
1

Gweithgareddau Dyddiol
Rhwng 15 i 20 munud y dydd o bosib. (Unrhyw amser sydd yn gyfleus i’r teulu)

Dewiswch 1 o bob colofn bob dydd (15/06/2020 - 26/06/2020)

Iechyd a Lles Llafaredd a Gwrando Darllen Mathemateg Ysgrifennu Creadigol

Ewch am dro yn lleol. 
Pa adar welwch chi o 
gwmpas?

Meddyliwch am idiom i 
ddisgrifio aelod o’r 
teulu.

Parhau i gymryd rhan 
yn sesiynau ‘Llifo’n 
Llawen’ efo cyn 
athrawes ysgol 
Talysarn ar YouTube .

Meddwl a chreu rhestr 
o’r pethau sydd wedi 
llonni fy nghalon yn y 
‘Lockdown’. 

Cerddwch am dro 
chofnodi drwy fap ar 
eich ffon ee strava gan 
gofnodi sawl milltir mae 
yr holl deulu wedi 
gerdded.

Gwylio a gwrando ar  y 
storiâu ar ein tudalen 
‘Facebook’.

Gwrando ar 
gerddoriaeth gan artist 
yr wythnos sef 
Gwibdaith Hen Fran ac 
yna Band Pres 
Llareggub

‘Y peth gorau am fod 
adref yw…………’

Gwrando ar yn o’ch hoff 
ganeuon ar You tube a 
cyd ganu gyda’r artist.

Creu cwis teulu. 

Darllen llyfr neu 
gylchgrawn bob dydd.

Darllenwch rysáit wrth 
wneud pryd o fwyd 
blasus.

Darllen eich cwis yn 
uchel i ymarfer.

Rhowch is-deitlau 
ymlaen ar hoff raglen a 
rhoi’r sain i ffwrdd i 
ddilyn y rhaglen.

Rhowch farc allan o 10 
am lyfr rydych wedi 
darllen wythnos yma ac 
esbonio pam, 

Parhau i ymarfer tablau 
ar TT Rockstars neu 
J2Blast.

Dyrannwch gownteri 
neu wrthrychau gyda 
gwahanol niferoedd 
ee rhannu paced o 
fferins rhwng 2.

Parhau i gyfri fesul 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.

Ewch i gwpwrdd bwyd 
a tynnwch bethau allan 
a’u didoli yn ôl siâp a 
maint.

Her arian – Dewiswch 
anrheg i chi eich hun 
sawl ffordd gwahanol 
allwch chi dalu 
amdano.

Ysgrifennu cwis teulu 
ar unrhyw themâu.

Parhau i ymarfer 
Sillafu-geiriau aml 
ddefnydd.

Cadw dyddiadur 
dyddiol - cofio atalnodi 
kung fu (prif lythyren ar 
ddechrau brawddeg ac 
atalnod llawn ar 
ddiwedd brawddeg.

Parhau i ymarfer eich 
llawysgrifen a/neu 
ffurfio llythrennau a 
rhifau yn gywir. 

Cymryd rhan mewn 
sesiwn ‘Tric a Chlic’.

Creu addurn i godi 
calon.

Adeiladu twr uchel a 
mesur yr uchder.

Peintio portread o aelod 
o’r teulu.

Creu blodyn ar unthyw 
ffurf.

Creu ddarn o gemwaith 
i chi wisgo.
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