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Dyfeisio gêm 
rhif

• Sut un fydd eich bwrdd ar gyfer eich gêm? Pam? • Pa bethau eraill sydd eu hangen i chwarae eich gêm? • Sut mae’r bwrdd am gael ei osod allan? Pam? • Beth ydy’r cyfarwyddiadau ar gyfer chwarae’r gêm? • Beth ydy rheolau’r gêm? • Beth ydy nod y gêm? • Pa strategaethau fyddai chwaraewr eu hangen er mwyn ennill eich gêm? • Sawl chwaraewr fyddai’n gallu chwarae eich gêm?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Chwarae dara

• Ble byddwch chi’n gosod eich cownteri ar y dechrau? Pam? 
• Ble byddech chi’n gallu gosod cownter i wneud tri mewn rhes? 
• Os nad ydych chi’n gallu gwneud rhes o dri ar unwaith, sut y gallech chi symud eich cownter tuag at wneud rhes o dri? 

Beth fydd eich symudiad nesaf? Pam?• Sawl symudiad fydd ei angen arnoch chi er mwyn gwneud rhes o dri? Sut efallai y gall eich gwrthwynebydd eich rhwystro? 
• Sut y gallech chi dynnu sylw eich gwrthwynebydd oddi wrth weld ym mhle yr ydych chi yn cynllunio i gael tri mewn 

rhes? Pam y gallai hyn weithio? • Pe byddech chi’n chwarae’r gêm eto, beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol? Pam? Sut y byddai hynny’n gwella canlyniad y gêm?

Tasg 1

Tasg 2
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Sut i chwarae dara

I chwarae’r gêm hon o Nigeria, mae angen dau chwaraewr neu dimau. Mae’n cael ei chwarae drwy 

ddefnyddio cerrig neu ffyn yn y ddaear.

Enghraifft o fwrdd gêm DARA

Gwnewch fwrdd ar gyfer y gêm, unai’n defnyddio sialc (fel yr uchod) neu ffon i dynnu llun y bwrdd 

mewn pridd neu dywod. Dylai maint y bwrdd fod yn  5 x 6 sgwâr.

Dewch o hyd i gownteri. Gellir defnyddio cerrig, cregyn, ffyn ac ati. Bydd ar bob tîm angen 12 cownter 

sydd yr un fath. Rhaid i’r cownteri hyn fod yn wahanol i gownteri’r tîm arall.

Sut i chwarae

1. Bydd pob tîm yn cymryd eu tro i osod cownter ar y bwrdd gêm, hyd nes y bydd pob un o’r 

cownteri wedi cael eu gosod ar y bwrdd. Ni ddylai cownteri tîm gael eu gosod yn ‘dri mewn rhes’ 

ar hyn o bryd. 

2.  Bydd pob tîm yn cymryd eu tro i symud cownter i sgwâr gwag, cyfagos. Ni ddylid symud y 

cownteri yn groeslinol, ond gellid eu symud tuag at i fyny, i lawr neu i’r ochr. Y nod ydy cael tri 

chownter mewn rhes, mewn sgwariau cyfagos (ond nid rhes groeslinol). 

3.  Pan y mae tîm wedi llwyddo i gael tri chownter mewn rhes, bydd ganddyn nhw’r hawl i gael 

gwared ag un o gownteri eu gwrthwynebydd. Dim ond un cownter gwrthwynebydd y gall tîm gael 

gwared ag ef, mewn unrhyw un tro, hyd yn oed os y bydd mwy nag un ‘rhes o dri’ chownter yn 

cael eu creu yn yr un symudiad. 

4.  Mae’r gêm ar ben pan nad ydy tîm yn gallu gwneud ‘tri mewn rhes’ gyda’u cownteri. Pan mae hyn 

yn digwydd, mae’r gwrthwynebydd yn ennill y gêm.
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Cyfleoedd i ddatblygu

Llythrennedd 
Llafaredd ar draws y cwricwlwm: Datblygu a 
chyflwyno gwybodaeth a syniadau.

Rhifedd
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau 
a chysylltiadau, Cynrychioli a chyfathrebu, Adolygu.

FfLlRh

Mae dysgwyr yn defnyddio man awyr agored 
fel ystafell ddosbarth er mwyn chwarae gêm 
fathemategol o’r enw dara. Gêm fwrdd strategaeth 
haniaethol i ddau chwaraewr neu dîm ydy dara. 
Mae’r gêm yn cael ei chwarae mewn nifer o 
wledydd yng Ngorllewin Affrica. Yn Nigeria, mae’n 
cael ei chwarae gan lwyth y Dakarkari ac mae’n 
boblogaidd o fewn llwyth y Zarma yn Niger, ble 
gelwid y gêm yn ‘dili’. Yn yr iaith Hausa (Niger a 
Nigeria), gelwir y gêm yn ‘doki’, sy’n golygu ‘ceffyl’. 
Mae hi’n gêm aliniad glyfar sy’n perthyn yn agos 
i OXO (‘noughts and crosses’), ond mae’n llawer 
mwy cymhleth. Dyfeisiwyd y gêm yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg neu hyd yn oed yn gynharach.  
Wrth chwarae’r gêm, mae cyfleoedd i ddysgwyr 
ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd - yn 
benodol y sgiliau hynny sy’n ymwneud â llafaredd 
ag ymresymu rhifyddol.

CA3 Mathemateg
Sgiliau - DPM 1, 3, 4; CyF 1, 7; RhyF 2, 6

Cwricwlwm
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Adnoddau 

Adnoddau sy’n cael eu cynnwys gyda’r gweithgaredd hwn 
1 Sut i chwarae dara

2 Cwestiynau ffocws a awgrymir mewn setiau, yn gysylltiedig â phob tasg, y gellir eu rhoi i bob pâr wrth 
iddynt ddechrau pob tasg. Neu, gall yr athro neu’r athrawes eu defnyddio.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael

1 Ffyn, cerrig, cregyn, ac ati – defnyddiau naturiol sydd ar gael yn yr awyr agored. Sialc, os yn chwarae 
ar darmac.
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Efallai y byddech chi’n hoffi dechrau drwy gael y dysgwyr i chwarae gemau OXO (‘noughts 
and crosses’), ‘Connect 4’ neu ‘Othello’ ac ati er mwyn eu cael i ymarfer a siarad am 
strategaethau fyddai’n gallu bod yn ddefnyddiol wrth chwarae dara. Er mwyn gwella eu sgiliau 
ymresymu, gofynnwch iddyn nhw egluro wrth bartner, pam eu bod yn gosod cownter mewn 
safle arbennig ar ôl cymryd pob tro yn y gêm. Byddai’n well iddyn nhw beidio egluro hyn wrth 
eu gwrthwynebydd, rhag ofn iddyn nhw ddatgelu eu strategaethau!

Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod nhw am chwarae gêm strategaeth rhif Affricanaidd yn yr 
awyr agored, sy’n debyg ond yn fwy cymhleth na OXO (‘noughts and crosses’). Unwaith y 
byddan nhw wedi meistroli dara, byddan nhw’n dyfeisio eu gêm fathemategol eu hunain, y 
gellir ei chwarae yn yr awyr agored. 

Sut i wneud y gweithgaredd

Asesiad risg

Cyn gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored, darllenwch Asesu risg mewn mannau awyr agored 
(hypergyswllt). Bydd angen i chi ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch eich ysgol eich hun ac yna 
wneud eich asesiadau risg eich hun sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r man awyr agored yr ydych am ei 
ddefnyddio.

Paratoi

Gofynnwch i’r dysgwyr ddarllen y cyfarwyddiadau ac yna gosod allan eu gêm fwrdd. Efallai 
y byddwch chi am drefnu’r dysgwyr mewn grwpiau gallu cymysg i ddechrau, ond unwaith 
y bydd y dysgwyr i gyd yn deall y gêm, gellir eu hail drefnu yn grwpiau yn ôl gallu. Wedyn, 
gellir trefnu twrnament i dimau neu unigolion. Wrth iddyn nhw chwarae’r gêm, gellir gosod 
cwestiynau i’r timau eu trafod (ar ffurf tactegau tîm) megis: 

• Ble byddwch chi’n gosod eich cownteri ar y dechrau? Pam? 
• Ble byddech chi’n gallu gosod cownter i wneud tri mewn rhes? 
• Os nad ydych chi’n gallu gwneud rhes o dri ar unwaith, sut y gallech chi symud eich 

cownter  tuag at wneud rhes o dri? Beth fydd eich symudiad nesaf? Pam?
• Sawl symudiad fydd ei angen arnoch chi er mwyn gwneud rhes o dri? Sut efallai y gall 

eich gwrthwynebydd eich rhwystro? 
• Sut y gallech chi dynnu sylw eich gwrthwynebydd oddi wrth weld ym mhle yr ydych chi yn 

cynllunio i gael tri mewn rhes? Pam y gallai hyn weithio? 
• Pe byddech chi’n chwarae’r gêm eto, beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol? Pam? Sut 

y byddai hynny’n gwella canlyniad y gêm?

Tasg 1: Chwarae dara

Gwneud y gweithgaredd
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Eglurwch wrth y dysgwyr eu bod nhw am ddyfeisio eu gêm fathemategol eu hunain. Bydd y 
gêm hon yn cael ei chwarae yn yr awyr agored, gan ddefnyddio’r defnyddiau sydd ar gael 
yn y man awyr agored yn unig (gan gynnwys sialc, os y bydd ei angen). Cyn iddyn nhw 
ddyfeisio eu gêm eu hunain, gallai’r dysgwyr ymchwilio i gemau tebyg ar y rhyngrwyd, fel 
y bod ganddyn nhw wybodaeth ehangach fyddai’n osgoi sefyllfa ble maen nhw i gyd wedi 
defnyddio dara fel sylfaen i’w gêm nhw eu hunain. 

Caniatewch ddigon o amser i’r dysgwyr lunio map meddwl o’u syniadau, cyn iddyn nhw 
benderfynu ar fwrdd sylfaenol a rheolau ar gyfer eu gêm, o fewn eu grwpiau. Pan y byddan 
nhw’n gwneud hyn, gallech ofyn cwestiynau megis: 

• Sut un fydd eich bwrdd ar gyfer eich gêm? Pam? 
• Pa bethau eraill sydd eu hangen i chwarae eich gêm? 
• Sut mae’r bwrdd am gael ei osod allan? Pam? 
• Beth ydy’r cyfarwyddiadau ar gyfer chwarae’r gêm? 
• Beth ydy rheolau’r gêm? 
• Beth ydy nod y gêm? 
• Pa strategaethau fyddai chwaraewr eu hangen er mwyn ennill eich gêm? 
• Sawl chwaraewr fyddai’n gallu chwarae eich gêm?

Tasg 2: Dyfeisio gêm rhif 

Unwaith y bydd y dysgwyr wedi trafod canfyddiadau eu treialon, caniatewch ddigon o amser 
iddyn nhw orffen eu gemau. Wedyn, gellir defnyddio’r gemau hyn â dosbarthiadau/grwpiau 
blwyddyn eraill, megis arfau asesu i asesu eu hymresymu rhifyddol.

Tasg 4: Gwneud y gêm orffenedig 

Unwaith y mae’r gemau wedi cael eu creu yn eu ffurf drafft, gofynnwch i’r grwpiau o 
ddysgwyr gyfnewid gemau â’i gilydd er mwyn rhoi prawf ar y gemau, gan awgrymu 
gwelliannau. Wrth dreialu, gellid gofyn cwestiynau megis: 

• Sut mae’r gêm yn gweithio? 
• Sut y gellir gwella’r bwrdd? Pam y byddai hyn yn ei wella? 
• Sut y gellir gwella’r cyfarwyddiadau? 
• Ydy’r cyfarwyddiadau yn glir? Os nad ydyn nhw, beth fyddai’n eu gwneud yn gliriach? 
• Ydy’r gêm yn rhy anodd/hawdd? Pam ydych chi’n meddwl hynny? 
• A wnaethoch chi fwynhau chwarae’r gêm? Os na wnaethoch chi, beth fyddai’n gwneud i 

chi fwynhau’r gêm yn fwy?

Tasg 3: Treialu’r gêm
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 Llinyn Elfen

Datblygu ymresymu 
rhifyddol

Adnabod prosesau a chysylltiadau

Cynrychioli a chyfathrebu

Adolygu

Defnyddio sgiliau rhif

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhifau

Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb

Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig

Amcangyfrif a gwirio

Rheoli arian

Defnyddio sgiliau 
mesur

Hyd, pwysau/màs, cynhwysedd

Amser

Tymheredd

Arwynebedd a chyfaint; Ongl a safle

Defnyddio sgiliau 
data Casglu a chofnodi data; Cyflwyno a dadansoddi data; Dehongli canlyniadau

Rhifedd

Asesu mewn perthynas â’r FfLlRh 

 Llinyn  Elfen Agwedd

Llafaredd 
ar draws y 
cwricwlwm

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a 
syniadau

Siarad

Gwrando

Cydweithio a thrafod

Darllen ar draws 
y cwricwlwm

Canfod, dethol a defnyddio 
gwybodaeth Strategaethau darllen

Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Darllen a deall

Ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu ar 
draws y 
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Strwythur a threfn

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen, Atalnodi, Sillafu, Llawysgrifen

Llythrennedd

Gallai’r dysgwyr arddangos nifer o elfennau ac agweddau wrth iddynt wneud y gweithgaredd hwn. 
Dangosir prif feysydd ffocws y gweithgaredd o fewn y FfLlRh fel blychau wedi eu tywyllu yn y tablau isod.


