
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Bod yn annibynnol  

 Rydw i’n hapus i fod i ffwrdd oddi wrth 

mam, dad neu fy mhrif ofalwr  

 Rydw i’n hapus i dacluso fy mhethau 

a chadw fy eiddo   

 Rydw i’n teimlo’n hyderus i ddechrau 

yn y Dosbarth Meithrin  

Hunan-ofal 

 Rydw i’n gallu defnyddio’r toiled ar fy 

mhen fy hun 

 Rydw i’n gwybod sut i olchi fy nwylo 

Gwisgo a dadwisgo 

 Rydw i’n gallu gwisgo fy nghôt 

 Rydw i’n gallu tynnu fy nghôt 

 Rydw i’n gallu gwisgo fy esgidiau a sanau 

 Rydw i’n gallu tynnu fy esgidiau a sanau 

Bwyta 

 Rydw i’n gallu yfed o gwpan 

 Rydw i’n deall bod angen eistedd i 

lawr i fwyta 

Trefn 

     Rydw i wedi ymarfer gwisgo fy 

nillad yn y bore a gadael y tŷ ar amser 

  Mae gen i drefn amser gwely da 

fel nad ydw i wedi blino yn yr ysgol  

Gwrando a dealltwriaeth 

 Rydw i’n gallu eistedd a gwrando am gyfnod 

byr  

 Rydw i’n gallu dilyn cyfarwyddiadau syml 

 Rydw i’n dechrau deall yr angen i ddilyn 

rheolau 
Siarad a llythrennedd 

 Rydw i’n mwynhau gwrando ar 

storïau ac edrych ar lyfrau lluniau 

fel y rhain  

 Rydw i’n dechrau siarad amdanaf fy 

hun, fy anghenion a fy nheimladau 

 Rydw i’n ymarfer adnabod fy enw 

mewn print 

Rhannu a chymryd tro 

 Rydw i’n gallu rhannu fy nheganau a 

chymryd tro 

 Rydw i yn dechrau ymuno â gemau 

plant eraill 

Diddordeb yn y byd 

 Rydw i’n mwynhau dysgu am y byd o fy 

nghwmpas 

 Rydw i’n mwynhau cymryd rhan mewn 

gweithgareddau newydd   

 Rydw i’n hoffi gofyn cwestiynau 

Sgiliau cyfri 

 Rydw i’n mwynhau cyfri gwrthrychau 

 Rydw i’n mwynhau canu caneuon rhif a 

chwarae gemau cyfri  

Sgiliau ysgrifennu 

 Rydw i’n dechrau mynd dros linellau ac yn 

mwynhau lliwio  

 Rydw i’n mwynhau gwneud marciau 

 Rydw i’n ymarfer dal pensil   

Paratoi i ddechrau yn y 

Dosbarth Meithrin 

Dyma sgiliau allweddol fyddai o 

gymorth i’ch plentyn wrth iddyn nhw 

gychwyn yn y Dosbarth Meithrin.  


