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

• Bagiau ffa/teganau ffa
•  Amrywiaeth o beli o wahanol 
faint/gwead

Beth am ‘Chwarae i Ddysgu’?
•  Bydd y bowliwr yn rholio pêl tuag 
at y batiwr a fydd yn gwthio/
cyfeirio’r bêl i le gwag, yn rhedeg 
i smotyn/marciwr ac yna’n rhedeg 
yn ôl i’r smotyn batio

•  Bydd y maeswr yn casglu’r bêl ac 
yn ei rholio/taflu dan ysgwydd at 
y bowliwr a fydd yn dal/casglu’r 
bêl ac yn dweud wrth y batiwr am 
stopio rhedeg

•  Bydd y plant yn cyfnewid lle ar ôl 
tri neu bedwar tro

Geiriau allweddol
•  Rheolaeth, sgiliau cydsymud, 
cydbwysedd

•  Gwthio, cyfeirio, casglu,  
rhedeg, bowlio

•  Batiwr, maeswr, bowliwr,  
cymryd eu tro, cael tro

Cyf leoedd i: 
•  ymarfer ffyrdd amrywiol o dderbyn pêl/
gwrthrych

•  cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae 
cydweithredol mewn grŵp bach

•  dangos gofal a pharch at blant eraill

Cwestiynau
•  Sut mae angen i’r bowliwr rolio/
taflu’r bêl at y batiwr fel y gall 
wthio’r bêl i le gwag?

•  Sut mae angen i’r maeswr rolio/
taflu’r bêl at y bowliwr fel y gall 
ei dal?

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

•  bod y plant yn chwarae mewn 
grwpiau o dri gan gymryd eu tro 
i chwarae rôl y batiwr, y bowliwr 
a’r maeswr

•  bod y plant yn chwarae mewn 
gardd â thri marciwr/smotyn 

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

Wrth iddynt ddatblygu

Wrth iddynt ddod yn fwy medrus

Wrth iddynt wneud cynnydd

Tipio a RhedegTipio a Rhedeg

Cerdyn Gweithgareddau 



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

•  defnyddio gwrthrych i’w helpu i ddal/trapio’r 
bêl, e.e. bocs

•  trafod pa wrthrychau allai fod hawsaf i’w dal
•  trafod y ffaith nad oes unrhyw un yn gwneud 
camgymeriadau’n fwriadol a bod pawb yn 
gwneud eu gorau – mae angen i’r plant helpu 
ac annog ei gilydd

•  ymarfer sgiliau gan ddefnyddio’r Cardiau 
Sgiliau Technegol

Helpwch y plentyn i gasglu/taflu/rholio/dal y 
bêl/bag ffa

Anogwch:
•  y plentyn i archwilio dal ystod o wrthrychau
•  y plentyn i gicio’r bêl i le gwag yn hytrach na’i 
gwthio â bat

•  y bowliwr i ddal y bêl mewn ystod o ystumiau,  
e.e. wrth eistedd/penglinio/sefyll, ac ati

•  y plant i ddatblygu system sgorio syml ar gyfer 
pob chwaraewr

•  y batiwr i redeg dros fwy o bellter ac ar hyd 
gwahanol lwybrau

A allwch chi weld y plentyn?
• Yn ymarfer ffyrdd amrywiol o dderbyn pêl/gwrthrych?

• Yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae 
cydweithredol mewn grŵp bach?

• Yn dangos gofal a pharch at blant eraill?

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 grŵp bach

weithiau
gan amlaf
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