
 

Iaith fathemategol 

Allwch chi ddefnyddio eich 
bwced traeth a chasglu dŵr 

môr felly mae'n:

A) Hanner llawn
B) Llawn
C) Gwag

Pa un oedd y trymaf i'w gario?

Iaith fathemategol 

Allwch chi ddod o hyd i 3 maen: carreg fawr, 
carreg o faint canolig, carreg fechan


Eu taflu i'r dŵr (un ar y tro)

Pa un sy'n 
gwneud y 
mwyaf o 
Sblash?

Cyfrif i 10 

Allwch chi ddod o hyd i 5 
cregyn sydd yr un fath?

Nawr allwch chi ddod 
o hyd i 5 o fath arall o gragen?

Cyfrwch y cregyn i gyd. Faint ohonynt sydd?

Cyfrif i 5

Fedrwch chi gasglu 5 maen?


Nawr, taflwch un i'r dŵr. Faint sydd 
ar ôl?

Nawr, taflwch arall i'r dŵr faint 
sydd gennych chi nawr?

Sawl carreg arall sydd angen i chi eu 
hychwanegu i gael 5 maen eto?



 

Iaith fathemategol 

Allwch chi ganfod:

5 cregyn
4 cerrig
3 plu

2 ddarn o wymon
1 darn o wydr môr

Beth sydd gennych chi fwyaf? Beth 
yw'r lleiaf o?

Cyfrif i 5

Faint o'r rhain allwch chi eu gweld? Cyfrifwch faint 
o bethau rydych chi wedi dod o hyd iddyn nhw!

Siapiau 3D 

Edrychwch ar y gloch a'r llanw 
(neu'r traeth o'ch cwmpas). 
Sawl siap 3D allwch chi eu 

gweld?

PRISM petryal
Deigryn
Maes
Silindr

unrhyw rai eraill?

Cyfrif i 10 

Allwch chi gasglu 10 maen?

Nawr, taflwch nhw i mewn i'r dŵr, un 
ar y tro. Cyfrwch bob tro y byddwch 

yn eu taflu

1…..2….3…. etc




 

Llinellau rhif 

Dechreuwch ar yr amser a'r llanw cloch. Allwch 
chi dynnu llinell rif yn y tywod (enghraifft uchod)?

Edrychwch ar y Rhif 5.
Pa rif sydd 1 yn llai?
Pa rif sydd 1 yn fwy?

Iaith fathemategol/Cyfrif i 5

Allwch chi ddod o hyd i 5 gwrthrych diddorol ar y 
traeth?


Nawr allwch chi eu rhoi mewn llinell, mewn trefn 
maint?


Pa un yw'r mwyaf?
Pa un yw'r lleiaf?

Pa un sydd yn y canol?

Siapiau 2D 

Allwch chi dynnu llun o'r siapiau 2D canlynol 
yn y tywod?

Cylch
Sgwâr
Triongl
Hirgrwn

Hecsagon

2D Shapes 

Look at the Time and Tide bell 
(or the beach around you). How 
many 2D shapes can you spot?


Rectangle

Square

Circle

Oval


any others?




Iaith mathemateg

Allwch chi ddod o hyd i 5 gwrthrych gwirioneddol 
ddiddorol?

Pam eu bod nhw'n ddiddorol?

Pa un yw'r mwyaf? Allwch chi ddod o hyd i 
unrhyw beth mwy?

Pa un yw'r lleiaf? Allwch chi ddod o hyd i unrhyw 
beth llai?

Rannu/rhannu

Allwch chi ddod o hyd i 6 o gregyn?

Nawr, tynnwch 3 o gylchoedd yn y tywod.

Sawl plisgyn Mae pob cylch yn ei gael felly 
mae'r cregyn yn cael eu rhannu'n deg?

Cyfrif

Dechreuwch erbyn cloch yr amser a'r llanw. Sawl 
cam y mae'n ei gymryd i gerdded o'i amgylch? 
Cyfrwch bob cam?


NEU
Allwch chi ddechrau wrth y gloch a cherdded i 

ben y traeth/pier/twyni/gors.I ba raddau mae 10 
cam yn mynd â chi?

Nawr cerddwch yn ôl. Sawl cam wnaethoch chi 
gerdded yn gyfan gwbl?

Ychwanegu at 5 

Fedrwch chi gasglu 2 ddarn o gwymon a 3 
cregyn? Faint o eitemau sydd gennych i gyd? 

2 + 3 =

Allwch chi gasglu 1 gwrthrych diddorol a 4 
cerrig? Faint sydd gennych i gyd?

1 + 4 =




