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Dosbarthu Fferins 

Dosbarthwch y fferins i setiau o 

Rhowch gylch am bob set o ddeg. 

Ysgrifennwch gyfanswm y fferins yn y 
blychau. 

 

ddeg 

Tynnwch lun fferins eich hun. 

Gofynnwch i ffrind eu dosbarthu yn setiau o ddeg. 

Nodiadau’r Athro:  Atgoffwch y plant i gyfrif yn ofalus ac i wirio pob grwp o 10.  Fel gweithgaredd estynedig gofynnwch i’r 
plant ddarganfod cyfanswm ciwbiau mewn set.  Fel cymorth i gyfrif, gellir cysylltu’r ciwbiau mewn grwpiau o 10.  Dylid sicrhau 
fod y disgyblion yn deall y termau ‘set’ a ‘grwp.’ 
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Pob Math O Ddosbarthu 

Dosbarthwch y teganau yn setiau. 

Ysgrifennwch y cyfanswm yn y blwch. 

Dosbarthwch y ceir a’r loriau i setiau o bump 

Dosbarthwch y marblis i setiau o dri 

Dosbarthwch yr io-ios i setiau o chwech 

Cyfrwch 26 ciwb. 

Dosbarthwch nhw i setiau o dri ciwb, yna pedwar 
ciwb, yna pump ciwb, yna chwech ciwb. 

Ysgrifennwch sawl set wnaethoch chi bob tro. 

Nodiadau’r Athro:  I atgyfnerthu deallusrwydd y disgyblion manteisiwch ar bob cyfle i ddidoli’r dosbarth i wahanol faint, e.e. gwers 
Addysg Gorfforol trefnu’r disgyblion yn chwe grwp o bedwar ac un dros ben neu bedwar grwp o chwech ac un dros ben.  Dylid 
sicrhau fod y disgyblion yn deall y termau ‘set’ a ‘grwp.’ 
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Nadroedd Rhif 

Ysgrifennwch y rhifau coll ar bob neidr. 

Gwnewch dair neidr rhif arall i’ch ffrind eu 
llenwi. 

Nodiadau’r Athro:  Anogwch y disgyblion i ddarllen y rhifau ar y nadroedd yn uchel ar ôl eu cwblhau.  Rhydd hyn gyfle i’r 
disgyblion ymarfer gwirio a chofio rhifau mawr a dilyniant rhifau. 
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Llithro’n Ôl  

Cyfrwch yn ôl fesul   i lawr bob ysgol. un 

Gwnewch bump ysgol rif arall i’ch 
ffrind eu llenwi. 

Ceisiwch gychwyn gyda rhif dros 500. 

Nodiadau’r Athro:  Anogwch y disgyblion i ddarllen y rhifau ar yr ysgolion yn uchel ar ôl eu cwblhau.  Er mwyn defnyddio’r 
ysgolion eto, gellir gorchuddio’r rhifau cyn eu llungopio. 
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Cerrig Sarn 

Cyfrwch ymlaen neu yn ôl fesul                   
bob tro i groesi’r afon. 

deg 

Gwnewch dri patrwm cerrig sarn i’ch ffrind eu 
llenwi. 

Nodiadau’r Athro:  Cyn cyflwyno’r weithgaredd hon, dylid dangos patrymau rhif fel uchod gan bwysleisio sut mae’r digid degol 
yn newid bob tro ac yn newid gwerth lle. 
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Anifeiliaid Yn Eu Trefn 

Ysgrifennwch y rhifau ar yr anifeiliaid yn eu trefn. 
Dechreuwch gyda’r rhif mwyaf. 

Pa rifau sydd ar goll? 
Ysgrifennwch y rhifau yn eu trefn. 

Nodiadau’r Athro:  Gellir gorchuddio’r rhifau ar y daflen hon cyn ei lungopio er mwyn ei ddefnyddio eto. 
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Cant Yn Fwy 

Dechreuwch gyda’r rhif wedi’i liwio.  Lliwiwch y 
rhifau sydd union       bob tro. 100 yn fwy 

Nodiadau’r Athro:  Fel cyflwyniad neu weithgaredd estynedig gall y disgyblion chwarae’r gêm ganlynol:  disgybl un yn galw rhif 
tri digid, yna pob disgybl yn y grwp i ychwanegu cant a dweud y rhif yn uchel. 
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Cant Yn Llai 

Ysgrifennwch y rhifau coll ar y dillad. 

Tynnwch lun tair lein ddillad i’ch ffrind                          
eu llenwi.                                                        
Dechreuwch gyda rhif dros 100. 

Nodiadau’r Athro:  Defnyddiwch gardiau gwerth lle i ddangos y patrymau rhif yma i’r disgyblion gan egluro sut mae’r digid 
cannoedd yn newid bob tro. 
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Croesi’r Bont 

Croeswch y pontydd. 
Camwch ar y rhifau sydd   neu                
na’r rhif yr ydych arno. 

ddau yn fwy ddau yn llai 

Lliwiwch pob cam a gymerwch. 

dechrau 

dechrau 

dechrau 

dechrau 

dechrau 

Tynnwch lun ddau bont 
rhif arall i’ch ffrind 
gerdded drostynt. 

Nodiadau’r Athro:  Gall y disgyblion ddefnyddio sgwâr cant i’w galluogi i weithio’n annibynnol ar y weithgaredd hon.  Fel 
gweithgaredd ychwanegol, gellir chwarae’r gêm ganlynol fel grwp neu ddosbarth cyfan:-  un disgybl i ddweud rhif rhwng 1 a 10, 
y disgybl nesaf i adio 2, ac ymlaen.  Gall y disgyblion dynnu 2 o bob rhif hefyd. 
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Eilrifau neu Odrifau? 

Lliwiwch bob      i ddod o 
hyd i’r llwybr drwy’r grid. 

odrif 

dechrau 

gorffen 

Ysgrifennwch reol i ddangos sut i wybod                      
os yw rhif yn odrif neu eilrif. 

Nodiadau’r Athro:  Os bydd y grid uchod wedi ei liwio’n gywir, bydd llwybr yn arwain o’r dechrau i’r diwedd, trwy’r odrifau yn 
unig.  Fel gweithgaredd dosbarth ychwanegol, gellir gofyn i’r disgyblion “ddangos” cardiau digid.  Gofynnwch am rifau, e.e. eilrif 
rhwng 21 a 41. 
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Loriau Rhif 
• Ysgrifennwch bedwar eilrif rhwng 20 a 40. 

Ysgrifennwch bedwar odrif rhwng 40 a 60. 

Ysgrifennwch bob eilrif rhwng 37 a 57 yn y lori hon. 

Ysgrifennwch bob odrif rhwng 18 a 38 yn y lori hon. 

Ysgrifennwch bob odrif rhwng 10 a 100 sydd â’r ddau 
ddigid yr un fath. 

Ysgrifennwch bob eilrif rhwng 100 a 1000 
sydd â’r tri digid yr un fath. 

Nodiadau’r Athro:  Dylid sicrhau fod y disgyblion yn darllen pob cyfarwyddyd yn ofalus.  Anogwch hwy i egluro pam fod rhif yn 
odrif neu’n eilrif.  Gofynnwch i’r plant wirio’r rheol adio dau odrif ac adio dau eilrif. 
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Dringo Mynyddoedd 

• Ysgrifennwch y rhif cywir ar bob gris. 

 

 

 

 

cyfrwch i lawr 
fesul saith 

cyfrwch i fyny 
fesul chwech 

Nodiadau’r Athro:   Fel prif weithgaredd dylai’r disgyblion wirio eu hatebion i weld os yw’r rhifau esgynedig a disgynedig yr un 
fath. 
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Mynd I Fyny!  Dod I Lawr! 

Cwblhewch y patrymau yn y lifftiau. 

    dechrau 

Cyfrif fesul tri 
    dechrau 

Cyfrif fesul pedwar 

    dechrau 

Cyfrif fesul pump 

Dechreuwch ar    ar linell rhif. 

Cyfrwch ymlaen fesul        . 

Sawl naid sydd cyn i chi lanio ar         ? 

18 

tri 

54  

Nodiadau’r Athro:  Rhowch linell rif 0 – 100 a chownter i’r disgyblion sydd ei angen i’w cynorthwyo i wneud y weithgaredd hon. 
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Fedrwch Chi Eu Dosbarthu? 

Edrychwch ar y rhifau yn y blwch.  
Ysgrifennwch nhw yn y lle cywir 
ar i diagram Venn. 

Mae rhai rhifau 
yn lluosrifau  
dau a phump. 

 

Lluosrifau 
dau 

Lluosrifau 
pump 

 

Pa rifau ar y diagram Venn sydd yn                             

Ysgrifennwch bob            rhwng 151 a 205. 

Faint o’r rhifau sydd yn 

lluosrifau deg 

lluosrifau deg 

lluosrifau dau a phump 

Nodiadau’r Athro:  Defnyddiwch gylchoedd a chardiau rhif i gyflwyno diagram Venn.  Dangoswch sut y gall yr un rhif fod mewn 
dau gylch. 
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Cawl Lluosrifau 

Mae’r lluosrifau wedi’u cymysgu! 
Dosbarthwch y rhifau ac 
ysgrifennwch nhw yn y bocs 
cywir. 

Lluosrifau 100 

Lluosrifau 10 

Lluosrifau 50 

Ysgrifennwch reol i ddweud sut mae 

adnabod                      a lluosrif 10 lluosrif 50 

Nodiadau’r Athro:  Anogwch y disgyblion i fod yn systematig.  Dylent edrych ar bob rhif yn ei dro a phenderfynu i pa flwch 
mae’n perthyn. 
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Cysylltwch 

Cysylltwch bob pensil i’r miniwr cywir. 

un deg dau 

un deg pump 

pedwar deg saith 

tri deg chwech 

dau ddeg dau 

naw deg wyth 

dau ddeg saith 

pump deg tri 

cant a naw 

tri deg pedwar 

chwe deg 

wyth deg wyth 

Ysgrifennwch bob rhif o 59 i 71  mewn geiriau 

Nodiadau’r Athro:  Sicrhewch fod sillafiad cywir o’r eirfa rhif ar gael i’r disgyblion wirio eu hatebion. 
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Drysfa 

Darllenwch y gair rhif, yna dewch o hyd i’r rhif 
ar y ffordd.  Lliwiwch y ffordd. 

Gwnewch y nesaf.  Ble rydych yn cyrraedd 
dechrau 

dechrau saith gant ac wyth deg chwech 

naw cant a phedwar 

mil, un cant ac  
un deg saith 

naw cant a dau ddeg chwech 

saith gant a phedwar deg tri 

naw cant a phum deg pedwar 

pedwar cant a chwe deg un 

chwe chant a dau 

pum cant a naw deg saith 

saith cant ac un deg dau 

chwe chant a chwech 

 

 
 canolfan hamdden 

bowlio deg 

fferm ffair 

gwesty 

Nodiadau’r Athro:  Fel gweithgaredd estynedig, gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu rhestr o drefn y rhifau (mewn geiriau a 
ffigyrau) a fydd yn arwain at leoliad arall ar y map. 
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Ysgrifennu Rhifau 

Ysgrifennwch y rhifau hyn mewn geiriau 

Ysgrifennwch y rhifau hyn mewn ffigyrau 

Cant ac un deg dau 

Saith cant a phedwar deg wyth 

Naw cant a naw 

Wyth cant ac un deg tri 

Chwe chant a chwe deg 

Ysgrifennwch y rhifau hyn mewn geiriau 

Nodiadau’r Athro:  Gall y disgyblion wneud set o gardiau er mwyn ymarfer darllen ac adnabod enwau’r rhifau. 
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Chwilrif 

Dewch o hyd i bob rhif yn y grid. 
Rhowch gylch o’i amgylch.   

Dewch o hyd i chwech              yn y grid. 
Ysgrifennwch y rhifau mewn geiriau. 

rhif pedwar digid 

Nodiadau’r Athro:  Cyn dechrau’r weithgaredd estynedig, dylid sicrhau fod y disgyblion yn gyfarwydd â’r term ‘rhifau pedwar 
digid.’ 
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Gêm Degau ac Unedau 

Rholiwch ddau ddîs i wneud 
Rhowch gownter ar yr abacws 
sy’n dangos eich rhif. 
Fedrwch chi gael 4 mewn rhes? 

rhif dau ddigid 

      

      

      

      

      

      

Torrwch y cardiau a’u rhoi wyneb i waered. 

Codwch bedwar ar y tro a’u rhoi mewn trefn 
gyda’r lleiaf yn gyntaf. 

Nodiadau’r Athro:  Gêm i ddau ddisgybl.  Yr enillydd yw’r cyntaf i gael pedwar mewn llinell mewn unrhyw gyfeiriad.  Dylid 
atgoffa’r disgyblion y gall rhif yn cynnwys degau ac unedau ei alw’n rif dau ddigid.  Dylid eu hannog i ddweud y rhifau yn uchel 
er mwyn creu llun o’r rhif.  Fel gweithgaredd estynedig gall y disgyblion wirio atebion ei gilydd. 
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Hollti’r Rhifau 

Holltwch bob rhif yn ddegau ac unedau. 

Enghraifft: 

Holltwch y rhifau yn gannoedd, degau ac unedau. 

Nodiadau’r Athro:  Fel canllaw i’r weithgaredd, dylid rhoi cardiau gwerth lle i’r disgyblion. 
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Rhifau Ffrwythau 

Cysylltwch y rhifau ar y ffrwythau i’r gwerth rhif cywir. 

 

Ysgrifennwch bump   a holltwch nhw. 
 Enghraifft:      345 = 300 + 40 + 5 

Holltwch bump          yn yr un modd. 

rhif tri digid 

rhif pedwar digid 

Nodiadau’r Athro:  Dangoswch y rhifau gwerth lle uchod i’r disgyblion i gadarnhau gwerth pob digid.  Cyn cwblhau’r 
weithgaredd estynedig, dylid sicrhau fod plant yn deall beth yw rhif tri a phedwar digid. 
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Hollti Rhifau Eto 

Holltwch y rhifau yn gannoedd, 
degau ac unedau. 

Enghraifft: 

Sawl darn        ,            ac      sydd eisiau i 
wneud £3.75 a £6.23. 

£1 10c 1c 

darn £1 

darn 10c 

darn 1c 

darn £1 

darn 10c 

darn 1c 

Nodiadau’r Athro:  Yn y weithgaredd estynedig dylid sicrhau bod y disgyblion yn deall y dylent restru sawl darn arian a 
ddefnyddir i wneud y symiau arian.  Fel gweithgaredd bellach, gofynnwch i’r disgyblion ddyrannu rhifau mwy na mil. 
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Meddyliwch Am Rif 

Torrwch y cardiau a’u rhoi 
wyneb i waered. 

Gyda phartner, codwch gerdyn 
bob yn ail. 

Dywedwch rif sy’n dilyn y rheol. 

Eilrif rhwng  
50 ac 80 

Y rhif sydd hanner 
ffordd rhwng 80 a 100  

Y chweched rhif yn y patrwm 
hwn:  10, 20, 30, 40……. 

Odrif mwy na 
16 

Y rhif mwyaf sy’n  
llai na 600 

Rhif sy’n fwy na 
100 

Yr odrif lleiaf 

Rhif rhwng  
57 a 67 

Eilrif sy’n fwy na  
99 

Rhif llai na 
20 

Rhif mwy na 
700 

Yr odrif dau ddigid 
mwyaf 

Rhif rhwng 
70 a 100 

Y rhif sydd hanner 
ffordd rhwng 60 a 70 

Gyda ffrind, gwnewch saith cerdyn arall. 
Defnyddiwch nhw i chwarae’r gêm eto. 

Nodiadau’r Athro:  Gellir defnyddio’r cardiau hyn i gyflwyno gwers dosbarth gyfan.  Gall y disgyblion ddefnyddio Sgwâr 100 i 
wirio atebion ei gilydd. 
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Mwy Neu Lai 

Torrwch y cardiau a’u rhoi wyneb i waered. 

Trowch gerdyn yr un pryd â’ch ffrind. 

Os mai’ch rhif chi yw’r mwyaf, dywedwch “Mae ______ 
yn fwy na ______.” 

Dylai eich ffrind ddweud “Mae _____ yn llai na ______” 

Pa mor gyflym fedrwch chi ddisgrifio bob pâr fel hyn? 

Nodiadau’r Athro:  Mae cyflymdra meddwl yn ran bwysig o’r weithgaredd hon er mwyn datblygu sgiliau gweledol y disgyblion.  
Gêm bellach yw i ddisgybl ddewis dau gerdyn a rhoddi rhif sydd rhwng y ddau. 



A & C Black                                                                                                                                                      Blwyddyn 3 – Rhifau a’r System Rifau 29 

 
 
 
 
 

 

Rhywle Yn Y Canol 

Ysgrifennwch rif sydd rhwng bob pâr o rifau. 

• Ysgrifennwch y rhifau mewn trefn.  
Dechreuwch gyda’r rhifau lleiaf. 

Nodiadau’r Athro:   Fel gweithgaredd bellach gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu pob un rhif rhwng 396 a 411. 
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Dilyn Y Llwybrau 

Dilynwch y llwybrau. Adiwch      neu        bob tro. 100 10 1 

Nodiadau’r Athro:  Fel adnodd pellach, gellir gorchuddio’r rhifau ar y daflen cyn llungopio. 
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Peli Golff 

Mae’r peli golff yma 1, 10 neu 100 yn fwy neu llai na’r 

rhif ar y faner. 

1 yn fwy 10 yn fwy 100 yn fwy 1 yn llai 10 yn llai 100 yn llai 

Lliwiwch y peli golff sydd 1, 10 neu 100 yn fwy neu llai 
na’r rhifau ar y baneri hyn. 

    coch       oren                 glas  gwyrdd melyn   piws 

Ysgrifennwch y rhifau ar y peli golff ar gyfer y faner hon. 

Nodiadau’r Athro:  Ar gyfer y brif weithgaredd, dylid sicrhau fod y disgyblion yn defnyddio lliw gwahanol i bob baner.                
Atgoffwch y disgyblion y dylid lliwio pob pêl yr un lliw â’r faner. 
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Trefnu 

Rhowch y rhifau yn eu trefn. Dechreuwch gyda’r mwyaf. 

Rhowch y rhifau yn eu trefn. Dechreuwch gyda’r lleiaf. 

Defnyddiwch y digidau         a         i wneud 
rhif          gwahanol. 

Ysgrifennwch y rhifau yn eu trefn.  Dechreuwch 
gyda’r lleiaf. 

1 3 5 7 
dau ddigid 

Nodiadau’r Athro:  Gall y disgyblion ddefnyddio ffon fetr, llinell rif o 1 – 100 neu sgwâr cant i drefnu rhifau.  Cyn cwblhau’r 
weithgaredd estynedig dylid sicrhau bod y disgyblion yn deall beth yw rhifau dau ddigid. 
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Pa Un Yw’r Rhataf? 

Ysgrifennwch y prisiau yn eu trefn.  Dechreuwch gyda’r isaf. 

Mae’r teisennau hyn yn costio llai na £2. 
Rhowch bris gwahanol i bob teisen. 
Ysgrifennwch y prisiau mewn trefn.  
Dechreuwch gyda’r rhif isaf. 

19c 

Nodiadau’r Athro:  Gall y disgyblion ddefnyddio ffon medr, llinell rif 0 – 100 neu sgwâr 100 fel canllaw i’r weithgaredd hon.                  
Yn y weithgaredd estynedig, gellid defnyddio cardiau 0 – 9 i greu eu prisiau eu hunain. 
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Peiriannau Rhif 

Ysgrifennwch y rhifau mewn trefn.  Dechreuwch gyda’r lleiaf. 

Sawl rhif         gwahanol fedrwch chi eu gwneud 

gyda        ,         ,        ,        ac        ? 

Ysgrifennwch nhw mewn trefn.  Dechreuwch gyda’r lleiaf. 

tri digid 

3 5 6 7 8 

Nodiadau’r Athro:  Sicrhewch linell rif addas, e.e. 790 – 900, i’r disgyblion rheini sydd angen cymorth. 
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Hwyl Y Ffair 

Ysgrifennwch y rhifau coll. 

Ysgrifennwch rif ymhob car fel bod y rhifau mewn 
trefn.  

Nodiadau’r Athro:  I’r ail weithgaredd sicrhewch bod y disgyblion yn deall y gallant ysgrifennu unrhyw rif sydd rhwng dau rif 
arall, ac nid oes raid iddynt ddilyn patrwm neu drefn benodol. 



A & C Black                                                                                                                                                      Blwyddyn 3 – Rhifau a’r System Rifau 36 

 
 
 
 
 

 

Amcangyfrif 

       faint o anifeiliaid sydd ym mhob set. 

Cyfrwch nhw i weld pa mor agos oeddech chi. 

Amcangyfrifwch 

amcangyfrif 
cyfrif 

amcangyfrif 
cyfrif 

amcangyfrif 
cyfrif 

amcangyfrif 
cyfrif 

Gyda phartner, ewch i nôl llond llaw o giwbiau. 

Rhaid i’r ddau ohonoch     nifer y ciwbiau. 

Cyfrwch i weld pwy oedd agosaf. 

amcangyfrif 

Nodiadau’r Athro:  Fel cymorth i’w hamcangyfrif, anogwch y disgyblion i gyfrif cyfran fechan o’r cyfanswm, os yw 5 yn cynrychioli 
chwarter yna mae’r cyfanswm yn 20.  Atgoffwch y disgyblion i gylchu grwpiau o 10 er mwyn gwirio eu hamcangyfrif. 
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Mae jar yn dal 100 o fferins. 

       faint o fferins 
sydd ym mhob jar. 

Marciwch y rhif ar y llinell rhif. 

Faint o fferins? 

Amcangyfrifwch 

 

                                        faint o fferins sydd wedi 
eu tynnu o bob jar. 
Amcangyfrifwch 

Nodiadau’r Athro:  Anogwch y disgyblion i edrych ar gyfran o bob jar sydd wedi ei llenwi a meddwl pa ganran o 100 ydi o er 
mwyn eu cynorthwyo i amcangyfrif. 
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Rhifau Sêr 

                        y rhifau sydd yn cael eu dangos  gan y 
saethau. 
Amcangyfrifwch 

Marciwch y rhifau hyn ar y llinell rhif. 

Nodiadau’r Athro:  Rhowch linell rif 0 – 100 i bob disgybl i’w cynorthwyo gyda’r weithgaredd hon. 
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Gêm Y Gors 

Rholiwch ddîs yn eich tro a symudwch ymlaen. 

Pan fyddwch yn glanio ar rif yn diweddu gyda phump, 
symudwch ymlaen i’r sgwâr   nesaf. 

Pan roliwch chwech, rhaid i’r ddau chwaraewr symud 
ymlaen neu yn ôl i’r sgwâr       agosaf. 

diogel 

diogel 

Nodiadau’r Athro:  Chwyddwch a llungopiwch y daflen ar gerdyn neu bapur A3.  Gall y disgyblion chwarae’r gêm mewn parau.  
Bydd angen cownter bob un a dîs. 
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Degau Coll 

Llenwch y degau coll. 

Talgrynnwch y rhifau i’r                     . deg agosaf 

Rholiwch ddau ddîs i wneud                        . 

Ysgrifennwch y rhif wedi ei dalgrynnu i’r 

Gwnewch hyn 
ddeg gwaith. 

Enghraifft: 

rhif dau ddigid 

deg agosaf 

Nodiadau’r Athro:  Atgoffwch y disgyblion o’r ffaith os oes gan rif 5 uned dylid ei dalgrynnu i fyny i’r lluosrif o 10 nesaf.                      
Os yw’r rhif yn 4 neu lai, yna mae’n talgrynnu i lawr i 0. 
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Rhifau Yn Y Newyddion 

Talgrynnwch y rhif ym mhob pennawd i’r                    . 

Cysylltwch bob pennawd gyda’i safle cywir ar y llinell 
rif. 

100 agosaf 

Chwiliwch mewn papurau newydd am chwe 
pennawd gyda rhifau ynddynt. 

Ysgrifennwch y rhifau i’r                      . 1000 agosaf 

Nodiadau’r Athro:  Dylid atgoffa’r disgyblion os oes 5 o ddegau a 0 o unedau mewn rhif dylid talgrynnu i fyny i’r lluosrif o 100 
nesaf. 
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Potiau Blodau 

Talgrynnwch y rhifau i’r                       . 

Defnyddiwch y llinell rif i’ch helpu. 

100 agosaf 

Talgrynnwch y rhifau i’r                      . 
Pa rifau sy’n talgrynnu i 2300? 

100 agosaf 

Nodiadau’r Athro:  Dylid atgoffa’r disgyblion i dalgrynnu i’r 100 agosaf ac nid i’r 10 agosaf. 
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Mesur 

Talgrynnwch y mesuriadau hyn i’r                       . 10cm agosaf 

Talgrynnwch y mesuriadau hyn i’r                       . fetr agosaf 

Talgrynnwch y mesuriadau hyn i’r                         . 100m agosaf 

Mesurwch hyd a lled bwrdd mewn 
centimetrau.  Talgrynnwch eich mesuriadau 
i’r      ac i’r             . 10cm agosaf fetr agosaf 

Nodiadau’r Athro:  Trafodwch drawsnewid centimetrau a metrau gyda’r disgyblion cyn cychwyn y daflen. 
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Ddim Yn Perthyn 

Rhowch gylch am yr un sydd ddim yn perthyn ymhob set. 

hanner 

traean chwarter 

tri chwarter 

degfed 

un cyfan tri chwarter 

traean 

dau draean 

deg traean tri degfed 

Gwnewch bump set 
‘ddim yn perthyn’ 
arall ar gyfer ffrind. 

Nodiadau’r Athro:  Gellir torri’r stribedi a’u defnyddio i wneud gêm ‘Beth sydd ddim yn perthyn?’ 
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Ffracsiynau Ffrwythau 

Pa ffracsiwn o bob set sydd wedi ei gylchu? 

Ewch i nôl 24 ciwb. 

Faint ydy  ½  y ciwbiau hyn? ________ 

Faint ydy  ¼  y ciwbiau hyn? ________ 

Faint ydy  ⅓  y ciwbiau hyn? ________ 

Nodiadau’r Athro:   Er mwyn ymestyn y weithgaredd gofynnwch i’r disgyblion ddarganfod canran o bob set sydd tu allan i’r 
cylch. 
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Ffracsiynau Wedi’u Lliwio 

Pa ffracsiwn o bob siâp sydd wedi ei liwio? 

Lliwiwch y ffracsiwn cywir ym mhob siâp. 
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Dominos Ffracsiynau 

Chwaraewch gyda ffrind. 

Torrwch y dominos a chymryd pump bob un. 

Yn eich tro, ceisiwch roi domino llun wrth y 
domino ffracsiwn sy’n cyfateb iddo. 

Gwnewch chwech domino ffracsiwn gwahanol. 
Tynnwch lun cyfatebol i bob ffracsiwn. 

Defnyddiwch nhw i chwarae’r gêm. 

Nodiadau’r Athro:  Sicrhewch fod y disgyblion yn deall rheolau gêm ddominos cyn cychwyn y weithgaredd.  Angowch hwy i 
gyfrif rhannau o bob siâp.  Rhaid i’r disgyblion ddeall bod y nifer o rannau o fewn siâp yr un fath a’r rhif ar waelod y ffracsiwn i  
ddeall ffracsiynau unedau. 
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Rhannu 

Cyfrifwch faint yw gwerth 
pob ffracsiwn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jar o 
jam 

afal 

cneuen tun ffa 
pôb 

pysgodyn 

wy 

bocs 
grawnfwyd 

pecyn 
bisgedi 

Ewch i nôl 30 ciwb. 

Faint o giwbiau ydy          o’r cyfan. 

Rwan, beth yw    y set o giwbiau? 
Ysgrifennwch y rhifau. 

 

 a 

Nodiadau’r Athro:   Os oes angen cymorth ychwanegol ar y disgyblion, gallent ddefnyddio ciwbiau i efelychu pob set. 
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Ffracsiynau Celf 

Pa ffracsiwn o bob llun sydd wedi’i liwio? 

Gwnewch bump llun ffracsiwn arall. 

Gofynnwch i ffrind pa ffracsiwn sydd wedi’i 
liwio. 
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Trychfilod 

Cyfrifwch faint yw gwerth pob ffracsiwn. 

Cyfrwch y setiau’n ofalus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i nôl 24 ciwb. 

Faint yw a y set o giwbiau. 

Nodiadau’r Athro:  Awgrymwch i’r disgyblion eu bod yn darganfod ¼, 1/5, 1/10 a.y.y.b. yn gyntaf cyn cwblhau’r brif 
weithgaredd.  Rhowch giwbiau i’r disgyblion weithio’n ymarferol. 
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Llunio Ffracsiynau 

Lliwiwch y ffracsiwn cywir i bob siâp ar y grid. 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Lliwiwch 

Pa ffracsiwn o bob siâp sydd heb ei liwio? 
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Ffracsiwn Y Pris 

Ysgrifennwch y prisiau ar y 
darnau arian. 

10c    = 

15c    = 

15c    = 

30c    = 24c    = 

16c    = 

9c    = 

20c    = 

18c    = 12c    = 

20c    = 

24c    = 18c    = 

16c    = 

Lluniwch bump cwestiwn ffracsiwn arian ar 
gyfer ffrind. 

Ysgrifennwch yr atebion cyn i’ch ffrind 
ddechrau. 

Nodiadau’r Athro:  Rhowch ddarnau arian, ciwbiau neu gownteri i’r disgyblion fel y gallent weithio allan yr ateb yn ymarferol. 
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Yr Un Gwerth 

Cysylltwch y ffracsiynau           
o’r un gwerth. 

Ysgrifennwch bump ffracsiwn sydd yr un gwerth â 

1 cyfan 

Nodiadau’r Athro:  Efallai y bydd angen cymorth ar y disgyblion i ffeindio ffracsiynau cyfwerth. 
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Snap Ffracsiynau 

• Torrwch y cardiau. 
• Chwaraewch snap gyda ffrind. 
• Gweddwch ‘snap’ pan fydd dau ffracsiwn o’r un gwerth 

ar ben ei gilydd. 
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Ffracsiynau Ar Y Llyn 

Ysgrifennwch y ffracsiynau a’r rhifau cyfan mewn trefn. 

Dechreuwch gyda’r 
lleiaf. 

 

Nodiadau’r Athro:  Bydd angen wal ffracsiynau ar rai o’r disgyblion i gwblhau’r weithgaredd yma. 
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Ffracsiynau Llyffant 

Mae’r llyffantod yma’n neidio fesul 

Ewch â’r llinell saeth yn ei blaen i 
ddangos ble mae’r llyffant yn glanio. 

haneri 

• Mae’r llyffant yma yn neidio fesul   .  Ewch â’r 
llinell saeth yn ei blaen. 

chwarteri 

 

Dechreuwch o 

Neidiwch fesul          am dair naid. 

Ble mae’r llyffant yn gorffen? 

chwarteri 

Ble mae’r llyffant yn gorffen os ydych yn dechrau o 

Ble mae’r llyffant yn gorffen os ydych yn dechrau o 

Ble mae’r llyffant yn gorffen os ydych yn dechrau o 

Nodiadau’r Athro:  Gellir arddangos y syniadau hyn i’r dosbarth cyfan trwy ofyn i ddisgybl hercian ar hyd linell rhif.  Anogwch y 
disgyblion i ddweud y rhifau yn uchel er mwyn cadarnhau’r patrwm. 
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Gêm Ffracsiynau 

Rholiwch y dîs a symudwch ymlaen. 

Os ydych yn ateb yn anghywir, ewch yn ôl dri lle. 

 

 

 

 
Dywedwch 
ffracsiwn  
llai na 1/5 

Ydy 5/10 
yr un 

gwerth â 
2/4? 

Cywir neu 
anghywir? Pa un yw’r 

mwyaf: 

 Pa 
ffracsiwn 

sydd wedi’i 
liwio? 

Ydy 2/4 
yr un 

gwerth 
â ½? 

Pa un yw’r 
lleiaf: 

Dywedwch 
ffracsiwn llai na 

 

Pa un yw’r 
mwyaf: 

 
Ydy 3½ yn  
fwy na 3¾? 

Cywir neu 
anghywir:  mae 

5/10 yr un gwerth 
â ½. 

 

Pa ffracsiwn 
sydd wedi’i 

liwio? 
  Rhowch 

ffracsiwn 
mwy na 3½ 

 

Cywir neu 
anghywir? 

a 

ydi 

 
Ydi  

4¼ yn 
fwy na 
4½? 

Dywedwch 
ffracsiwn 

rhwng  
6 a 7 

 

Cywir neu 
anghywir?   

Mae 1/10 wedi’i 
liwio. 

 
Cywir neu 
anghywir?  
Mae ½ yn 
fwy na ¼. 

 
Dywedwch 
ffracsiwn 
llai na ½. 

Ydy 2½ 
yn llai 
nag  
1¾? 

 

 

neu anghywir: 

Cywir  

   ¾ ydi hwn.  

Dywedwch 
ffracsiwn sy’n fwy 

na ¼. 
 

Cywir neu 
anghywir:  
Mae ½ yn 
fwy na ¾. 

 
 

Dywedwch 
ffracsiwn 

rhwng  
3 a 4 

 
Ydi pum 
degfed yr 
un gwerth 
â hanner? 

 

Dywedwch 
ffracsiwn llai 

nag  nag 1 
ond mwy 

na ½. 

  

Nodiadau’r Athro:  Chwyddwch a llungopiwch y dudalen yma ar gerdyn neu bapur A3.  Gall y disgyblion chwarae’r gêm mewn 
parau.  Bydd angen cownter bob un a dîs. 
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Ffracsiwn Ar Ôl 

• Pa ffracsiwn o bob pizza neu deisen ydych chi’n 
feddwl sydd wedi’i fwyta?  Pa ffracsiwn sydd ar ôl? 
 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ wedi’i fwyta ____ ar ôl ___ 

Lluniwch ddwy deisen neu pizza ffracsiwn. 
Goffynnwch i ffrind faint sydd wedi’i fwyta a 
faint sydd ar ôl. 

Nodiadau’r Athro:  Dylid annog y disgyblion i ddefnyddio geirfa addas e.e.  ‘tua’r un faint â,’ ‘yn agos at’ wrth amcangyfrif y 
ffracsiynau yma. 
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Amcangyfrif Amser 

Rhowch y ffracsiynau coll yn eu lle. 

Mae hi tua ______ 
awr wedi tri. 

Mae hi tua ______ 
i ddeuddeg. 

Mae hi tua ______ 
awr wedi deg. 

Mae hi bron yn 
______ wedi un 

Mae hi ychydig wedi 
______ i bump. 

Mae hi tua ______ 
wedi saith. 

Ysgrifennwch mewn geiriau tua faint o’r gloch yw’r rhain: 

Nodiadau’r Athro:  Dylid annog y disgyblion i ddweud tua faint o’r gloch ydy hi yn ystod y dydd.  Dylid defnyddio geirfa addas. 
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Rhannu Llinellau 

Mae gan bob llinell rif mewn cylch. 

Rhowch saeth i ddangos hanner y rhif yn y 
cylch. 

 

Beth yw hanner y rhifau ym mhob cylch. 

Nodiadau’r Athro:  I gynorthwyo’r disgyblion gyda’r weithgaredd hon, dylid sicrhau bod gan y disgyblion linellau rhif neu ffon 
medr. 
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Amcangyfrif Ffracsiynau 

Amcangyfrifwch pa ffracsiwn sydd ym mhob cynhwysydd 

Pa ffracsiwn o bob cynhwysydd sy’n wag? 

Nodiadau’r Athro:  Cyn gwneud y daflen hon dylai’r disgyblion gael cyfle i amcangyfrif pa ffracsiwn o’r cynhwysydd sy’n 
llawn / wag mewn dulliau ymarferol. 


