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Addysg GorfforolAddysg Gorfforol  

  
Geirfa Vocabulary 

Gweithgareddau Activities 
athletau athletics 
criced cricket 
gemau tîm team games 
pêl-droed football 
pêl-rwyd netball 
rownderi rounders 
rygbi rugby 
tennis tennis 
traws gwlad cross country 

Safleoedd Positions 
amddiffynnwr / 
amddiffynwyr 

defender / s 

blaenwr / blaenwyr forward / s 
cefnwr / cefnwyr back / s 
golwr goalkeeper 
ymosodwr attacker 
chwarae yn erbyn to play against  
cyflym fast 
dilyniant sequence 
ffitrwydd fitness 
siâp (g) / siapiau shape / s 

Offer Equipment 

bat (g) / iau bat / s 
bib (g) / iau bib / s 
clwydi hurdles 

raced / i racket / s 

bag (g) iau ffa bean bag / s 

pêl (b) i ball / s 

Berfau Verbs 
batio to bat 
beicio to cycle 

colli to lose 
cysylltu to link 
dal to catch 
ennill to win 
loncian to jog 
sgorio to score 
ymestyn to stretch 

bowlio to bowl 

Pwy sy yn y tîm? Merched Blwyddyn 6 sy yn y tîm. 
    
Pa safle wyt ti’n chwarae? Golwr ydw i. 
    
Pwy ydych chi’n chwarae heddiw? Rydyn ni’n chwarae yn erbyn Ysgol y Llan. 
    
Ble mae’r raced? Mae’r raced yn y stafell newid. 
    
Pwy enillodd? Ni enillodd, wrth gwrs! 

Beth oedd y sgôr? Un gôl i ddim. 

Pwy sgoriodd? Alys sgoriodd. Mae hi’n wych. 
    
Pwy ydy’r chwaraewr gorau? Neil ydy’r chwaraewr gorau.  Mae e’n 

rhedeg yn gyflym iawn. 
    
Pwy ydy’r nofiwr gorau? Mario ydy’r nofiwr gorau. 
    
Wyt ti’n rhedeg traws gwlad? Ydw, weithiau. / Nac ydw. 
    
Ydych chi’n bowlio’n dda? Ydw, dw i’n bowlio’n dda iawn. 
    
Wyt ti’n hoffi loncian? Nac ydw achos mae’n rhy ddiflas. 

  

  

Cyfarwyddiadau 
cicio Ciciwch y bêl. pasio Pasiwch y bêl. 
        
taflu Taflwch y bêl. dal Daliwch y bag ffa. 
        
rholio Rholiwch y bêl. dringo Dringwch y wal. 
        
dawnsio Dawnsiwch yn ysgafn. rhedeg Rhedwch o gwmpas y cae. 
        
bowlio Bowliwch yn araf. gwisgo Gwisgwch y bib coch. 
        
rhannu Rhannwch yn ddau dîm. newid Newidiwch yn gyflym. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys



Addysg GorfforolAddysg Gorfforol  

  
Geirfa Vocabulary 

Gweithgareddau Activities 
athletau athletics 
criced cricket 
gemau tîm team games 
pêl-droed football 
pêl-rwyd netball 
rownderi rounders 
rygbi rugby 
tennis tennis 
traws gwlad cross country 

Safleoedd Positions 
amddiffynnwr / 
amddiffynwyr 

defender / s 

blaenwr / blaenwyr forward / s 
cefnwr / cefnwyr back / s 
golwr goalkeeper 
ymosodwr attacker 
chwarae yn erbyn to play against  
cyflym fast 
dilyniant sequence 
ffitrwydd fitness 
siâp (g) / siapiau shape / s 

Offer Equipment 

bat (g) / iau bat / s 
bib (g) / iau bib / s 
clwydi hurdles 

raced / i racket / s 

bag (g) iau ffa bean bag / s 

pêl (b) i ball / s 

Berfau Verbs 
batio to bat 
beicio to cycle 

colli to lose 
cysylltu to link 
dal to catch 
ennill to win 
loncian to jog 
sgorio to score 
ymestyn to stretch 

bowlio to bowl 

Pwy sy yn y tîm? Merched Blwyddyn 6 sy yn y tîm. 
    
Pa safle wyt ti’n chwarae? Golwr ydw i. 
    
Pwy ydych chi’n chwarae heddiw? Rydyn ni’n chwarae yn erbyn Ysgol y Llan. 
    
Ble mae’r raced? Mae’r raced yn y stafell newid. 
    
Pwy enillodd? Ni enillodd, wrth gwrs! 

Beth oedd y sgôr? Un gôl i ddim. 

Pwy sgoriodd? Alys sgoriodd. Mae hi’n wych. 
    
Pwy ydy’r chwaraewr gorau? Neil ydy’r chwaraewr gorau.  Mae e’n 

rhedeg yn gyflym iawn. 
    
Pwy ydy’r nofiwr gorau? Mario ydy’r nofiwr gorau. 
    
Wyt ti’n rhedeg traws gwlad? Ydw, weithiau. / Nac ydw. 
    
Ydych chi’n bowlio’n dda? Ydw, dw i’n bowlio’n dda iawn. 
    
Wyt ti’n hoffi loncian? Nac ydw achos mae’n rhy ddiflas. 

  

  

Cyfarwyddiadau 
cicio Ciciwch y bêl. pasio Pasiwch y bêl. 
        
taflu Taflwch y bêl. dal Daliwch y bag ffa. 
        
rholio Rholiwch y bêl. dringo Dringwch y wal. 
        
dawnsio Dawnsiwch yn ysgafn. rhedeg Rhedwch o gwmpas y cae. 
        
bowlio Bowliwch yn araf. gwisgo Gwisgwch y bib coch. 
        
rhannu Rhannwch yn ddau dîm. newid Newidiwch yn gyflym. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys



Addysg GorfforolAddysg Gorfforol  

  

Oedolyn Wyt ti wedi mwynhau gweithio ar y mat? 

Plentyn Ydw, roedd e’n hwyl. 
Oedolyn Beth wyt ti wedi gwneud yn dda ar y mat? 

Plentyn Dw i wedi gwneud dilyniant. 
Oedolyn Wyt ti wedi gwneud dilyniant da? 

Plentyn Ydw, eitha da. 
Oedolyn Sut wyt ti’n gallu gwneud dilyniant da iawn? 

Plentyn Rhaid cysylltu siapiau. 
Oedolyn Oes, rhaid cysylltu siapiau i wneud dilyniant da iawn.  

Beth arall? 
Plentyn Rhaid gwneud siapiau clir. 
Oedolyn Wyt ti wedi gwneud siapiau clir? 

Plentyn Ydw, weithiau 

Oedolyn Sut wyt ti’n gwybod? 

Plentyn Achos mae Gwil wedi defnyddio’r camera fideo. 
Oedolyn Beth arall wyt ti wedi weld ar y fideo? 

Plentyn Dw i ddim yn ymestyn y corff. 
Oedolyn Ie, mae angen ymestyn y corff hefyd i wneud 

perfformiad da. 

Sgwrs – gwerthuso perfformiad  

Fy nyddiadur ffitrwydd 
 
Mai ydw i. Fy hoff gêm i ydy pêl-droed.  Dw i’n hoffi pêl-droed achos 
mae’n help i gadw’n ffit a hefyd dw i’n hoffi cael hwyl gyda fy ffrindiau.  
Rydyn ni’n ymarfer pêl-droed yn Llanfair bob nos Iau ac rydyn ni’n 
chwarae gemau ar ddydd Sadwrn.  Cefnwr ydw i ac rydyn ni wedi ennill 
pob gêm eleni.   
 
Dw i’n hoffi beicio hefyd.  Dw i’n hoffi beicio gyda’r teulu ar ddydd Sul 
yn yr haf.  Dw i ddim yn gwneud ymarfer corff ar ddydd Llun.  Ar ddydd 
Mawrth, rydyn ni’n cael gwers addysg gorfforol.  Dw i’n hoffi gwneud 
gymnasteg gyda fy ffrindiau yn yr ysgol, ond dw i ddim yn dda iawn am 
ymestyn.  Ar ddydd Mercher dw i’n mynd i nofio. 

 Fel grŵp, ydych 
chi wedi helpu 
eich gilydd? 

 Ewch i’r cae rygbi. 

 Ewch i nôl 
y bat. 

 Ydych chi wedi gweithio’n 
dda fel tîm? 

Gweithgareddau 
 
1. Paratowch eich dyddiadur ffitrwydd chi am wythnos. 
2. Yn eich grŵp, siaradwch am pa gemau ydych chi’n hoffi orau.  Pam?  

Ydy pawb yn cytuno?  Dywedwch wrth eich dosbarth beth ydy 
hoff gemau pawb yn eich grŵp chi. 

3. Trafodwch gyda’ch partner pam mae addysg gorfforol yn bwysig.   
4. Edrychwch ar eich partner chi’n gwneud gweithgaredd addysg 

gorfforol.  Gwnewch restr o’r pethau mae hi /e /o’n gwneud yn 
dda.  Oes angen ymarfer rhywbeth eto?  Beth? 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys
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ArlunioArlunio  
Geirfa Vocabulary 

Beth ydy hwn? Abstract ydy e / o. 
    
Pa fath o lun ydy hwn? Hunanbortread ydy e / o. 
    
Beth mae’r artist wedi ddefnyddio? Mae’r artist wedi defnyddio dyfrlliw. 
    
Ble mae’r brwsys? Maen nhw wrth y sinc. 
    
Ydy’r artist wedi defnyddio siarcol i 
wneud y llun? 

Ydy, mae e / o wedi defnyddio siarcol. 
Nac ydy, mae hi wedi defnyddio pensil. 

    
Beth sy yn y llun? Blodau’r haul sy yn y llun. 
    
Wyt ti’n gweld y lliwiau cynradd yn y 
llun? 

Ydw / Nac ydw 

    
Pa siapiau sy yn y murlun? Mae siâp diemwnt ac mae llinellau 

igam-ogam yn y murlun. 
    
Beth ydy lliw’r blodyn? Melyn, wrth gwrs. 
    
Wyt ti’n hoffi’r llun? Ydw, dw i’n hoffi’r llun achos mae’r 

lliwiau’n llachar. 
    
Beth wyt ti’n mynd i wneud? Dw i’n mynd i wneud hunanbortread. 
    
Pa fath o lun wyt ti’n mynd i wneud? Dw i’n mynd i wneud morlun. 
    
Beth wyt ti wedi ddefnyddio? Dw i wedi defnyddio tecstilau, 

cardbord a phaent olew. 
    
Wyt ti wedi gludo’r cardbord ar y 
paentiad? 

Ydw / Nac ydw 

Offer Equipment 
brws (g) / ys brush / es 
cardbord (g) cardboard 
creon (g) / au crayon / s 
inc (g) ink 
paent (g) paint 
pensil (g) / pensiliau pencil / s 

siarcol (g) charcoal 
tecstilau textiles 
  

print (g) print 

Disgrifio Describing 
abstract (g) abstract 
croes (b) cross 
cylch (g) circle 
diemwnt (g) diamond 
dyfrlliw (g) watercolour 
ffoto (g) photograph 
golau light 
hunanbortread (g) self-portrait 
llachar bright 
llinell igam-ogam (b) zigzag line 
lliwgar colourful 
lliwiau cynradd primary colours 
lliwiau eilaidd secondary colours 
morlun (g) seascape 
murlun (g) mural 
sgwâr (g) square 
tawel quiet / calm 
triongl (g) triangle 
tywyll dark 
Berfau Verbs 
gwywo to wilt 
paentio to paint 
tynnu llun to draw a picture 

 Ewch i nôl y 
paent. 

 Byddwch 
yn ofalus. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys



CelfCelf  

ArlunioArlunio  

Oedolyn Pa lun wyt ti wedi ddewis? 

Plentyn Llun blodau’r haul. 

Oedolyn Pwy ydy’r artist? 

Plentyn Vincent van Gogh. 

Oedolyn Wyt ti’n gwybod ble oedd e / o’n byw? 

Plentyn Ydw, roedd e / o’n byw yn Ffrainc. 

Oedolyn Pam wyt ti’n hoffi’r llun? 

Plentyn Dw i’n hoffi’r lliw melyn – mae e / o’n llachar. 

Oedolyn Ydy, oes rhywbeth arall rwyt ti’n hoffi? 

Plentyn Dw i’n hoffi’r blodau.  Maen nhw’n naturiol – fel blodau yn yr 
ardd. 

Oedolyn Beth wyt ti’n feddwl? 

Plentyn Wel, mae rhai blodau’n ffres, ond mae rhai blodau’n hen. 

Oedolyn Rwyt ti’n iawn.  Mae rhai blodau’n ffres.  Maen nhw’n sefyll yn 
syth, ac mae rhai blodau’n gwywo - maen nhw’n marw. 

Plentyn Ydyn. 

Oedolyn Wyt ti’n mynd i wneud llun o’r blodau nawr? 

Plentyn Ydw, dw i’n mynd i wneud llun i roi ar gerdyn pen-blwydd  
Mam-gu. 

Sgwrs – gwerthfawrogi un o luniau Vincent van Gogh 

Kathy Gittins 
 
Enw fy hoff artist ydy Kathy Gittins.  Mae Kathy Gittins yn dod o Bontrobert 
ym Mhowys ond nawr mae hi’n byw ym Mhwllheli. Mae hi’n hoffi defnyddio 
dyfrlliw.  Mae llawer o lestri glas a gwyn yn ei lluniau hi.  Weithiau, mae llawer o 
liwiau llachar yn y lluniau.  
 
Mae gan Kathy oriel ym Mhwllheli ond rydych chi’n gallu ei gweld hi yn y Sioe 
Frenhinol yn Llanfair ym Muallt ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol hefyd.  
Rydych chi hefyd yn gallu gweld gwaith Kathy ar ei gwefan - http://
www.kathygittins.com/ Yn yr oriel, mae llawer o luniau Kathy ond mae hi hefyd 
yn hoffi dangos crochenwaith a thlysau (jewellery).   
 
Mae pobl yn Japan yn hoffi gwaith Kathy Gittins yn fawr iawn. 

Gweithgareddau 
1. Cynlluniwch a gwnewch gerdyn ac anrheg pen-blwydd i’ch ffrind. 
2. Pwy ydy’ch hoff artist chi?   

 i. Chwiliwch am wybodaeth amdano / amdani.   
 ii. Dywedwch wrth eich partner am eich hoff artist. 
 iii. Copiwch un o luniau’ch hoff artist. 
      3.       Trafodwch gyda’ch partner beth rydych chi’n mynd i greu.  Gwnewch 
                restr o’r deunyddiau bydd eu hangen arnoch chi.  Wedyn, dywedwch 
                sut rydych chi’n mynd i greu’r gwaith.  
      4.       Dewiswch lun rydych chi’n ei hoffi.   
 i. Yn eich grŵp, disgrifiwch y llun ac wedyn dywedwch pam 

  rydych chi’n ei hoffi. Pwy yn y grŵp sy wedi dewis y llun 
  gorau?  Ceisiwch berswadio aelodau eich grŵp mai’r llun 
       rydych chi wedi ddewis ydy’r gorau. 

 ii.       Yn eich grŵp siaradwch am sut rydych chi’n teimlo pan 
       rydych chi’n edrych ar y lluniau yma. 

 tawel  cyffrous 
hapus  trist 

ofnus 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys
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Geirfa Vocabulary 

Offerynnau Instruments 
castanét (g) / castanetau castanet / s 
cloch (b) / clychau bell / s 
drwm (g) / drymiau drum /s 
ffidil  (b) violin 
ffliwt (b) flute 
piano (g) piano 
recorder (g) recorder 
seiloffon (g) xylophone 
symbal (g) /au cymbal 
tambwrîn (g) tambourine 
telyn (b) harp 
triongl (g) triangle 
trwmped (g) trumpet 

alaw (b) /on melody / melodies 
cân (b)  / caneuon song / s 
cerddoriaeth (b) music 
côr (g) choir 
curiad (g)/au beat / s 
darn (g) /au piece 
deinameg dynamics 
rhythm (g) / au rhythm / s 
traw pitch 
uchafbwynt climax 

Disgrifio Describing 

cryf loud 
tawel quiet 
isel low 
uchel high 
cyflym fast 
araf slow 
llyfn smooth 
stacato staccato 

  

Perfformio     
Pa offeryn wyt ti’n chwarae / ganu? Dw i’n chwarae’r / canu’r ffliwt.   

      
Pa offeryn wyt ti eisiau chwarae? Dw i eisiau chwarae’r recorder.   

      
          Canwch yr alaw yn dawel.     
      
          Chwaraewch y nodau’n llyfn.     
      
          Curwch y drwm yn gryf.     
      

  
      
Cyfansoddi     
Pa offerynnau wyt ti wedi dewis? Dw i wedi dewis telyn a ffliwt.   

    
Wyt ti wedi dewis yr offerynnau? Ydw, dw i wedi dewis y piano a’r 

clychau. 
      
Pwy sy’n canu’r alaw? Y côr sy’n canu’r alaw.   
      
Gwerthuso     
Gwrandewch ar y darn.     
      
Ydych chi’n gallu clywed y delyn? Ydyn / Nac ydyn   

      
Pa offerynnau sy yn y darn? Trwmped a ffidil sy yn y darn.   
      
Ydy’r gerddoriaeth yn gyflym? Nac ydy, mae’r gerddoriaeth yn 

araf. 
  

      
Oes ailadrodd yn y darn? Oes / Nac oes   
      
Wyt ti’n hoffi’r darn? Nac ydw, achos mae e’n / o’n drist.   

          Cyfrwch bedwar curiad.   

Berfau Verbs 
canu to sing 
cyfansoddi to compose 
cyfri to count 
chwarae to play 
gwerthuso to appraise 
perfformio to perform 
ymarfer to practise 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys
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Oedolyn Dw i eisiau i chi gyfansoddi darn am lygoden heddiw.  Pa offerynnau ydych chi 
eisiau dewis? 

Plentyn Dw i eisiau chwarae drwm. 
Oedolyn Pam wyt eisiau chwarae’r drwm? 
Plentyn Dw i’n hoffi gwneud sŵn cryf. 
Oedolyn Ydy llygoden yn fawr ac yn gryf? 
Plentyn Nac ydy. 
Oedolyn Ydy llygoden yn gwneud sŵn cryf? 
Plentyn Nac ydy, mae llygoden yn dawel. 
Oedolyn Beth am ddewis offeryn gwahanol? 
Plentyn Triongl. 
Oedolyn Da iawn.  Pam wyt ti wedi dewis y triongl? 
Plentyn Achos dydy’r triongl ddim yn gwneud sŵn mawr, cryf. 
Oedolyn Wrth gwrs.  Rhian, pa offeryn wyt ti’n dewis? 
Plentyn Dw i’n dewis clychau. 
Oedolyn Pam? 
Plentyn Mae’r clychau yn dawel ac yn uchel. 
Oedolyn Ardderchog Rhian.  Beth am chwarae gyda’n gilydd?  Ar ôl tri.  Un, dau, tri ... 

Sgwrs 

Gweithgareddau 
 
1. Darllenwch y gerdd Storm gan Zorah Evans yn Sgram!  
 Edrychwch ar y lluniau.  Cyfansoddwch ddarn o 
 gerddoriaeth i ddangos naws y ddau bennill. Trafodwch 
 gyda’ch partner pa fath o sain a rhythm sy angen i’r 
 ddau bennill.  Sut bydd y sain a’r rhythm yn wahanol yn 
 y ddau bennill?  Pam?  Gwnewch restr o’r offerynnau sy 
 angen i’r ddau bennill.  Ydych chi’n mynd i ddefnyddio’r 
 un offerynnau i’r ddau bennill?  Pam? 
 
2.  Gwrandewch ar ddarn o gerddoriaeth ac atebwch y 

 cwestiynau.   
 i.   Ydy’r gerddoriaeth yn gryf neu’n dawel? 
 ii.  Pa offerynnau sy’n chwarae? 
 iii.  Oes côr neu unawdydd yn canu? 
 iv.  Ydy’r gerddoriaeth yn uchel neu’n isel? 
 
3.  Nawr, gwrandewch ar ddarn arall o gerddoriaeth. 

 
 i. Meddyliwch am bum cwestiwn i ofyn i’ch  

  partner am y darn.  Gofynnwch y cwestiynau 
  i’ch partner ac atebwch gwestiynau eich  
  partner. 

 ii. Sut ydych chi’n teimlo pan rydych chi’n  
  gwrando ar y gerddoriaeth?  Trafodwch  
  gyda’ch partner. 

 
4.  Gweithiwch yn eich grŵp.  Dywedwch wrth eich grŵp beth 

 ydy’ch hoff ddarn o gerddoriaeth, neu’ch hoff gân chi.  
 Gwrandewch ar aelodau eraill eich grŵp yn siarad am eu 
 hoff ddarnau nhw.  Dewis pwy ydy’r gorau?  Pam?   

Carol y Seren gan Gareth Glyn 
(http://gglyn.tripod.com/clipiau.html) 
 
Rydyn ni wedi gwrando ar ‘Carol y Seren’ gan Gareth Glyn.  Mae 
côr merched yn canu.  Does dim cerddorfa, dim ond piano.   
Mae’r côr yn canu mewn dwy ran - soprano ac alto.  Maen nhw’n 
canu’n llyfn iawn ac yn eitha araf.  Mae’r darn yn cyrraedd 
uchafbwynt ar y diwedd ac mae’r nodau’n uchel ac yn gryf iawn 
yn yr ‘Amen’.  Mae’r darn yn iawn ond mae’n well ‘da ni 
gerddoriaeth bop.  Rydyn ni hefyd yn hoffi gwrando ar grwpiau 
roc. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys
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Y CorffY Corff  
Geirfa Vocabulary 

Rhannau’r corff Parts of the body 

clust (b) / iau ear / s 
cyhyr / au muscle / s 
llygaid eyes 

arall / eraill other / s 
cemegau chemicals 
curiad calon heart beat 
gwaed (g) blood 
pwls pulse 
rhain these 
troeth urine 

Berfau Verbs 
anadlu to breathe 
cael gwared o to get rid of 
clywed to hear 
cymryd to take 
dal to hold 
glanhau to clean 
gweld to see 
pwmpio to pump 
rheoli to control 
storio to store 
symud to move 
treulio to digest 

 
Beth ydy prif organau’r corff? 

  

    

Beth mae’r clustiau yn wneud? Maen nhw’n clywed a chadw 
cydbwysedd. 

    

Beth mae’r ymennydd yn wneud? Mae’r ymennydd yn rheoli’r corff. 

    

Beth mae’r llygaid yn wneud? Mae’r llygaid yn gweld. 

    

Beth mae’r ysgyfaint yn wneud? Mae’r ysgyfaint yn cymryd ocsigen 
o’r aer i’r gwaed ac yn cael gwared 
o garbon deuocsid. 

Mae’r sgerbwd yn dal a symud y corff. 

Mae’r cyhyrau’n helpu’r corff i symud. 

Mae’r galon yn pwmpio gwaed o gwmpas y corff. 

Mae’r arennau yn glanhau’r gwaed. 

Ydy’r galon yn pwmpio gwaed? Ydy 

    

Ydy’r arennau yn pwmpio gwaed? Nac ydyn 

    

Beth sy’n rheoli’r corff? Yr ymennydd sy’n rheoli’r corff. 
   

Calon pwy sy’n curo fwya cyflym?  
Calon Sarah. 

Whose heart beats the fastest?  
Sarah’s heart. 

Y corff dynol The human body 
Prif organau Main organs 
aren (b) / arennau kidney / s 
calon  (b) heart 
iau / afu (g) liver 
pledren  (b) bladder 
stumog  (b) stomach 
ymennydd  (g) brain 
ysgyfaint lungs 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys
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Y CorffY Corff  

Oedolyn Wyt ti’n gwybod beth mae’r galon yn wneud? 

Plentyn Ydw, mae hi’n pwmpio gwaed o gwmpas y corff. 

Oedolyn Ie, da iawn.  Beth mae’r ysgyfaint yn wneud? 

Plentyn Mae’r ysgyfaint yn gwneud rhywbeth i’r aer ar ôl i ni anadlu. 

Oedolyn Da iawn.  Beth mae’r ysgyfaint yn gwneud i’r aer? 

Plentyn Maen nhw’n cymryd yr ocsigen o’r aer i’r gwaed. 

Oedolyn Da iawn.  Beth arall? 

Plentyn Maen nhw’n cael gwared o garbon deuocsid. 

Oedolyn Ydyn.  Da iawn. 

Sgwrs 

 Labelwch yr organau. 

Gweithgareddau 
 
1.  Ar ddiagram o’r corff, rhowch yr organau i gyd yn y 

 lle cywir. 
 
2.  Eisteddwch yn dawel yn y dosbarth am bum munud.   

 i. Pa mor gyflym mae calon pawb yn y grŵp 
  yn curo? Llenwch y grid i ddangos pa mor 
  gyflym mae calon pob aelod o’r grŵp yn 
  curo.   

 ii. Calon pwy sy’n curo fwya cyflym?  Calon 
  pwy sy’n curo fwya araf? 

 iii. Rhaid i bawb redeg o gwmpas yr iard  
  ddwywaith.  Pa mor gyflym mae calon  
  pawb yn curo nawr?  Oes gwahaniaeth?  
  Pam ydych chi’n meddwl? 

 iv. Calon pwy sy’n curo fwya cyflym nawr?  
  Llenwch y grid.  Calon pwy sy’n curo fwya 
  araf?  Pam ydych chi’n meddwl? 

  
3. Paratoi cwis.  Meddyliwch am bum cwestiwn i ofyn 

i’ch partner am y corff.  Gofynnwch y cwestiynau i’ch 
partner ac atebwch gwestiynau eich partner. 

Enw Cyn rhedeg Ar ôl rhedeg 
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Y SgerbwdY Sgerbwd  
Geirfa Vocabulary 

Sgerbwd (g) Skeleton 
asen (b) / nau rib / s 
asgwrn (g) / esgyrn bone / s 
asgwrn cefn spine 
penglog (g / b) skull 

Y corff (g) The body 
calon (b) / nau heart / s 
cyhyr (g) / au muscles 
cymalau joints 
organ (g / b) / au organ / s 
ymennydd (g) brain 
ysgyfaint lungs 

Disgrifio Describing 
byr short 
byrrach shorter 
byrraf shortest 
hir long 
hirach longer 
hiraf longest 
syth straight 

Berfau Verbs 
amddiffyn to defend 
cynnal to support 
plygu to bend 
sefyll to stand 
symud to move 
tynnu to pull 
ymlacio to relax 

arall other 

eraill others 

rhain these 

Beth ydy hwn? Penglog. 
    
Beth ydy’r rhain? 
  

Asennau. 
  

    
Beth mae’r sgerbwd yn 
wneud? 

Mae’n amddiffyn rhannau’r corff. 
  

  Mae’n ein helpu i symud. 
  

  Mae’n ein helpu i sefyll yn syth ac yn 
cynnal rhannau’r corff. 
  

  Mae’r sgerbwd yn amddiffyn yr organau. 
  Mae’r penglog yn amddiffyn yr ymennydd. 
  Mae’r asennau yn amddiffyn y galon a’r 

ysgyfaint. 
  

  Mae’r asgwrn cefn yn amddiffyn nerf yr 
asgwrn cefn. 
  

    
Sawl asgwrn sy yn y 
corff? 

Mae dau gant a chwech o esgyrn yn y 
corff. 

Beth sy’n helpu’r esgyrn i 
blygu? 

Y cymalau. 

    

Mae cymalau gan yr esgyrn i helpu’r sgerbwd blygu. 
  
Mae’r cyhyrau yn gweithio mewn parau. Mae un cyhyr yn mynd yn 
fyrrach ac yn tynnu’r asgwrn a’r cyhyr arall yn mynd yn hirach ac yn 
ymlacio. 
  
Codwch eich braich. Edrychwch. 
  
Mae’r cyhyr yma yn mynd yn fyrrach ac mae’r cyhyr yma yn ymlacio. 
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Y SgerbwdY Sgerbwd  

Oedolyn Beth ydy hwn? 

Plentyn Asgwrn cefn. 

Oedolyn Beth mae’r asgwrn cefn yn wneud? 

Plentyn Mae’n amddiffyn nerf yr asgwrn cefn. 

Oedolyn Wyt ti’n gwybod beth mae’r penglog yn wneud? 

Plentyn Ydw, mae e’n / o’n amddiffyn yr ymennydd. 

Oedolyn Da iawn.  Beth ydy’r rhain? 

Plentyn Asennau. 

Oedolyn Beth mae’r asennau’n wneud? 

Plentyn Maen nhw’n amddiffyn yr ysgyfaint. 

Oedolyn Ydyn, maen nhw’n amddiffyn yr ysgyfaint, ond beth arall 
maen nhw’n wneud? 

Plentyn Maen nhw’n amddiffyn y galon hefyd. 

Oedolyn Ydyn, mae’r asennau’n amddiffyn y galon a’r ysgyfaint. 

Sgwrs 

Gweithgareddau 
 
1. Mae grŵp o blant wedi mesur eu traed.  Dyma’r canlyniadau. 

 
   Gwen      10cm    • Tom      14cm  
   Pravin     15cm   • Leah     20cm. 

 
 i. Traed pwy ydy’r hiraf? 
 ii. Traed pwy ydy’r byrraf? 
 iii. Ydy’r plant yr un oed (the same age)?  Pam ydych 

  chi’n dweud hyn? 
 
2. Paratoi cwis.  Meddyliwch am bum cwestiwn i ofyn i’ch 
         partner am y sgerbwd.  Gofynnwch y cwestiynau i’ch partner 
          ac atebwch gwestiynau eich partner. 
 
3.    Defnyddiwch y geiriau sy yn y bocs i lenwi’r bylchau yn y darn. 
 

Mae _______ o esgyrn yn y corff.  Mae’r sgerbwd yn bwysig iawn 
achos mae e’n / o’n ein helpu ni i _______.  Mae e’n / o’n  _______ y corff 
a hefyd, mae e’n / o’n _______yr organau. 
 
Mae’r cymalau yn helpu’r sgerbwd  _______.    Mae’r cyhyrau’n 
gweithio mewn _______.  Mae un cyhyr yn tynnu’r asgwrn ac yn 
mynd  _______ ac mae’r cyhyr arall yn ymlacio ac yn mynd  _______. 

 Labelwch y 
sgerbwd. 

 Mesurwch y cyhyr yn eich braich. 
Plygwch eich braich.  

Mesurwch y cyhyr eto. 
Oes gwahaniaeth? 

symud    i blygu  
206     parau 
amddiffyn    cynnal 
yn hirach    yn fyrrach 
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