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Mathemateg - Cynradd 
Gall rhieni neu ofalwyr ddefnyddio pecynnau dysgu gartref Stonewall i helpu eu plentyn i 

ddysgu, neu gall staff addysg eu defnyddio i anfon gwaith adref i'w disgyblion. Mae 

fersiwn cynradd, uwchradd ac Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd o bob pecyn 

ar gael, gyda rhestr o weithgareddau a deunyddiau ategol i chi ddewis o'u plith. Mae'r 

pecyn mathemateg yma'n cynnwys amrywiaeth o daflenni gwaith a chwestiynau i'ch 

plentyn weithio arnyn nhw. 

Mae'r pecyn yma ar gyfer plant Dosbarth Derbyn a Chyfnod Allweddol 1. 

 

Stonewall 

Mae’r adnodd yma wedi ei gynhyrchu gan Stonewall, elusen sydd wedi ei leoli yn y DU 

ac sy’n sefyll dros rhyddid, ecwiti, a potensial pob person lesbiaidd, hoyw, deurhywiol, 

traws, cwîar, cwestiynu ac ace (LHDT+). 

 

Yn Stonewall, dychmygwn byd ble all pobl LHDTC+ ym mhobman byw bywydau llawn. 

Cawsom ein sefydlu yn Llundain yn 1989, ac yn awr rydym yn gweithio ym mhob wlad y 

DU a rydym wedi sefydlu partneriaethau ar draws y byd. Dros y tair degawd diwethaf, 

rydym wedi creu newidiadau trawsffurfiedig ym mywydau pobl LHDTC+ yn y DU, gan 

helpu ennill hawliau hafal o ran priodas, cael plant, ac addysg cynwysiedig. 

 

Mae ein ymgyrchoedd yn creu newidiadau positif i’n cymunedau, ac mae ein rhaglenni 

newid cynaliadwy a grymusrwydd yn sicrhau bod pobl LHDTC+ yn gallu ffynnu trwy 

gydol ein bywydau. Rydym ni’n sicrhau bod y byd yn clywed ac yn dysgu o’n 

cymunedau, ac bod ein gwaith ni wedi ei seilio yn tystiolaeth ac arbenigedd. 

 

Mae Stonewall yn falch i ddarparu wybodaeth, cefnogaeth a cyngor ar cynwysedd 

LHDTC+; gweithio tuag at byd ble yr ydym i gyd yn rhydd i fyw. Nid yw hyn yn gyfystirio 

cyngor gyfreithiol, ac nid ydy’n bwriadu cymryd lle cyngor gyfreithiol ar unrhyw pwnc. I 

ddarganfod mwy amdano ein gwaith ni, ewch i www.stonewallcymru.org.uk. 

 

http://www.stonewallcymru.org.uk/
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Wedi mwynhau'r adnodd yma? Ymunwch â ni heddiw! Mae ein tîm arbennig o athrawon 

a hyfforddwyr wedi cefnogi cannoedd o leoliadau ar eu teithiau cynhwysedd i sicrhau 

bod pob plentyn a pherson ifanc yn rhydd i fod ei hun. Mae gan ein rhaglen aelodaeth i 

ysgolion a cholegau ac ein rhaglen aelodaeth i wasanaethau plant a phobl ifanc 

rhywbeth i gynnig i bob lleoliad. Ymunwch heddiw a manteisiwch o: 

• Cyrsiau e-ddysgu achrededig 

• Mynediad at ein gwobr gwasanaethau plant a phobl ifanc 

• Cefnogaeth unigryw oddi wrth ein tîm 
 

Mae’r manteision yma, a mwy, wedi cynnwys yn y pris aelodaeth. 

 

Edrych am hyfforddiant arbennig? Mae ein hyfforddwyr profiadol yn gallu darparu 

sesiynau ar gyfer darparwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITT), ysgolion dysgu, 

rhwydweithiau datblygiad proffesiynol, a nifer fawr o leoliadau eraill, yn Saesneg ac yn 

Gymraeg. Cysylltwch â ni addysg@stonewall.cymru i darganfod mwy ac i drafod eich 

anghenion. 

 

  

mailto:addysg@stonewall.cymru
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Dewiswch y gweithgaredd cywir ar gyfer eich plentyn: 

 

 
 

fersiwn symlach o'r gweithgaredd 

 

 
 

y fersiwn o'r gweithgaredd y bydd y rhan fwyaf o 
blant yn ei ddefnyddio 

 

 
 

 

fersiwn anoddach o'r gweithgaredd 

 

Cofiwch gall cownteri, darnau arian neu hyd yn oed darnau o basta helpu eich 

plentyn gyda mathemateg. Efallai y byddan nhw hefyd am greu neu argraffu llinell 

rif neu sgwâr 100. Weithiau mae plant yn gallu ei chael hi'n anodd deall 

problemau geiriau - mae'n bosib y gallai helpu eich plentyn i drafod pob cwestiwn 

gyda chi neu i dynnu lluniau i helpu eu dealltwriaeth. 

 

Os yw eich plentyn yn ei chael hi'n anodd darllen, gall fod yn ddefnyddiol i chi 

recordio eich hunan yn darllen pob cwestiwn ar eich ffôn neu ddyfais er mwyn i'ch 

plentyn allu neidio a gwrando drwy bob recordiad wrth fynd o un cwestiwn i'r llall. 
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Adnoddau ar gyfer 

plant Derbyn 
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Mathemateg Teuluoedd 

 

Faint o bobl sydd ym mhob llun? 

Faint o bobl sydd yna I gyd? 
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Mathemateg Teuluoedd 
 

Faint o bobl sydd yn y llun cyntaf? 

Faint o bobl sydd angen i ni ei adio i wneud 10? Tynnwch lun o'r bobl yn y bocsys. 
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Mathemateg Teuluoedd 
 

Faint o bobl sydd yn y llun cyntaf? 

Faint o bobl sydd angen i ni ei adio i wneud 10? Tynnwch lun o'r bobl yn y bocsys. 
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Lliwio fesul rhif 
 Gorffennwch y brawddegau rhif i weld pa liwiau i'w defnyddio ar y llun. 

. 
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Lliwio fesul rhif  

Gorffennwch y brawddegau rhif i weld pa liwiau i'w defnyddio ar y llun.. 
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Lliwio fesul rhif  

Gorffennwch y brawddegau rhif i weld pa liwiau i'w defnyddio ar y llun. 
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Adnoddau ar gyfer 

plant Blwyddyn 1 
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Problemau geiriau 
Defnyddiwch adio a thynnu i'ch helpu i ddatrys y problemau geiriau. Cofiwch gallwch 

ddefnyddio counter, darnau o basta neu linell rif i'ch helpu. 

 

1 Mae gan Emily 2 bensil. Mae gan Serena 8 pensil. Faint o bensiliau 

sydd ganddyn nhw i gyd? 

2 Rhoddodd mam Ranj 10 losin iddo fel arian poced. Mae Ranj yn bwyta 

7 losin. Faint o losin sydd ar ôl gan Ranj? 

3 Mae gan Sophie 4 maneg ac mae gan ei brawd 6 maneg. Faint o fenig 

sydd ganddyn nhw i gyd? 

4 Mae tadau Justin yn prynu pecyn o 10 bisged i'w rhannu'n gyfartal 

rhwng teulu o 5. Faint o fisgedi mae pawb yn eu cael? 

6 Roedd Alex wedi cynilo £10. Maen nhw'n cael £5 yn anrheg pen-

blwydd. Faint o arian sydd gan Alex nawr? 

7 Aeth Choi i'r siop gyda £10 i'w wario a daeth adref gyda 

£5. Faint wnaeth Choi ei wario yn y siop? 

8 Mae gan Ibrahim becyn o losin i'w rannu'n deg gyda'i chwaer. Mae 8 

losin yn y pecyn. Faint o losin fydd Ibrahim yn eu cael? 

9 Mae Ben yn mynd i siopa gyda'i fam a'i dad. Maen nhw angen prynu 5 

afal. Faint fyddan nhw'n ei wario os yw afalau'n costio 10c yr un? 

10 Mae gan Safiya 20 o flociau. Mae hi'n adeiladu tŵr sy'n 15 bloc o 

uchder. Faint o flociau sydd ar ôl? 
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Problemau geiriau 
Defnyddiwch adio, tynnu, lluosi a rhannu i'ch helpu i ddatrys y 

problemau geiriau. Cofiwch gallwch ddefnyddio cownteri, darnau o 

basta neu linell rif i'ch helpu. 
 
 
 

1 Mae gan Emily 12 pensil. Mae gan Serena 8 pensil. Faint o 

bensiliau sydd ganddyn nhw i gyd? 

2 Rhoddodd mam Ranj 20 losin iddo. Mae Raj yn bwyta 15 

ohonyn nhw. Faint o losin sydd ar ôl gan Ranj? 

3 Mae 3 o bobl yn nheulu Sophie ac mae gan bob un 2 het 

yr un. Faint o hetiau sydd gan deulu Sophie? 

4 Mae tadau Justin yn prynu pecyn o 25 bisged i'w rhannu'n 

gyfartal rhwng teulu o 5. Faint o fisgedi mae pawb yn eu 

cael? 

6 Roedd Alex wedi cynilo £20. Maen nhw'n cael £10 yn 

anrheg pen-blwydd. Faint o arian sydd gan Alex nawr? 

7 Aeth Choi i'r siop gydag £20 i'w wario a daeth adref gyda 

£5. Faint wnaeth Choi ei wario yn y siop? 

8 Mae gan Ibrahim becyn o losin i'w rannu'n deg gyda'i 

chwaer. Mae 18 losin yn y pecyn. Faint o losin fydd Ibrahim 

yn eu cael? 

9 Mae Ben yn mynd i siopa gyda'i fam a'i dad. Maen nhw 

angen prynu 5 afal. Faint fyddan nhw'n ei wario os yw 

afalau'n costio 9c yr un? 

10 Mae gan Safiya 20 o flociau. Mae hi eisiau adeiladu 2 dŵr 

sydd union yr un uchder. Faint o flociau fydd hi'n gallu eu 

defnyddio ar gyfer pob tŵr? 
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Problemau geiriau 
Defnyddiwch adio, tynnu, lluosi a rhannu i'ch helpu i ddatrys y 

problemau geiriau. Cofiwch gallwch ddefnyddio cownteri, darnau o 

basta neu linell rif i'ch helpu. 
 
 

1 Mae gan Emily 15 pensil. Mae gan Serena 28 pensil. Faint 

o bensiliau sydd ganddyn nhw i gyd? 

2 Rhoddodd mam Ranj 50c o arian poced iddo. Gwariodd 

12c ar losin. Faint o arian sydd ar ôl gan Ranj? 

3 Mae 6 o bobl yn nheulu Sophie ac mae gan bob un bâr o 

fenig. Faint o fenig sydd gan deulu Sophie? 

4 Mae tadau Justin yn prynu pecyn o 12 bisged i'w rhannu'n 

gyfartal rhwng teulu o 3. Faint o fisgedi mae pawb yn eu 

cael? 

6 Cafodd Alex £10 yn anrheg pen-blwydd. Mae ganddyn 

nhw bellach £47. Faint o arian oedd ganddyn nhw i 

ddechrau? 

7 Aeth Choi i'r siop gydag £11 i'w wario a daeth adref gyda 

£5. Faint wnaeth Choi ei wario yn y siop? 

8 Mae gan Ibrahim becyn o losin i'w rannu'n deg gyda'i frawd 

a'i chwaer. Mae 18 losin yn y pecyn. Faint o losin fydd 

Ibrahim yn eu cael? 

9 Mae Ben yn mynd i siopa gyda'i fam a'i dad. Maen nhw 

angen prynu 3 afal. Faint fyddan nhw'n ei wario os yw 

afalau'n costio 9c yr un? 

Mae gan Safiya 21 o flociau. Mae hi eisiau adeiladu 3 tŵr       

sydd union yr un uchder. Faint o flociau fydd hi'n gallu eu 

defnyddio ar gyfer pob tŵr? 
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Lliwio fesul rhif 
Defnyddiwch eich tablau i weld pa liwiau i'w defnyddio ar y llun. 
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Lliwio fesul rhif 
Defnyddiwch eich tablau i weld pa liwiau i'w defnyddio ar y llun. 
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Adnoddau ar gyfer 

plant Blwyddyn 2 
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Problemau geiriau 
Defnyddiwch adio, tynnu, lluosi a rhannu i'ch helpu i ddatrys y 

problemau geiriau. Cofiwch gallwch ddefnyddio cownteri, darnau o 

basta neu linell rif i'ch helpu. 
 
 
 

1 Mae gan Emily 12 pensil. Mae gan Serena 8 pensil. Faint o 

bensiliau sydd ganddyn nhw i gyd? 

2 Rhoddodd mam Ranj 50c o arian poced iddo. Gwariodd 

10c ar losin. Faint o arian sydd ar ôl gan Ranj? 

3 Mae 3 o bobl yn nheulu Sophie ac mae gan bob un bâr o 

fenig. Faint o fenig sydd gan deulu Sophie? 

4 Mae tadau Justin yn prynu pecyn o 9 bisged i'w rhannu'n 

gyfartal rhwng teulu o 3. Faint o fisgedi mae pawb yn eu 

cael? 

6 Roedd Alex wedi cynilo £25. Maen nhw'n cael £10 yn 

anrheg pen-blwydd. Faint o arian sydd gan Alex nawr? 

7 Aeth Choi i'r siop gydag £8 i'w wario a daeth adref gyda 

£5. Faint wnaeth Choi ei wario yn y siop? 

8 Mae gan Ibrahim becyn o losin i'w rannu'n deg gyda'i 

chwaer. Mae 18 losin yn y pecyn. Faint o losin fydd Ibrahim 

yn eu cael? 

9 Mae Ben yn mynd i siopa gyda'i fam a'i dad. Maen nhw 

angen prynu 5 afal. Faint fyddan nhw'n ei wario os yw 

afalau'n costio 9c yr un? 

10 Mae gan Safiya 20 o flociau. Mae hi eisiau adeiladu 2 dŵr 

sydd union yr un uchder. Faint o flociau fydd hi'n gallu eu 

defnyddio ar gyfer pob tŵr? 
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Problemau geiriau 
Defnyddiwch adio, tynnu, lluosi a rhannu i'ch helpu i ddatrys y 

problemau geiriau. Cofiwch gallwch ddefnyddio cownteri, darnau o 

basta neu linell rif i'ch helpu. 

 

1 Mae gan Emily 15 pensil. Mae gan Serena 28 pensil. Faint o 

bensiliau sydd ganddyn nhw i gyd? 

2 Rhoddodd mam Ranj 50c o arian poced iddo. Gwariodd 12c ar losin. 

Faint o arian sydd ar ôl gan Ranj? 

3 Mae 6 o bobl yn nheulu Sophie ac mae gan bob un bâr o fenig. 

Faint o fenig sydd gan deulu Sophie? 

4 Mae tadau Justin yn prynu pecyn o 12 bisged i'w rhannu'n gyfartal 

rhwng teulu o 3. Faint o fisgedi mae pawb yn eu cael? 

6 Cafodd Alex £10 yn anrheg pen-blwydd. Mae ganddyn nhw bellach 

£47. Faint o arian oedd ganddyn nhw i ddechrau? 

7 Aeth Choi i'r siop gydag £11 i'w wario a daeth adref gyda £5. Faint 
wnaeth Choi ei wario yn y siop? 

8 Mae gan Ibrahim becyn o losin i'w rannu'n deg gyda'i frawd a'i 

chwaer. Mae 18 losin yn y pecyn. Faint o losin fydd Ibrahim yn eu 

cael? 

9 Mae Ben yn mynd i siopa gyda'i fam a'i dad. Maen nhw angen 

prynu 3 afal. Faint fyddan nhw'n ei wario os yw afalau'n costio 9c yr 

un? 

10 Mae gan Safiya 21 o flociau. Mae hi eisiau adeiladu 3 tŵr sydd 

union yr un uchder. Faint o flociau fydd hi'n gallu eu defnyddio ar 

gyfer pob tŵr? 
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Problemau geiriau 
Defnyddiwch adio, tynnu, lluosi a rhannu i'ch helpu i ddatrys y 

problemau geiriau. Cofiwch gallwch ddefnyddio cownteri, darnau o 

basta neu linell rif i'ch helpu. 

 

1 Mae gan Emily 35 pensil. Mae gan Serena 28 pensil. Faint o 

bensiliau sydd ganddyn nhw i gyd? 

2 Rhoddodd mam Ranj 75c o arian poced iddo. Gwariodd 12c ar losin. 

Faint o arian sydd ar ôl gan Ranj? 

3 Mae 6 o bobl yn nheulu Sophie ac mae gan bob un ddau bâr o fenig. 

Faint o fenig sydd gan deulu Sophie? 

4 Mae tadau Justin yn prynu pecyn o 12 bisged i'w rhannu'n gyfartal 

rhwng teulu o 4. Faint o fisgedi mae pawb yn eu cael? 

6 Cafodd Alex £15 yn anrheg pen-blwydd. Mae ganddyn nhw bellach 

£47. Faint o arian oedd ganddyn nhw i ddechrau? 

7 Aeth Choi i'r siop gydag £11 i'w wario a daeth adref gyda £4. Faint 
wnaeth Choi ei wario yn y siop? 

8 Mae gan Ibrahim becyn o losin i'w rannu'n deg gyda'i chwaer. Mae 

19 losin yn y pecyn. Faint o losin fydd Ibrahim yn eu cael? A allai fod 

unrhyw broblemau? 

9 Mae Ben yn mynd i siopa gyda'i fam a'i dad. Maen nhw angen prynu 

4 afal. Faint fyddan nhw'n ei wario os yw afalau'n costio 6c yr un? 

10 Mae gan Safiya 28 o flociau. Mae hi eisiau adeiladu 4 tŵr 

sydd union yr un uchder. Faint o flociau fydd hi'n gallu eu 

defnyddio ar gyfer pob tŵr? 
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Faint o gacennau? 
Mae Anna a Samina yn priodi ac mae 22 o bobl yn dod i'w helpu i 

ddathlu (felly bydd 24 o bobl yn eu parti). Tad Samina sy'n pobi'r 

cacennau priodas. 

 
 
Mae'n gallu gwneud: 

Cacennau mawr – sy'n gallu bwydo 5 o bobl 

Cacennau canolig – sy'n gallu bwydo 3 o bobl 

Cacennau bach – sy'n gallu bwydo 2 o bobl 

 
Er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael darn o gacen, pa 

gyfuniadau posib o gacennau gallai tad Samina eu gwneud? 

 
 
Er enghraifft, gallai wneud 4 cacen fawr a 2 gacen fach. 
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Faint o gacennau? 
Mae Anna a Samina yn priodi ac mae 22 o bobl yn dod i'w helpu i 

ddathlu (felly bydd 24 o bobl yn eu parti). Tad Samina sy'n pobi'r 

cacennau priodas. 

 
 
Mae'n gallu gwneud: 

Cacennau mawr – sy'n gallu bwydo 4 o bobl 

Cacennau canolig – sy'n gallu bwydo 3 o bobl 

Cacennau bach – sy'n gallu bwydo 2 o bobl 

 
Er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael darn o gacen, pa 

gyfuniadau posib o gacennau gallai tad Samina eu gwneud? 

 
 
Er enghraifft, gallai wneud 3 cacen fawr a 6 chacen fach. 
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Faint o gacennau? 
Mae Anna a Samina yn priodi ac mae 22 o bobl yn dod i'w helpu i 

ddathlu (felly bydd 24 o bobl yn eu parti). Tad Samina sy'n pobi'r 

cacennau priodas. 

 
 
Mae'n gallu gwneud: 

Cacennau mawr – sy'n gallu bwydo 6 o bobl 

Cacennau canolig – sy'n gallu bwydo 4 o bobl 

Cacennau bach – sy'n gallu bwydo 3 o bobl 

 
Er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael darn o gacen, pa 

gyfuniadau posib o gacennau gallai tad Samina eu gwneud? 

 
 
Er enghraifft, gallai wneud 2 gacen fawr a 4 cacen fach. 

 

 
 


