
Maths 
Parti

Adnoddau Cefnogi

Techniquest
Stryd Stuart
Caerdydd
CF10 5BW

F: 029 20 475 475
www.techniquest.org



www.techniquest.org

Maths Parti

Maths 
Parti

Crynodeb

Mae’n ben-blwydd ar Delyth y Ddraig ac mae ei ffrindiau 
eisiau trefnu parti iddi. Maent angen eich help chi i 
wneud hyn! Mae angen i’r disgyblion weithio gyda’i 
gilydd fel dosbarth ac mewn grwpiau bychan i helpu 
trefnu parti. Mae disgyblion yn defnyddio’u sgiliau 
mathemateg i ganfod faint o’r gloch fydd y parti ac am 
faint y bydd yn para, cost prynu’r bwyd, a ffyrdd o 
addurno’r parti. Byddant hefyd yn troi yn siart bariau 
dynol ac yn helpu i drefnu’r cynllun seddi fel bod pawb 
yn cael yr amser gorau yn y parti!

Hawlfraint

Gall athrawon atgynhyrchu’r deunyddiau canlynol heb dorri hawlfraint, cyn belled y gwneir 
copïau ar gyfer defnydd yn eu hysgolion eu hunain. Rhaid cael caniatâd Techniquest cyn 
atgynhyrchu’r deunyddiau hyn at unrhyw bwrpas arall. 

Cydnabyddiaethau  

Diolch arbennig i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Gynradd Severn, Ysgol Gynradd Albany ac 
Ysgol Gynradd Marlborough am eu cefnogaeth a’u syniadau.
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Hwyl gyda Lluniau
Ym mhob un o’r ffotograffau canlynol, 
mae Delyth yn gofyn cwestiwn sy’n 
gysylltiedig â’r gweithdy. 
• Rhowch sialens i’r disgyblion ateb y 

cwestiynau. 
• Gofynnwch i’r disgyblion a ydynt yn 

cofio’r gwrthrych a sut y’i defnyddiwyd 
yn y gweithdy. Beth maent yn ei gofio 
amdano?

• Beth wnaethant ddarganfod yn y 
gweithdy?  

• Gall y disgyblion wneud llun o’u hoff 
ran o’r gweithdy. Gallant ychwanegu 
swigod meddwl, fel y rhai yn y 
ffotograff o Delyth, i egluro pam eu 
bod yn ei hoffi.

Pupils can email their thoughts, 
comments and pictures about their 
time in Techniquest to: 

DelythDragon@techniquest.org

Delyth will choose her favourite 
emails and photographs and these 
will be displayed in Techniquest. 
Look out for them next time you 
visit. 



Pa siapiau sydd 
yma? Pa siapiau 
eraill ydych yn eu 

hadnabod?  
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Pa fath o fwyd yw 
hwn? Ar gyfer pa 
bryd y mae’n cael 

ei fwyta?  
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Sawl cacen fach 
allwch chi eu gweld? 

Pa fathau eraill o 
fwyd sydd ar yr 

hambwrdd?
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Sawl afal sydd yna?
Pa fwyd sydd â 

phum darn?
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Beth sydd ei angen arnoch:
• Powlen
• 2 gwpan o flawd plaen 
• 1 cwpan o halen bwrdd 
• 1 cwpan a dŵr

Beth i’w wneud:
• Mewn powlen, cymysgwch y blawd a’r 

halen gyda’i gilydd. Ychwanegwch y dŵr.
• Tylinwch y does. Ychwanegwch ddiferion o 

ddŵr os oes angen.
• Rhowch y does ar wyneb glan, gwastad a’i 

thylino am tua deng munud. Dylai’r does 
fod yn gynnes, meddal a hyblyg. 

• Os yn bosibl, gadewch i’r does aros am 20 
munud cyn ei defnyddio. 

• Heriwch y disgyblion i fowldio siapiau bwyd 
gyda’r does. Allan nhw greu modelau o 
unrhyw rai o’r bwydydd a welir yn y 
gweithdy - cacennau bach, brechdanau, 
bisgedi? 

• Wedi iddynt orffen modelu, gellir sychu’r 
does yn yr awyr agored am ychydig 
ddyddiau. 

• Dylid cadw unrhyw does na ddefnyddir 
mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell ac 
mae’n para am hyd at wythnos.

• Wedi iddo galedu, gellir paentio’r bwyd 
model. 

• Heriwch y disgyblion i greu platiau o fwyd 
ar gyfer prydau gwahanol. drwy osod eu 
modelau ar blatiau papur. Allan nhw greu 
bwyd ar gyfer picnic? Allan nhw greu bwyd 
ar gyfer barbeciw? Pa fath arall o brydau 
allan nhw feddwl amdanynt? Allan nhw 
fodelu bwyd ar gyfer y rhain? 

Modelu Bwyd
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Cwrso’r Cawr

Mae Delyth wrth ei bodd yn chwarae 
gemau mewn partïon pen-blwydd 
gyda’i ffrindiau. Rhowch gynnig ar y 
gêm hon gyda’r dosbarth. 

• Beth sydd ei angen arnoch:
• CD o gerddoriaeth wahanol.
• Chwaraewr CD. 
• Gofod mawr agored (y tu allan 

fyddai orau).

Beth i’w wneud:
• Mae ffrind Delyth, y cawr, yn hoffi 

chwarae gemau cwrso. Dewiswch 
un disgybl i fod yn gawr. 

• Chwaraewch y gerddoriaeth. 

Mae’n rhaid i’r disgyblion a’r 
cawr ddawnsio a symud o 
gwmpas y gofod. 

• Pan fo’r gerddoriaeth yn stopio, 
mae angen i’r disgyblion sefyll 
mor llonydd â phosibl. Anogwch 
y disgyblion i wneud ystumiau 
doniol â’u hwynebau a’u cyrff 
wrth iddynt sefyll.

• Mae’r cawr yn gwylio’r 
disgyblion yn ofalus. Mae’r 
disgybl cyntaf mae’r cawr yn ei 
weld yn symud allan o’r gêm ar 
gyfer y rownd honno.

• Parhewch i chwarae am tua 15 
munud. Newidiwch y cawr fesul 
tri neu bedwar tro.
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Penblwyddi
Beth sydd ei angen 
arnoch:

• Papur 

• Papur graff

• Pensil

Beth i’w wneud:
• Holwch eich gilydd i ganfod mis pen-

blwydd pawb. 
• Defnyddiwch dabl fel yr un isod i gadw 

cofnod o ganlyniadau’r disgyblion. 
• Wedi i bawb gael ei holi, lluniwch graff 

o’r canlyniadau. Gall pob disgybl lunio 
graff neu gellir creu un mawr gan y 
dosbarth cyfan a’i binio i’r wal.

Gofynnwch i’r disgyblion:
• Ym mha fis y mae’r rhan fwyaf o 

ddisgyblion yn cael eu pen-blwydd? 
• A oes yna unrhyw fis pan nad oes pen-

blwydd? 
• Holwch beth mae’r disgyblion yn hoffi 

ei wneud i ddathlu eu penblwyddi. Ydyn 
nhw’n cael parti? Ydyn nhw’n mynd i 
rywle? 

• Heriwch y disgyblion i ganfod beth yw eu 
hoff anrheg pen-blwydd. 

• Allan nhw greu graff o’r canlyniadau yn 
yr un modd ag a wnaethpwyd ar gyfer eu 
penblwyddi?

Mis geni

Nifer y 
disgyblion
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Cysylltiadau â’r Cwricwlwm

Gweithdy Maths Parti

Modelu bwyd - gweithgaredd 
ôl-weithdy

Cwrso’r cawr - gweithgaredd 
ôl-weithdy

Penblwyddi - gweithgaredd ôl-
weithdy

 

   

  

  

 

 









Lluniau Delyth o’r gweithdy
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