
 Pegiau clipio  

Bydd hyn yn helpu i gryfhau bysedd bach yn barod i           

ddefnyddio ysgrifbin.  

Gafael pincer a datblygiad echddygol manwl. 



Adeiladu gyda blociau  

Os nad oes gennych flociau, defnyddiwch bethau o gwmpas y tŷ 

megis tuniau, rholiau toiled neu flychau bwyd gwag. 

Annog creadigrwydd a sgiliau mathemateg 



Pwyso a chydbwyso. 

Gellir gwneud hongian dillad yn hawdd i raddfeydd. 

Annog cysyniadau maths megis cydbwysedd a didoli. 



Brwshys paent cartref. 

Mae gwneud marciau i wneud gwahanol siapiau a gweadau yn  

annog creadigrwydd ac unigoliaeth eich plentyn.  



 Helpu gyda swyddi yn y cartref. 

Mae plant wrth eu boddau'n helpu, mae rhoi swyddi i blant i'w 

gwneud o amgylch y cartref yn gwneud iddynt deimlo'n rhan o'r 

teulu a byddant yn datblygu eu sgiliau adeiladu tîm. 



Argraffu rhôl y toiled. 

Gellir gwneud hyn gyda phaent, lliwio bwyd, dŵr neu hyd yn oed 

mwd. 

Annog creadigrwydd, adnabod siapiau a gwella cydsymud llaw. 



 

 

Didoli lliwiau. 

Gellir gwneud hyn gyda gwrthrychau bob dydd a geir o amgylch y 

Tŷ, megis Lego, botymau, gleiniau neu bapur torri i fyny,           

defnyddio tweezers neu offer cegin. 

Mae hyn yn annog adnabod lliw, didoli a sgiliau echddygol manwl 

a fydd yn helpu i ddatblygu cyhyrau mewn dwylo bach. 

 



Dwylo rhewedig 

Mae hwn yn weithgaredd chwarae synhwyraidd a fydd yn para am 

oriau.  

Darganfod rhew a sut mae'n toddi ac ychydig o drysorau a geir. 



Blwch gweithgaredd 

Gellir archwilio siapiau, lliwiau a rhifau ar focs bwrdd cardiau syml.  

 



O a X 

Marcio gemau ar y llawr gyda thâp neu sialc. 

Bydd hyn yn helpu gyda chydlynu a sgiliau echddygol bras eich 

plentyn. 



Darllen 

Mae hyn yn annog datblygiad iaith a lleferydd i'ch plentyn a   

chariad at lyfrau. Mae'n wych ar gyfer datblygu creadigrwydd a 

dychymyg eich plentyn. 



Golchi llestri 

Mae gadael i'ch plentyn helpu yn dysgu sgiliau bywyd a gwaith 

tîm. 



Celfyddyd ceir 

Gweithgaredd creadigol sy'n annog dychymyg a datblygiad 

echddygol manwl. 



Car Bocs 

Gweithgaredd creadigol sy'n annog dychymyg a chreadigrwydd. 

Mae plant wrth eu bodd â gofodau bach i eistedd a darllen neu 

wylio ffilm. 



Cwningod Print Llaw.  

Hwyliog a synhwyraidd . 



Lliwio’r Cywion. 

cyfateb y lliwiau ar y cywion, yn datblygu adnabod lliw



Posau rhif ŵy. 

hawdd i'w wneud ac yn helpu i ddatblygu cydnabyddiaeth Rhif 



Cwningen Llwglyd. 

Bydd rholio'r bêl i mewn i'r twll yn helpu i ddatblygu cydsymud 

llygad y dwylo 



Casglu’r Wyau. 

 Gellid gwneud y gweithgaredd hwn gydag wyau wedi'u berwi'n 

galed. 

Mae cipio'r wyau i mewn i'r powlenni yn datblygu cryfder a 

chydlyniad 



Gwneud Coeden Pasg 

Gweithio gyda'ch plentyn i ddod o hyd i brigau ac addurno    

coeden Pasg hardd, bydd eich plentyn yn gwella ei sgiliau 

cydweithredu drwy weithio gyda'i gilydd. 



Stampiau wyau Pasg tatws 

Yn hwyl ac yn hawdd ac yn helpu gyda chyd-drefnu llygaid llaw. 




