
Cegin Cardfwrdd 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i archwilio ac actio        

sefyllfaoedd bob dydd a bydd yn eu helpu i ddeall yr hyn sy’n 

mynd ymlaen o’u hamgylch. 



Chwarae gyda Dŵr - Arnofio a Suddo 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i archwilio gwrthrychau natur 

a dysgu geiriau newydd wrth i chi siarad am y siapiau a pha 

mor drwm ydynt, a fyddant yn arnofio neu’n suddo. 



Tynnu Llun 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i adnabod rhannau o’r corf a 

datblygu dealltwriaeth o fod yn unigolyn. Mae’n rhywbeth 

hyfryd I’ch plentyn ei gadw. 



Caer y Tedis 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i archwilio a datrys           

problemau er mwyn cael gafael ar eu tedi. Mae’r       

gweithgaredd hwn hefyd yn datblygu sgiliau echddygol manwl 

a chanolbwyntio eich plentyn. 



Llwybr Synhwyraidd 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i archwilio gwrthrychau a   

disgrifio sut maent yn teimlo, mae hefyd yn hwyl creu’r llwybr 

gyda phethau sydd i’w canfod o amgylch y tŷ. 



Helfa Drysor y Gegin 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i ddod o hyd I wrthrychau 

newydd a dysgu geiriau a synau newydd. 



Sortio Hosanau 

Bydd hyn yn annog eich plant i helpu â gwaith tŷ a dysgu 

geiriau newydd wrth i chi siarad am liwiau, meintiau a     

theimlad. 



Chwarae â  Chregyn Y Dŵr 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i archwilio gwrthrychau o fyd 

natur a dysgu geiriau newydd wrth i chi siarad am y lliwiau, y 

siapau a’r gweadau. 



Creu Cerddoriaeth 

Bydd hyn helpu eich plentyn i ddysgu sut i wneud sŵn distaw 

ac uchel. Rhythm a thempo yn ogystal â mynegi eu hunain yn 

greadigol. 



Bocs Pwnc 

Casglwch bethau gyda themâu tebyg a’u hychwanegu i’r bocs 

i’ch plentyn eu harchwilio. Gellir newid hyn bob wythnos a 

bydd yn annog datblygiad iaith. 



Boteli Synhwyraidd 

Llenwch hen foteli pop gyda dŵr, olew, paent a gliter. 



Tê Parti 

Bydd hyn yn annog eich plentyn i rannu a chymryd eu tro, yn 

ogystal â gwella sgiliau iaith. 



Pôs Cartref 

Mae hwn yn ffordd hawdd a chyflyn i annog eich plentyn i 

ddatrys problem. 



Helpu i wneud Cinio 

Mae hwn yn ffordd hwyliog i annog eich plentyn i gymryd rôl 

weithgar yn y teulu. Rhowch amser iddynt i’w helpu i        

ddatblygu sgiliau byw y bydd arnynt eu hangen yn y dyfodol. 



Dewis a Darllen Llyfrau 

Yn datblygu sgiliau iaith ac yn annog plant i ddysgu geiriau 

newydd. 



Dewis Golygfa a Gofyn i’ch Plentyn Beth Sy’n Digwydd 

Annog defnyddio geiriau disgrifio, y dychymyg ac adrodd 

straeon. 



Ffonau Rôl Tŷ Bach 

Prosiect crefft hwyliog a hawdd sy’n annog iaith a               

chyfathrebu. 



Gweithio o Gartref 

Chwarae rôl swyddfa o gartref, bydd hyn yn annog datblygu 

iaith. 



Siarad a Defnyddio Geiriau Newydd 

Siaradwch a defnyddiwch eiriau newydd gyda’ch plentyn, 

bydd hyn yn annog datblygu iaith. 



Ffonau Hen Ffasiwn 

Siaradwch, canwch, gweiddwch a sibrydwch i ffôn tun eich 

plentyn wedi’i wneud â llaw. 



Arllwys dŵr mewn cwpanau 

Gan ddefnyddio jwg, gadewch i'ch plentyn arllwys dŵr mewn 

cwpanau ar wahân. Bydd hyn yn annog sgiliau echddygol 

manwl a chydsymud llygad. 


