
 

Cyfrif mewn 2s 

Allwch chi ganfod:
2 cregyn cocos

2 cregyn clam (neu rasor clam)
2 silffoedd neu gregyn moch

2 cregyn wystrys neu gregyn gleision
2 garreg galch neu lithi o silffoedd limpet


Allwch chi gyfrif i fyny mewn 2s? Faint 
sydd gennych i gyd?

Cyfrif mewn 5s 

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 ydych chi'n ei 
gyrraedd os ydych chi'n cyfrif 5 yn fwy?

A allech ychwanegu 5 Rhif arall ar y llinell rif? Ac 
yna arall 5. Pa rif ydych chi'n ei gael?

Cyfrif i fyny yn 3s 

Gwrandewch ar y gloch a'r llanw ar 
y llanw uchel. Allwch chi ei glywed 

yn canu?

Cyfrwch i fyny yn 3s, ar bob 

trydydd cylch. Ding, Dong, 3, Ding, 
Dong 6 ac ati. Pa mor bell allwch 

chi ei gael?
Defnyddiwch eich bysedd i'ch 

helpu i gadw golwg ar bob set o 3.

Rannu/rhannu 

Allwch chi ddod o hyd i 12 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 i fyny mewn 2s 

Gwrandewch ar y gloch a'r llanw 
ar y llanw uchel. Allwch chi ei 

glywed yn canu?

Cyfrwch i fyny mewn 2s, ar bob 
trydydd cylch. Ding, 2, Dong 4 ac 
ati. Pa mor bell allwch chi ei gael?

Defnyddiwch eich bysedd i'ch 
helpu i gadw golwg ar bob set o 2.

Iaith mathemateg

Dod o hyd i 3 darn gwahanol o gwymon (allwch 
chi ddod o hyd i goch, gwyrdd a Brown/DU?)

Nawr dewch o hyd i nifer cyfartal o gregyn


Dewch o hyd i gynifer o blu â chregyn

Os byddwch yn eu rhoi gyda'i gilydd, pa rif y 
mae hyn yn ei wneud?

Rhan, rhan gyfan

Dal rhai crancod. Rhowch nhw'n 
gyfartal mewn dau fwced.


Ar ôl i chi orffen, cyfrifwch nhw 
allan o bob bwced.

Rhowch y ddau rif at ei 
gilydd. Faint sydd gennych i 
gyd?

Dyblu 

Gwrandewch ar ganu cloch yr 
amser a'r llanw. Allwch chi gyfrif 5 

modrwy?

Nawr allwch chi adeiladu dwbl y 

nifer o gestyll tywod?

Ac a allwch ddyblu hynny?


Sawl castell tywod y gallwch chi eu hadeiladu?



Haneru

Casglwch 6 gwrthrych sy'n teimlo'n arw pan 
fyddwch chi'n eu cyffwrdd.

Lluniadu 2 gylch yn y tywod.
Allwch chi eu rhannu'n gyfartal (yn deg) rhwng y 

ddau gylch.
Faint ohonynt sydd ym mhob un?

Iaith mathemateg

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 ydych chi'n meddwl fydd yn gwneud y 
mwyaf o Sblash? Pam?

Oeddech chi'n gywir?

Cyfrif mewn 10s 

Lluniwch 5 o gylchoedd yn y tywod. Ym mhob 
cylch gallwch chi roi:


10 cregyn
10 darn o wymon

10 Crancod (neu Starfish)
10 maen

10 ffyn neu blu

Mae gennych 5 set (neu grŵp) o 10. Faint o 
wrthrychau sydd gennych i gyd?

Ranu/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?




