
Pecyn Gweithgareddau Awyr Agored
Cefnogi datblygiad y Gymraeg yn eich lleoliad



Mae PACEY Cymru wedi gallu cynhyrchu’r Pecyn
Gweithgareddau hwn gyda diolch i arian

Llywodraeth Cymru.

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys wyth gweithgaredd
awyr agored llawn hwyl a rhyngweithiol. Mae 
pob gweithgaredd yn darparu geirfa Gymraeg 

i gefnogi darparwyr gofal plant i ymestyn
datblygiad plant yn y Gymraeg. 

Mae'r pecyn yn cynnwys cysylltiadau i'r Cyfnod
Sylfaen ac yn darparu gwybodaeth ar sut mae'r

gweithgareddau'n cefnogi datblygiad y Gymraeg 
a hefyd yn cynnig syniadau ar sut i 

ymestyn y dysgu.



Allwedd Meysydd Dysgu’r
Cyfnod Sylfaen

Datblygiad personol a chymdeithasol,
lles ac amrywiaeth ddiwylliannol

Sgiliau iaith, llythrennedd a sgiliau
cyfathrebu

Datblygiad mathemategol

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd

Datblygu'r Gymraeg

Datblygiad corfforol

Datblygiad creadigol



 Ffordd Sialc
 Pentyrru Cerrig Mân
 Parasiwt Popgorn
 Balŵn Iâ
 Ffrwydrad Paent
 Hwp Hwla Llwglyd
 Siop Hufen Iâ
 Gwesty Bwystfilod Bach

Caneuon i gefnogi gweithgareddau
awyr agored
Adnoddau cefnogi'r Gymraeg
Gwybodaeth bellach

Syniadau gweithgareddau awyr agored:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cynnwys



Dull: 
1. Lluniwch ffordd, cylchfannau a chroesfannau ar y ddaear gyda sialc
2. Rhowch arwyddion ffordd, naill ai drwy dynnu llun neu drwy wneud         
    propiau a phosteri
3. Anogwch y plant i yrru eu ceir neu reidio eu beiciau o amgylch y
    ffordd, gan stopio a dechrau yn ôl yr arwyddion

Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

Ffordd Sialc
Gweithgaredd i gefnogi datblygiad corfforol a chreadigol.

Defnyddiwch orchmynion yn Gymraeg wrth drafod diogelwch y ffordd
Cefnogwch blant i enwi siapiau’r arwyddion ffordd yn Gymraeg

Datblygu'r Gymraeg:

Ymestyn y dysgu hwn

Siaradwch am oleuadau traffig, eu lliwiau a'u pwrpas

Ewch â'r plant am dro y tu allan i'r lleoliad a'u dysgu sut i
groesi'r ffordd yn ddiogel

gyrru drive

palmant pavement

heol/fforddceir cars

arwyddion signs

road

diogel safe

Stopiwch! Stop! Arhoswch! Ewch!Wait!

Mae gwyrdd yn golygu ewch!

Edrych i’r chwith ac i'r dde!

Green means go!

Look left and right!

Go!



Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

 Trefnwch gerrig mân yn eu maint, lleiaf i'r mwyaf 
 Tynnwch lun neu paentiwch rif un ar y garreg leiaf
 Parhewch nes i chi gyrraedd y garreg fwyaf â rhif deg
 Pentyrrwch y cerrig mân mewn trefn o ddeg i un

   Dull:
1.
2.
3.
4.

Datblygu'r Gymraeg:

Trafodwch faint a phwysau'r cerrig mân     
Anogwch adrodd rhifau mewn dilyniannau, cyfrifo i ddeg ac yn ôl
yn Gymraeg

Ymestyn y dysgu hwn

Paentiwch luniau ar y cerrig mân y gellir eu defnyddio fel
adnoddau ar gyfer gweithgareddau eraill, gallai hyn gynnwys
arwyddluniau Cymru

Ychwanegwch ddotiau at y rhif cyfatebol er mwyn cefnogi
plant iau

carreg fân pebble cydbwyso balance

mawr big

Rhowch! Put!

mwyaf largest

bach smalltrwm heavy

ysgafn light

lleiaf smallest

Tri, dau, un! Three, two, one!

Pentyrru Cerrig Mân
Gweithgaredd i gefnogi datblygiad mathemategol.

http://hwiangerddi.cymru/Gartref?cerdd=98


Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

Dull:
1. Mae pawb yn dal y parasiwt neu'r flanced, ac yn gwneud cylch 
2. Taflwch gymaint o beli ag y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw 
    i'r parasiwt
3. Siglwch y parasiwt i wneud iddyn nhw godi 
4. Cyfrifwch yn Gymraeg nifer y peli sy'n cwympo oddi ar y parasiwt

Parasiwt Popgorn
Gweithgaredd crefft i gefnogi sgiliau echddygol manwl a bras.

Cyflwynwch orchmynion syml a chyfarwyddiadau ychwanegol
wrth i'r gweithgaredd fynd yn ei flaen

Canwch gân gweithredu i gefnogi datblygiad corfforol

Datblygu'r Gymraeg:

Ymestyn y dysgu hwn

Defnyddiwch eiriau gweithredu Cymraeg yn ystod y gweithgaredd
Enwch liwiau gan ddefnyddio geirfa Gymraeg

parsiwt parachute blanced blanket codi raise

pêl ball i fyny up i lawr down

ar ben on top dal catch

Sawl pêl sydd ar ôl? How many balls are left?

o dan under



Dull:
1. Arllwyswch ddŵr i falŵn ac ychwanegu llythrennau, siapiau neu rifau
2. Clymwch y balŵn a'i roi yn y rhewgell nes ei fod wedi'i rewi
3. Tynnwch y balŵn a rhowch yr iâ mewn hambwrdd i blant ei archwilio

Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

Enwch y siapiau gan ddefnyddio geirfa Gymraeg 
Defnyddiwch eiriau Cymraeg i egluro sut mae'r dŵr wedi newid

Ymestyn y dysgu hwn

Balŵn Iâ
Gweithgaredd synhwyraidd i archwilio rhewi a thoddi.

Datblygu'r Gymraeg:

Trafodwch pa eitemau naturiol eraill y gellir eu defnyddio i
lenwi'r balŵn

Arbrofwch drwy ychwanegu lliwiad bwyd i newid lliw’r dŵr

llythrennau letters

toddi melt

balŵn balloon

iâ ice

oer cold rhewi freeze

caled hard

arllwys pour

gwlyb wet

Mae’r dŵr wedi rhewi

Ydy o’n galed neu’n feddal?

The water has frozen

Is it hard or soft?



Dull:
1. Ychwanegwch ddeg diferyn o liwiad bwyd mewn potel chwistrellu
2. Ychwanegwch ychydig o ddŵr cynnes, cau'r caead a siglwch y botel
3. Chwistrellwch y paent ar eich papur neu ddalen

Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

Ffrwydrad Paent
Gweithgaredd creadigol sy'n archwilio lliwiau.

Cyflwynwch eiriau gweithredu gan ddefnyddio geirfa Gymraeg
Trafodwch y lliwiau a ddefnyddir a sut mae'r lliwiau'n newid pan
fyddant yn cymysgu gyda'i gilydd

Datblygu'r Gymraeg:

Ymestyn y dysgu hwn

Cefnogwch blant i rannu eu teimladau trwy chwistrellu
wynebau hapus neu drist wrth ateb cwestiynau

Addurnwch grys-t gwyn plaen gyda'r paent chwistrell i greu
top lliwgar

lliwgar colourful

Spray!Chwistrellu!

siapau shapes potel bottle

Ysgwyd! Shake!

patrymau patterns

dŵr water

llen sheet lliw bwyd food 
colouring

Pa liw hoffech chi ddefnyddio? What colour would you like to 
use?

Sawl patrwm welid di? How many patterns do you see?



Hwp Hwla Llwglyd
Gweithgaredd corfforol sy'n cynnwys sgiliau meddwl.

Dull:
1. Clymwch un pen darn o linyn neu ruban i Hwp Hwla
2. Taenwch beli ar draws y llawr
3. Taflwch y Hwp Hwla dros y bêl a defnyddiwch y llinyn neu'r rhuban 
    i'w dynnu yn ôl

Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

Defnyddiwch rifau Cymraeg i gyfrifo faint o beli a gasglwyd
Trafodwch bellter a gofod gan ddefnyddio geirfa Gymraeg

Datblygu'r Gymraeg:

Ymestyn y dysgu hwn

Defnyddiwch y Hwp Hwla fel rhwyd  pêl-fasged, taflwch y bêl
i'r cylch am bwynt

Eisteddwch ar y llawr a rholiwch bêl i ffrind. Mae'r person sy'n
derbyn y bêl yn enwi siâp yn Gymraeg

Taflwch! Throw! Tynnwch! Pull! Count!

Hwp Hwla Hula-hoop cylch circle near

clymu tie sgwâr square pell far

Taflwch yr hwp Throw the hoop

Cyfrwch!

agos



Siop Hufen Iâ
Gweithgaredd i gefnogi chwarae rôl a sgiliau mathemategol.

Dull:
1. Torrwch driongl o gerdyn a'i rolio i siâp côn
2. I wneud yr hufen iâ, sgroliwch y papur sidan i mewn i bêl

Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

hufen iâ   ice cream côn cone powlen bowl

cwsmer customer prynnu buydewis choose

triongl triangle talu pay diolch thank you

Faint ydy o? How much is it?

Ga i hufen iâ plîs? Can I have some ice cream please?

Parwch liwiau'r hufen iâ, y bowlenni a'r conau gan ddefnyddio
geirfa Gymraeg
Cefnogwch blant i gyfrifo yn Gymraeg yn ystod y gweithgaredd

Datblygu'r Gymraeg:

Ymestyn y dysgu hwn

Trafodwch bwysigrwydd hylendid personol wrth drin bwyd

Cyflwynwch arian i'r chwarae rôl i gefnogi datblygiad
mathemategol



Gwesty Bwystfilod Bach
Gweithgaredd sy'n canolbwyntio ar natur ac adnoddau naturiol.

Dull:
1. Casglwch lawer o adnoddau naturiol o'ch gardd neu'ch ardal leol
2. Defnyddiwch yr adnoddau i greu lloches sych a chynnes ar gyfer 
    bwystfilod bach
3. Defnyddiwch chwyddwydr i archwilio pa fwystfilod bach sydd wedi 
    dod i aros

Geirfa a awgrymir i gefnogi'r gweithgaredd

bwystfilod
bach

mini beast pili-pala butterfly

corryn spider

pryfed insects

lindysyn caterpillar

chwydd-
wydr

magnifying
 glass

pren wood

pridd soil

bricsen brick

Sawl coes sydd gan y corryn?

Ble mae’r fuwch goch gota?

How many legs does the spider 
have?

Where's the ladybird?

Datblygu'r Gymraeg:

Archwiliwch yr adnoddau naturiol gan ddefnyddio geirfa Gymraeg
Trafodwch wahanol fathau o fwystfilod bach gan ddefnyddio geirfa
Gymraeg

Ymestyn y dysgu hwn

Cyflwynwch stori Y Lindysyn Llwglyd Iawn i'r plant. Gweler
pecyn adnoddau Blynyddoedd Cynnar PACEY i gael rhagor o
syniadau

Crëwch un eich hun neu lawrlwytho rhestr wirio bwystfilod
bach o wefan Hwb

https://www.pacey.org.uk/shop/books-downloads/downloads/very-hungry-caterpillar-early/
https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/da636632-ad3d-416f-8420-667f8b1f3ecb/cy?fields=resources&query=bug&sort=recommendation


Cymraeg i blant
Adeiladu Tŷ bach / Building a small house
  Bore da ffrindiau /  Good morning friends

Clap, clap
    Lliwiau’r enfys / Colours of the rainbow

  Hiwiangerddi
      Aderyn bach syw / The laden little bird

Gwenynen fach / A little bee
Syt wyt ti? / How are you?

Un bys dau fys/ One finger, two fingers
Rhowch y lliain ar y bwrdd / Put the cloth on

the table

Cyw
Creu / Create

Dawns y dail / Falling leaves
Siapau 3D/ 3D Shapes

Trychfilod / Bugs
Teithio / Travel

Cliciwch ar y testun
lliw i agor y dolenni

Caneuon i gefnogi gweithgareddau awyr agored

https://www.youtube.com/watch?v=t0pFu8tIZMY&list=PLo_vSnVxtcrC40ss_hXLv6GWB4jVvQfkP&index=3
http://hwiangerddi.cymru/Symud%20a%20hwyl
https://cyw.cymru/caneuon/


Defnyddio canu a rhigymau i gefnogi datblygiad y
Gymraeg – EY smart

Fideos byr Hwyl gyda'r Gymraeg i gefnogi ynganiad
Cymraeg

Gweminarau Cymorth y Gymraeg PACEY Cymru

Syniadau Gweithgareddau’r Gymraeg PACEY Cymru

Adnoddau cefnogi'r Gymraeg

Pecyn Gwybodaeth Diwylliant Cymru PACEY Cymru

Pecyn Gweithgareddau Trafnidiaeth PACEY Cymru

Pecyn Gweithgareddau Popeth Amdanaf i PACEY Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i PACEY Cymru 'Spotlight' ar
Ddatblygu’r Iaith Gymraeg.

https://eysmart.pacey.org.uk/#/library/trail/songs-wales/overview
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/
https://www.pacey.org.uk/training-and-qualifications/training-from-pacey/online-training/pacey-webinars/webinars-for-wales/#Welsh
https://www.pacey.org.uk/working-in-childcare/spotlight-on/welsh-language-development/welsh-language-activity-ideas/
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/
https://www.pacey.org.uk/getattachment/Working-in-childcare/Spotlight-on/Welsh-Language-Development/Welsh-Culture-Information-Pack-CYM-FINAL-(1).pdf?lang=en-GB
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/downloads/activity-packs/
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/downloads/activity-packs/
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/downloads/activity-packs/
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/downloads/activity-packs/
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/#Welsh
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/#Welsh
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/#Welsh


Gwybodaeth bellach
Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar yw PACEY. Mae
PACEY Cymru yma i gefnogi pobl sy’n gweithio gyda phlant ac yn gofalu am
blant yng Nghymru.  Mae PACEY Cymru yn cefnogi'r rhai sy'n gweithio ym
maes gofal plant a blynyddoedd cynnar i ddarparu gofal a dysgu cynnar o
ansawdd uchel i blant a theuluoedd.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol ac
asiantaethau i sicrhau bod gan deuluoedd ledled Cymru fynediad at ofal
plant fforddiadwy ac o safon. Mae PACEY Cymru hefyd yn bartner yng
nghonsortiwm Cwlwm o sefydliadau gofal plant a chwarae sy'n cefnogi'r
sector yng Nghymru.  

Darperir y wybodaeth hon gan Gymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a
Blynyddoedd Cynnar (PACEY) fel canllaw yn unig. Er i bob ymdrech gael ei
wneud i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyfredol, ni fydd
PACEY yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anghyfleustra a achosir o
ganlyniad i unrhyw anghywirdeb, wall neu hepgoriad. 

Nid yw'r wybodaeth a ddarperir yn neunyddiau PACEY yn cymryd lle cyngor
proffesiynol wedi'i deilwra i ofynion penodol. Rydym yn awdurdodi
defnyddwyr i weld a awrlwytho deunyddiau PACEY at ddefnydd personol ac
addysgol yn unig i lywio arfer gorau. Mae'n rhaid i chi gadw'r hawlfraint, nod
masnach neu hysbysiadau eraill a gynhwysir yn y deunydd gwreiddiol ar
unrhyw beth yr ydych yn lawrlwytho, ac ni ddylid eu newid mewn unrhyw
ffordd. Ni ddylai deunyddiau gael eu hatgynhyrchu heb ganiatâd
ysgrifenedig  gan PACEY ymlaen llaw. Ni ddylid newid deunyddiau neu eu
defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. 

I gael arweiniad a chefnogaeth bellach e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk
neu ffoniwch 02920 351407 neu ewch i'n tudalen Facebook PACEY Cymru.

https://www.pacey.org.uk/top-links/contact-us/
https://www.facebook.com/paceycymru/

