Ysgol O M Edwards

Sut i Ddatblygu
Sgiliau Mathemateg
Eich Plentyn

CYFRIFO
Efallai fod y math o waith mathemateg a wneir gan eich plentyn yn yr
ysgol yn edrych yn wahanol iawn i “syms” gofiwch chi eu gwneud yn yr
ysgol. Y rheswm pennaf am hyn yw bod plant yn cael eu hannog i weithio
yn eu penau, pan yn bosibl, ac ysgrifennu cyfrifiadau bras i helpu eu
meddyliau. Hyd yn oed pan ddysgir dulliau mwy traddodiadol (o bl. 3
ymlaen) maent yn cael eu hannog i ddefnyddio‟r dulliau yma o weithio
cyfrifiadau pan na allent eu datrys yn eu penau.

Mae trafod pa mor effeithiol ac addas oedd gwahanol strategaethau yn
rhan bwysig o wers fathemategol.

Gofynnwch i’ch
plentyn egluro
eu meddylfryd.
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SIAPIAU A MESUR
 Dewiswch siap yr wythnos e.e. silindr. Chwiliwch am y siap hwn yn yr amgylchedd
(tuniau, canwyllau ayyb.). Gofynnwch i‟ch plentyn ddisgrifio‟r siâp i chi (2 wyneb
cylchol, 2 ochr crwn …)
 Chwaraewch gemau. “Pa siâp ydw i”? Meddyliwch am siâp. Mae eich plentyn yn
gorfod gofyn cwestiynnau i geisio adnabod y siâp ond dim ond “oes” neu “nac oes”
gewch chi ateb (e.e. Oes ganddo fwy na 4 cornel? Oes ganddo ochrau crwn?)
 Chwiliwch am onglau o gwmpas eich cartref. Fedr eich plentyn ddod o hyd i
onglau mwy na 90º a llai na 90º?
 Chwiliwch am wrthrychau cymesur. Helpwch eich plentyn i dynnu lluniau neu i
beintio lluniau/patrymau cymesur.
 Gwnewch fodel gan ddefnyddio bocsys/cynhwysyddion o wahanol siapiau a
meintiau. Gofynnwch i‟ch plentyn ddisgrifio ei fodel.
 Chwiliwch am gyfleoedd i ymarfer mesur hyd neu uchder pethau o‟ch cwmpas
(mewn metrau a chentimetrau). Helpwch eich plentyn i ddefnyddio preniau
mesur a thapiau mesur yn gywir. Anogwch y plant i ddyfalu/amcangyfrif cyn
mesur.
 Gadewch i‟ch plentyn helpu wrth goginio adref. Helpwch eich plentyn i fesur y
cynhwysion yn gywir gan ddefnyddio cloriannau a jygiau mesur. Eglurwch y
rhaniadau ar yr offer.
 Dewiswch fwydydd amrywiol o‟r cwpwrdd. Gofynnwch i‟ch plentyn drefnu‟r
pacedi/tuniau o‟r trymaf i‟r ysgafnaf trwy afael ynddynt. Yna, edrychwch ar y
labeli.
 Ymarferwch ddweud yr amser gan ddefnyddio clociau digidol ac analog.
Gofynnwch i‟ch plentyn fod yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau‟r dydd (ee.
Dweud pan mae‟n hanner awr wedi tri mae gennym wers nofio).
 Defnyddiwch amserydd (“stopwatch”) i amseru faint o amser mae‟n ei gymryd i
gwblhau tasgau bob dydd (ee. gwisgo amdanom). Anogwch eich plentyn i ddyfalu
gyntaf.

YMARFER FFEITHIAU RHIF
 Holwch pa ffeithiau rhif mae eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol (adio hyd
at 10, tablau, dyblu, ayyb.) Ceisiwch ymarfer rhywfaint bob dydd gan
ddefnyddio amrywaeth o eirfa.
 Beth am gael “ffaith y dydd”. Rhowch y ffaith hon o gwmpas y tŷ ar bapur.
Darllenwch y ffaith mewn lleisiau gwahanol. Gofynnwch i‟ch plentyn drosodd
a throsodd os yw‟n cofio‟r ffaith.
 Chwaraewch “ping pong” gyda‟ch plentyn. Dywedwch rif. Gofynnwch i‟ch
plentyn ateb trwy ddeud faint sydd ei angen i wneud 10. Gallwch chwarae‟r
gêm hon gyda chyfansymiau 20, 100 a 1000. Anogwch eich plentyn i ateb yn
sydyn heb ddefnyddio bysedd.
 Taflwch 2 ddis. Gofynnwch i‟r plentyn beth yw‟r cyfanswm (+), y gwahaniaeth
rhyngddynt (-) neu‟r lluoswm (x), fedran nhw wneud hyn heb gyfrif?
 Defnyddiwch set o gardiau chwarae (dim lluniau). Trowch 2 gerdyn drosodd
a gofynnwch i‟ch plentyn adio neu luosi‟r rhifau. Os ydyn nhw yn ateb yn
gywir, maent yn cael cadw‟r cardiau. Sawl cerdyn fedran nhw eu casglu mewn
2 funud?
 Chwaraewch bingo. Dylai pob chwaraewr ddewis 5 ateb (ee. Rhifau hyd at 10
i ymarfer adio syml, lluosrifau 5 i ymarfer tablau 5). Gofynnwch gwestiwn ac
os oes gan chwaraewr y rhif, cânt ei groesi allan. Yr ennillydd yw‟r cyntaf i
groesi‟r holl atebion allan.
 Rhowch ateb i‟ch plentyn. Gofynnwch iddynt ysgrifennu cymaint ag y gallent
o symiau adio gyda‟r ateb yma:(ee. 10=

+

). Gwnewch yr un peth gyda lluosi a thynnu).

 Rhowch ffaith rhif i‟ch plentyn (ee. 5+3=8). Gofynnwch iddyn nhw be arall
fedran nhw ei ddarganfod o‟r ffaith yma (ee. 3+5=8, 8-5=3, 8-3=5, 50+30=80,
500+300=800, 5+4=9, 15+13=18). Ychwanegwch at y rhestr dros y dyddiau
nesaf.
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Pan mae gan eich plentyn broblem cyfrifo,
anogwch eich plentyn i ofyn …….
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Fedrai wneud hyn yn fy mhen?
Fedrai wneud hyn yn fy mhen gan
ddefnyddio papur bras?
Ydw i angen ysgrifennu‟r sym?
Ydw i angen cyfrifiannell?

Cofiwch ofyn i‟ch plentyn amcangyfrif ac yna
gwirio‟r ateb. Anogwch nhw i ofyn ……
Ydi‟r ateb yn gwneud synnwyr?
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ADIO
Mae plant yn cael ei dysgu i ddeall mai adio ydi cyfuno dwy set a chyfrif
ymlaen.
2+3=

Gall y plant dynnu llun i‟w helpu i

Rydwi i yn bwyta 2 gacen mewn

gael yr ateb.

parti ac mae fy ffrind yn bwyta 3.
Sawl cacen fwytaom ni i gyd?

7+4=

Gall plant ddefnyddio dotiau neu

Mae 7 o bobl ar y bws. Mae 4 arall rhifbrenau i gynrychioli‟r bobl
yn dod ar y bws. Faint o bobl sydd

(haws na tynnu lluniau !)

yma ar y bws i gyd?

47+25=
Mae fy mlodyn haul yn 47cm o uchder.
Mae‟n tyfu 25cm arall. Pa mor dal ydi i
nawr?
+20
47
neu

47

eu cymryd wrth gyfrifo. (dechrau
llawer mwy effeithiol na chyfrif

67

72

+3

67

plant i gofnodi y camau mae nhw yn
ar 47, +20, wedyn +5). Mae hyn yn

+5

+20

Mae tynnu llun llinell rif yn helpu

fesul un.

+2

70

72
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PROBLEMAU BYWYD GO IAWN
 Ewch i siopio gyda‟ch plentyn i brynu 2 neu 3 peth. Gofynnwch
iddyn nhw weithio allan faint fydd y cyfanswm i‟w dalu a faint o
newid i‟w ddisgwyl.
 Prynwch eitemau gyda % am ddim. Helpwch eich plentyn i weithio
pa ganran o‟r cynnyrch sydd am ddim.
 Trefnwch ddiwrnod allan yn ystod y gwyliau. Gofynnwch i‟ch
plentyn drefnu faint o‟r gloch i gychwyn a gweithio allan faint o
arian fydd ei angen.
 Defnyddiwch gylchgrawn sy‟n nodi beth sydd ar y teledu.
Gofynnwch i‟r plentyn weithio allan hyd ei hoff raglen. Ydyn nhw
yn gallu gweithio allan faint o amser mae meant yn ei dreulio yn
gwylio teledu mewn diwrnod/wythnos?
 Defnyddiwch daflen amser bws neu dren. Gofynnwch i‟ch plentyn
weithio allan pa mor hir mae‟n ei gymryd i deithio rhwng dau le.
Ewch ar daith. Ydych yn cyrraedd yn gynt neu‟n hwyrach na‟r
disgwyl?
 Helpwch eich plentyn i addasu rysait i fwy neu lai o bobl.
 Gweithiwch gyda‟ch gilydd i drefnu parti neu bryd o fwyd am swm
penodol o arian.
Syniadau yw rhain yn unig – mannau
cychwyn! Ceisiwch gael eich plentyn
i fod yn rhan o weithgareddau
datrys – problemau syml fel hyn ar
bob cyfle. Os yw‟n broblem “real”,
bydd y plentyn yn awyddus i‟w
datrys !
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SYNIADAU CYFRIF
 Ymarferwch adrodd rhifau. Annogwch eich plentyn i wneud yr un
fath. Pan fydan nhw yn hyderus, dechreuwch ar rifau gwahanol,
4,5,6 …
 Canwch rigymau rhif gyda‟ch gilydd – mae llawer o CD‟s a thapiau
ar gael yn y siopau.
 Rhowch gyfleoedd cyson i‟ch plentyn gyfrif casgliad o wrthrychau
gwahanol (ceiniogau, siapiau, pasta, botymau ayb). Anogwch nhw i
gyffwrdd a symud y gwrthrychau wrth gyfrif.
 Cyfrwch bethau fedrwch chi ddim mo‟u gweld na‟u cyffwrdd
(anoddach!). Beth am oleuadau ar y to, ffenestri, oren mewn bag?
 Chwaraewch gemau sy‟n ymwneud â chyfrif (ee. nadroedd ac
ysgolion, gemau dis, gemau sydd angen casglu pethau).
 Chwiliwch am rifau yn yr amgylchedd. Gallwch weld rhifau adref,
yn y stryd neu wrth siopio.
 Torrwch rifau allan o bapurau newydd, cylchgronnau neu gardiau
pen-blwydd. Helpwch y plant i roi‟r rhifau yn eu trefn.
 Gwnewch gamgymeriadau wrth gyfrif neu ddweud y rhifau.
Wnaeth eich plentyn sylweddoli?
 Dewiswch rif yr wythnos ee. 5- Ymarferwch gyfrif 5 ac ymlaen o
5. Torrwch allan grwpiau o 5 gwrthrych (5 doli, 5 bric, 5 beiro).
Chwiliwch am y rhif 5 o‟ch cwmpas.
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ADIO
487+546=

Bydd y plant yn cael eu dysgu sut i
gyfrifo rhai symiau ar bapur os na

Mae 487 bachgen a 546 geneth yn

fyddant yn gallu gwneud y gwaith

yr ysgol. Faint o blant sydd yna i

yn eu pennau. Mae‟r dull yma yn

gyd?

adeiladu ar y fathemateg pen ac yn
gwneud gwerth y digidau yn glir i‟r

546
+ 487
13

plant. Mae‟r iaith a ddefnyddir yn
bwysig iawn.
(6+7, 40+80, 500+400, yna

120

900+120+13=cyfrifwch hyn yn eich

900

pen dim mewn colofnau).

1033
12 786 + 2 568 =

Pan fydd plant yn hyderus gyda‟r
dull uchod, gellid defnyddio‟r dull

Aeth 12786 o bobl i‟r amgueddfa y

traddodiadol “cryno” yma.

flwyddyn diwethaf. Y flwyddyn
yma, daeth 2568 yn fwy. Faint o
bobl ddaeth i gyd y flwyddyn yma?
12786
+ 2568
15354
111
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TYNNU
Mae plant yn cael ei dysgu i ddeall tynnu fel tynnu i ffwrdd (cyfrif yn
ôl) ac i gael hyd i‟r gwahaniaeth (cyfrif i fyny).
5-2

Mae tynnu lluniau yn

Roedd gen i 5 balŵn. Byrstiodd 2. Faint oedd

helpu plant i weld y

gen i ar ôl?

broblem.
Tynnu

Mae tedi yn costio £5 a doli yn costio £2. Faint
yn fwy mae‟r tedi yn ei gostio?

Beth yw‟r gwahaniaeth?
7-3

Mae defnyddio

Coginiodd mam 7 bisged. Fe wnes i fwyta 3.

rhicbrennau a dotiau

Faint oedd ar ôl?

yn gynt na gwneud
lluniau manwl.

Tynnu i ffwrdd
Mae gan Lisa 7 pin ffelt ac mae gan Tim 3. Faint
yn fwy sydd gan Lisa?

. . . . . . .

Beth yw‟r gwahaniaeth?

. . .
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RHANNU
84 ÷ 6

Buasai‟n cymryd amser hir i neidio mewn

„Rydw i angen 6 pin bawd i roi llun ar y

camau o 6 i 84 felly gall plant neidio

wal. Sawl llun fedrai ei roi ar y wal gyda

mewn camau mwy. Mae naid o “10 grwp

84 pin?

o 6” yn mynd â chi i 60. Wedyn buasech

+60

+24

angen 4 grŵp arall o 6 i gyrraedd 84. Y
cyfanswm felly yw 14 o chwechau.

10 grwp
0

4 grwp
60

84

192 ÷ 8

Mae‟n syniad da rhannu‟r 192 yn “rannau”

Mae 8 pensil yn llenwi 1 paced. Os oes

cyn rhannu. Gan eich bod yn rhannu gyda

gennych 192 pensil sawl paced fedrwch

8, rhaid i‟r “rhannau” fod yn luosrifau 8.

eu llenwi?

Dosrannwch bob rhan (sawl grŵp o 8?) a
rhoi yr atebion gyda‟i gilydd.

192 = 160 + 32
20 grŵp + 4 grŵp =24
184 ÷ 7

Yn yr achos hwn „rydym yn tynnu fesul

„Rydw i angen 184 cadair i gyngerdd.

darnau o 7. I ddechrau tynnwch 140 (20

„Rydw i yn eu trefnu mewn rhesi o 7.

grŵp o 7) a bydd gennych 44 ar âl. Yna

Sawl rhes fydda i ei angen?

tynnwch 42 (6 grŵp o 7) gan adael 2. Y
cyfanswm fydd 26 “saith” gyda gweddill

184

o 2.

-140 20 grŵp
44
- 42 6 grŵp
2
= 26 gweddill 2
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RHANNU
Mae plant yn cael eu dysgu i ddeall rhannu fel grwpio.
6÷ 2=
Rhennir 6 wy Pasg rhwng 2 blentyn. Sawl wy gawn
nhw yr un?

Mwy o luniau !!!
Mae lluniau yn aml yn rhoi
Rhannu rhwng 2

ffordd i‟r plentyn ddatrys y
broblem mewn ffordd wahanol.

Mae 6 wy Pasg. Sawl plentyn gaiff 2 yr un?

Grwpio fesul
2

12 ÷ 4=

Gall y dotiau neu‟r marciau eu

Mae 4 afal mewn basged. Sawl basged fedrwch

rhannu un ar unwaith new mewn

chi eu llenwi gyda 12 afal.

grwpiau.

....
....

....

28 ÷ 7

....
. . . . Grwpio

Fesul 4

....

I weithio allan sawl 7 sydd yna

Mae bar siocled bach yn costio 7c. Faint fedra i

mewn 28, tynnwch luniau camau

eu prynu gyda 28c?

o 7 ar hyd llinell rif. Mae hyn
yn dangos eich bod angen 4 cam
o 7 i gyrraedd 28.

0

7

14

21

28
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TYNNU
84-27=

Gall plant gyfrif yn ôl gyda llinell
rif wag. Mae hyn yn ffordd wych o

Torrais 27cm o ddarn o ruban

gofnodi‟r camau maent wedi eu

84cm. Faint sydd ar ôl?

cymryd.

57

64

84
(dechrau ar 84, -20 yna -7)

-7

-20

Neu
57

60

-3

64
-4

84
-20

834-378=

Gall plant gyfrif i fyny (o‟r rhif
lleiaf i‟r mwyaf) gan ddefnyddio

Mae 834 o lyfrau yn y llyfrgell.

llinell rif wag. Mae‟n haws cyfrif

Mae 378 o lyfrau wedi cael eu

mewn lluosrifau o 10 neu 100.

benthyg gan bobl. Faint sydd ar y
silffoedd?
+22

+400

+34

Gellir cofnodi‟r camau yn fertigol
hefyd. Mae‟r dull hun yn gweithio

378 400

800

834

yn dda gydag unrhyw rif.

22 (400)
400 (800)
34 (834)
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LLUOSI
Mae plant yn cael eu dysgu i ddeall mai lluosi ydi adio drosodd a
throsodd. Gall hefyd ddisgrifio “trefniant” .
2x4=

Unwaith eto mae lluniau yn

Mae gan pob plentyn 2 lygad. Sawl ddefnyddiol.
llygad sydd gan 4 plentyn?

2 + 2 + 2 + 2 =
5x3=

Mae dotiau neu farciau rhicbren yn

Mae 5 cacen mewn paced. Sawl

aml yn cael eu gwneud mewn

cacen mewn 3 paced.

grwpiau. Mae hyn yn dangos

.....

..... .....
5

+

5

+

grwpiau o 5.

5

4x3=

Tynnu llun o drefniant (3 rhes o 4

Mae siocled yn costio 4c. Faint

neu 4 rhes o 3) yn helpu plant i

mae 3 siocled yn ei gostio?

weld yr ateb. Mae hefyd yn helpu

. . . .

. . .

. . . .

. . .

. . . .

. . .

Neu

plant i ddeall fod 4 x 3 yr un fath
a 3 x 4.

. . .
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LLUOSI
6x4=

Gall y plant gyfrif mewn camau cyfartal

Mae 4 cath yn y fasged. Mae pob cath

ar linell rif wag. Mae hyn yn dangos 4

yn cael 6 cath fach. Sawl cath bach

naid o 6.

sydd yna i fyd?

0

6

12 18

24

13 x 7 =

Pan mae‟r rhifau yn mynd yn fwy, nid yw

Mae 13 bisged mewn paced. Sawl bisged

neidio mewn camau bach yn effeithiol.

mewn 7 paced?

Rhannwch 13 yn ddwy ran (10 a 3). Mae
hyn yn rhoi 2 naid (10 x 7) a (3 x 7)

+70

+21

10x7
0

3x7
70

91

6 x 124 =

Dyma‟r ffordd “grid”. Rhennir 124 yn

Gwerthwyd 124 o lyfau. Roedd pob un yn rhannau (100, 20 a 4) a lluosir pob un o‟r
costio £6. Faint o arian a gafwyd?

6

100

20

600

120

rhain gyda 6. Wedyn rhai adio pob ateb.

4
24 = 744

72 x 34

Mae‟r dull hun hefyd yn gweithio i “luosi

Mae cath yn 72cm o hyd. Mae teigr yn

hir”. Unwaith eto rhennir y rhifau a

34 gwaith yn fwy. Pa mor hir yw‟r teigr?

lluosi pob rhan. Adio wedyn ar draws y

70

2

rhesi ac adio‟r 2 ateb gyda‟i gilydd.

30 2100 60 = 2160
4 280

8 = 288
2488
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