
Adnoddau
• Marcwyr dros dro
•  Amrywiaeth o fatiau ag 
arwynebedd mawr 

• Bagiau ffa/teganau ffa

Beth am ‘Chwarae i Ddysgu’?
•  Bydd un plentyn (y batiwr) yn cael 
bat o’i ddewis ei hun a bag ffa/
tegan/pêl, a bydd yn sefyll ar un 
o’r smotiau

•  Bydd y plentyn hwn yn gwthio’r bag 
ffa/tegan/pêl ar hyd y llawr fel 
ei fod yn symud i le gwag, ac yna 
bydd yn rhedeg i’r smotyn arall

•  Bydd y plentyn heb y bat (y maeswr) 
yn rhedeg i gasglu’r bag ffa ac yn 
mynd ag ef yn ôl i’r smotyn batio

•  Bydd y batiwr yn cerdded yn ôl  
at y bag ffa i gael tro arall

•  Gofynnwch iddynt gael dau neu  
dri thro ac yna cyfnewid lle

Geiriau allweddol
•  Rheolaeth, sgiliau cydsymud, 
cydbwysedd

•  Gwthio, cyfeirio, casglu, rhedeg
•  Batiwr, maeswr, cymryd eu tro, cael tro

Cyf leoedd i: 
•  ddefnyddio gwahanol ddarnau o offer yn  
ddiogel wrth chwarae gyda phobl eraill

•  anfon gwrthrych
•  dilyn rheolau syml gêm

Cwestiynau
•  Pam mae’n bwysig cadw’r bag ffa 
ar y llawr?

•  Pam mae’n bwysig cadw’r bag ffa 
yn eich ‘gardd’?

•  Beth sy’n rhaid i chi ei wneud i 
gasglu’r bag ffa cyn gynted ag y 
gallwch chi?

Diogelwch a threfn
Sicrhewch:
•  bod yr arwyneb yn lân ac yn 
rhydd o rwystrau 

•  bod y plant yn chwarae mewn 
parau gan gymryd eu tro i fod  
yn fatiwr

•  bod y parau’n chwarae mewn 
‘gardd’ â dau farciwr/smotyn 
sydd tua 2 fetr ar wahân

•  bod y plant yn cadw’r bag ffa  
yn eu ‘gardd’ eu hunain

•  bod y plant yn rhoi’r bagiau ffa 
yn ôl ar y smotyn batio

Tipio a RhedegTipio a Rhedeg
Wrth iddynt ddatblygu

Wrth iddynt ddod yn fwy medrus

Wrth iddynt wneud cynnydd

Cerdyn Gweithgareddau 



Anogwch y plentyn i:
•  archwilio defnyddio ystod o fatiau er mwyn dod o hyd i’r 
un y mae’n gallu ei ddefnyddio’n fwyaf llwyddiannus 

•  gwthio/llithro’r bag ffa i le gwag

•  trafod pa wrthrychau allai fod hawsaf i’w gwthio/cyfeirio

•  gwthio/cyfeirio bag ffa/tegan/pêl â’ch help chi

Anogwch:
•  y plentyn i archwilio gwthio ystod o 
wrthrychau

•  y batiwr i wthio mwy nag un gwrthrych, a 
gweld sawl gwaith y gall redeg rhwng y 
ddau smotyn tra bod y plentyn arall yn cael 
gafael ar y gwrthrychau i gyd

•  y maeswr i rolio’r bêl dan ysgwydd er 
mwyn i’r batiwr ei gwthio neu’i chyfeirio i le 
gwag

•  y plentyn i wthio’r bag ffa at dargedau/
goliau

•  y maeswr i daflu’r bag ffa i mewn i fasged/
ardal gôl sydd oddi ar y llwybr rhedeg. 
Rhaid i’r batiwr stopio rhedeg pan fydd y 
bag ffa yn y fasged

•  y plant i ddatblygu system sgorio syml

A allwch chi weld y plentyn?
• Yn defnyddio gwahanol ddarnau o offer yn ddiogel wrth 

chwarae gyda phobl eraill?
• Yn anfon gwrthrych?

• Yn dilyn rheolau syml gêm?

Cyf leoedd campus
•  Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol: Datblygiad 
cymdeithasol – deall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus, dysgu cymryd eu 
tro, deall yr hyn sy’n deg ac yn annheg

•  Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol: Datblygiad 
cymdeithasol – mabwysiadu ystod o rolau mewn gweithgaredd dysgu ar gyfer parau

weithiau
gan amlaf
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