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Gweithgareddau Rhifedd Posib yn yr Ardaloedd

Ardal Gweithgareddau Sgiliau
mathemategol
i’w datblygu

Dŵr Dŵr yn gorlifo – rhoi model clai o eliffant i dwbyn iogwrt a chyfrifo
faint o ddŵr sydd wedi gorlifo
Amsugno dŵr – defnyddio gwellt ,papur sychu

cynhwysedd

Darganfod Gwybodaeth am eliffantod i’w cymharu
Cymharu tywydd Affrica a Chymru

Tymheredd / 
cynhwysedd
adio a thynnu

Tasgau
Bwrdd

Rhoi cynffon ar yr eliffant – cymharu pellteroedd o’r man cywir Mesur hyd a 
thynnu

Hydrin Gwneud pitsa anferth / powlen o fwyd i’r eliffant Mesur mas
Dyblu

Adeiladu Adeiladu gwely/ soffa i’r eliffant – teganau meddal amrywiol Mesur hyd



5 Mawr Kenya
Anifail pwysau uchder

ysgwydd
hyd pen a 
chorff

hyd cynffon

Llew 150-250kg 75 - 125cm 170 - 250cm 90 - 100cm

Llewpart 30 - 90kg 40 -80cm 90 - 160cm 60 - 110cm

Byffalo 500-900kg 100 – 170cm 170– 340cm 70 - 110cm

Rhino 800-1400kg 120 – 180cm 280 – 380cm 60cm

Eliffant 4500-6000kg 320 - 400cm 500 - 750cm 100 - 150cm



Eliffant yn y twb dŵr Modelwch eliffant o 
glai a’i roi mewn pot 
iogwrt llawn dŵr . 
Cyfrifwch faint o ddŵr
sydd wedi gorlifo? 

Cliw :Nodwch faint o ddŵr oedd yn y pot iogwrt
cyn rhoi’r eliffant i fewn a faint o ddŵr sydd ar
ôl yn y pot iogwrt ar ôl tynnu’r eliffant allan. 



Glawiad
Kenya
Mis

glawiad
mewn
mm

Ionawr 73
Chwefror 60
Mawrth 93
Ebrill 211
Mai 195
Mehefin 37
Gorffennaf 19
Awst 25
Medi 35
Hydref 52
Tachwedd 157
Rhagfyr 92

Glawiad
Cymru 2012 
bob Mis

glawiad
mewn
mm

Ionawr 129
Chwefror 64
Mawrth 31
Ebrill 168
Mai 76
Mehefin 219
Gorffennaf 133
Awst 156
Medi 131
Hydref 149
Tachwedd 177
Rhagfyr 264

metoffice.gov.uk



Pryd o Fwyd Anferth i’r Eliffant

Cynhwysion
3 tun o ffa pob
2 dorth o fara

5 botel o sos coch
10 paced o greision

2 tun o gawl
1 bag o reis

Eitem Maint y 
cynhwysydd

Pris
(Angywir)

Ffa pob 200g 50c

Bara 500g 60c

Sos coch 100g 20c

Creision 20g 10c

cawl 400g 40c

Reis 1kg £1



Ôl llaw gwlyb ar bapur cegin
Amseru amser anweddu

Rydw i’n meddwl
fod yr ôl llaw yn

diflannu mewn llai
nag 1 munud.

Ydw i’n gywir?



hanner awrhanner awr

chwarter awrchwarter awr

Tri chwarter
awr

Tri chwarter
awr



Rhaglenni Teledu

Enw’r Rhaglen Amser Dechrau Amser gorffen Hyd y rhaglen

Coginio efo Eli Chwarter wedi 9 Hanner awr wedi 9 Chwarter awr

Peldroed – Cwpan y jwngl 9:30 Dwy awr

Byw yn Affrica Hanner dydd

Cartwn Eli ac Elfed 12:00 12 :15

Ffilm – Eliffant yn y 
Gofod

12:15 Awr a hanner

Cwis – Mynd am 10 Chwarter i ddau 2:30

Chwaraeon –
Mabolgampau’r jwngl

2:30 5 o’r gloch



Mae’r eliffant ifanc yn gallu
cyrraedd uchder o 4 metr gyda’i
drwnc. Ydi o’n gallu cyrraedd y 
gacen?

Pellter rhwng y 
silffoedd 50cm

Mae’r silff isaf ar
y llawr



Cost Prynu Beic Newydd

£26 £34

£45

£19

£39

Talu gyda darnau £1, £2,neu papur £5,£10,neu £20 



Seti ar
yr
Awyren

Mae pob eliffant eisiau dwy set. Oes digon o le i 10 eliffant a 15 
oedolyn?



Mabwysiadu Anifail

Panda - £25 y 
flwyddyn Teigr - £2 y mis Llewpart - £1 yr

wythnos

Gorilla  - £15 bob 3 
mis

Eliffant - 10c y 
diwrnod



Sawl eliffant allwn ni ei gael yn y dosbarth?

Mae eliffant tua 5m o hyd , 
2 fetr o led a 4 metr o 
daldra



Rhoi cynffon ar yr
eliffant

Cynnig Pellter o’r
man cywir

Cyntaf 7cm

Ail 8cm

Trydydd 4cm

Dewis y rhif
canol / gorau /  
pellaf

Casglu canlyniadau’r grwp a dadansoddi’r
tabl



Adeiladwch gadair o breniau
lolipop a phegiau.

Sawl gram allwch chi ei roi ar
sêt y gadair cyn iddi
ddymchwel?

10 gram 10 gram 5 
gram 



Eliffant Plentyn

• Clustiau
• Breichiau
• Trwnc
• Ceg
• Dannedd
• Cynffon
• Troed
• Gwallt
• Bawd
• Llygaid



Ymweliad â’r sŵ Gweithiwr o’r sŵ yn
ymweld â’r ysgol –
creu holiadur

Dull Pie Corbett – ail 
ddweud y stori / Map 
stori

Chwilio am ansoddeiriau a 
ddefnyddiodd yr awdur i
ddisgrifio’r eliffant gan
ddefnyddio codiau QR –
creu darn o farddoniaeth

Egluro sut i edrych ar ôl
yr eliffant yn absenoldeb
Sam – ysgrifennu
cyfarwyddiadau

Creu poster –
‘Eliffant ar Goll’

Hoff fwyd yr eliffant –
creu bwydlen/rysait
(ysgrifennu rhestr
/cyfarwyddiadau)

Barddoniaeth –
am anifail arall

Adroddiad papur newydd
– Eliffant yn ennill y ‘Tour 
de France’

Perswadio’r eliffant i fyw’n
iach (Rhaglen deledu –
defnyddio sgrin werdd)

Creu stori debyg am 
anifail arall neu am 
eliffant nerfus / swil

Ysgrifennu llythyr at y sŵ
i egluro yr hyn sydd wedi
digwydd

Dylunio poster –
‘Mabwysiadu Anifail’

Sgwrs rhwng Sam a’i fam
– ysgrifennu deialog
/sgript



Gweithgareddau Llythrennedd Posib yn yr Ardaloedd
Ardal Gweithgareddau Sgiliau llythrennedd

i’w datblygu

Creadigol Dilyn rysait / creu rysait eu hunain
Disgriblo – darllen darn a’i ddehongli gan greu llun
Cystadleuaeth goginio – cyflwyno rhaglen deledu

Darllen a deall
Cyd-weithio a thrafod
Gramadeg

Byd Bach Cyflwyno senarios gwahanol – archeb Tesco yn cyrraedd, 
cymydog busneslyd
Recordio / cofnodi sgript

Siarad
Cyd-weithio
Defnyddio sgwrs i
gynllunio ysgrifennu

Chwarae Rôl Ceidwad y Sŵ – tasgau gwahanol – e,e. adeiladu cartrefi i
anifeiliaid gwahanol
Eliffant yn dianc – rhaglen newyddion
Mynd ar saffari – egluro’r anifeiliaid, cwestiynu, rheolau
diogelwch

Strategaethau darllen
Siarad a Gwrando
Cwestiynu

Ysgrifennu Trefnu’r lluniau - capsiynau mewn swigod siarad, sgript comic
Creu barddoniaeth – hel/chwilio am ansoddeiriau

Dwyn i gof
Ysgrifennu / iaith

Tu Allan Codiau QR – Pwy ydw i? Lleoli’r anifeiliaid ar y map
Creu effeithiau sain i gyd-fynd â’r stori.

Strategaethau darllen
Darllen a deall



‘Yr Eliffant Eithaf Digywilydd’

Tasg

•Meddyliwch sut allwch wahaniaethu’r dasg
•Adnoddau
•Cwestiynau posib
•Gweithgareddau eraill


