw’r ‘robot’.) Allwch chi feddwl am ffordd arall i wneud i mi wynebu xxx? 
Sawl ffordd sydd yna i gyd? (Anfeidraidd, oherwydd gallech barhau i gynyddu nifer y 
troadau.)

Holwch

Esboniwch
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Symudiadau robot 

■■ Chwarter tro clocwedd

■■ Hanner tro gwrthglocwedd

■■ Tri chwarter tro clocwedd

■■ Tro llawn gwrthglocwedd

■■ Chwarter tro gwrthglocwedd ac yna chwarter tro clocwedd

■■ Drwy un ongl sgwâr clocwedd

■■ Drwy dair ongl sgwâr gwrthglocwedd

■■ Drwy bedair ongl sgwâr clocwedd

■■ Drwy un ongl sgwâr gwrthglocwedd ac yna dwy ongl sgwâr clocwedd

Newidiwch y cyfeiriad maen nhw’n ei wynebu, fel eu bod i gyd yn wynebu’r un 
gornel o’r ystafell. Pwysleisiwch fod y man cychwyn yn wahanol o bosibl, ond 
mae maint y tro yr un fath. 

■■ Drwy un ongl sgwâr clocwedd

■■ Un tro llawn gwrthglocwedd, yna hanner tro clocwedd, yna hanner tro 
arall clocwedd

■■ Drwy un ongl sgwâr gwrthglocwedd, yna hanner tro gwrthglocwedd 

Newidiwch y cyfeiriad maen nhw’n ei wynebu eto.

■■ Drwy ddwy ongl sgwâr gwrthglocwedd

■■ Chwarter tro clocwedd, yna un ongl sgwâr glocwedd, yna hanner tro 
gwrthglocwedd

Ac yn y blaen.


