


 

 CAMAU DATBLYGU—TORRI (1) - SISWRN 

DISGRIFIAD O’R CAMAU 

 Oedolyn - darparu adnoddau i 
wasgu, gafael, codi. Yn dangos sut 
i’w defnyddio  
Adnoddau - toes, sbwng, poteli 
plastig, siswrn hawdd eu defnyddio, 
siswrn ymarfer. 

Yn trin siswrn yn aneffeithiol   
(e.e. dwy law, gafael yn wan 
ynddo). 

 Oedolyn - dangos sut i afael yn y 
siswrn drwy ddefnyddio’r siswrn 
ymarfer. Yn annog y plentyn i ymar-
fer gafael yn gywir a chryfhau         
cyhyrau’r llaw. 
Adnoddau - siswrn ymarfer, siswrn 
â sbring, gefel, pegiau dillad  

Cyhyrau’r llaw yn cryfhau ac yn 
gafael yn well yn y siswrn  

 Oedolyn - helpu i ddysgu’r plentyn i 
symud ei fawd, ei fynegfys a’i fyd 
canol yn annibynnol ar weddill ei 
fysedd.  
Adnoddau - rhigymau’n  ymwneud 
â’r bysedd, sipiau, eitemau bach i’w 
codi, stribedi tenau o gerdyn, siswrn, 
toes i’w dorri. 

Un toriad ar ôl y llall (yn haws cau’r 
siswrn na’i agor)  

 Oedolyn - dangos sut i wneud nifer 
o doriadau un ar ôl y llall. Yn helpu’r 
plentyn i wneud hyn. Gall yr oedolyn 
afael yn y papur.  
Adnoddau - siswrn â sbring ac yna 
siswrn bach arferol, cerdyn a phapur 
gwahanol faint  
 

Yn gwneud nifer o doriadau un ar 
ôl y llall (torri ar draws darn bach o 
gerdyn/papur efallai)  

GORUCHWYLIAETH A CHYMORTH GAN OEDOLION 



 

 CAMAU DATBLYGU—TORRI (2) - SISWRN 

DISGRIFAD O’R CAMAU 

 Oedolyn - darparu adnoddau a   
chyfleoedd i ddatblygu sgiliau torri’r 
plentyn yn barhaus a’i annog i         
ddewis siswrn addas ar gyfer y 
dasg.   
Adnoddau - amrywiaeth o wahanol 
adnoddau a deunyddiau i’w torri  

Yn torri siapua mwy cymhleth ac yn 
defnyddio’i sgiliau torri mewn           
sefyllfaoedd eraill   

Yn dangos rheolaeth gynyddol. Yn 
torri ar hyd llinell neu o amgylch 
siap syml . 

Oedolyn - yn dangos sut i dorri a 
throi’r papur yr un pryd ac yn helpu’r 
plentyn i wneud hynny.   
Yn darparu gweithgareddau sy’n an-
nog y ddwy fraith i gydsymud. Yn at-
goffa plant llaw dde i dorri’n wrthgloc-
wedd a phlant llaw chwith i dorri’n 
glocwedd. 
Adnoddau - hen gardiau,  tudalennau 
o gatalogau neu gylchgronnau. 

 

GORUCHWYLIAETH A CHYMORTH GAN OEDOLION 


