
Mae XLWales yn darparu dewis o dros 20 o weithgareddau 
ymarferol a chyffrous, ar ffurf sioeau teithiol, i ysgolion cynradd 
ar draws de a gorllewin Cymru. Mae’r gweithgareddau’n cefnogi 
cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen a’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac maent yn cynnwys y
pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.
Bydd disgyblion o’r meithrin i flwyddyn 6 yn mwynhau amrywiaeth o fanteision gan
gynnwys datrys problemau, gweithio fel tîm, a chyfathrebu wrth ddatblygu ymagwedd
‘gallu gwneud’ a darganfod bod gweithgareddau STEM yn gallu bod yn llawer o hwyl!
PAM TREFNU SIOE DEITHIOL?
l Yr hyn y mae angen i chi – yr athro/athrawes – ei wneud yw dewis y gweithgareddau a 

dyddiad ar gyfer eich sioe deithiol.
l Rydym yn dod i’ch ysgol gyda’r holl gyfarpar.
l Nid oes angen trefnu bws na pharatoi llythyrau caniatâd rhieni.
l Mae ymweliadau’n fforddiadwy ac yn gost-effeithiol, ac eto’n gyffrous.
l Mae gennym dros 16 o flynyddoedd o brofiad yn cyflwyno gweithgareddau ymarferol o safon.
l Mae gan yr holl staff wiriad GDG, wedi’u hyfforddi’n dda ac yn frwdfrydig.
l Gallwn weithio gyda 3 dosbarth gwahanol yn ystod ymweliad undydd.
l Mae’r gweithgareddau’n benagored er mwyn i ddisgyblion o allu gwahanol gyflawni 

deilliannau llwyddiannus.
l Mae gennym yr hyblygrwydd i gynnig gweithgareddau pwrpasol.
l Mae ein staff wedi’u lleoli ar draws de a gorllewin Cymru, felly bydd un yn agos atoch

Mae’r sioeau teithiol yn cefnogi athrawon i ddatblygu gwersi dilynol, ychwanegol, gan alluogi’r 
plant i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maent wedi’u dysgu a fydd yn arwain, yn y pen draw, at
gyflawniad uwch.Cymerir archebion ar sail y cyntaf i’r felin, felly cadwch le’n gynnar i osgoi siom.
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GWEITHGAREDDAU 
SYDD AR GAEL -
Mae’r rhan fwyaf o’r gweithgareddau’n
defnyddio’r offer adeiladu poblogaidd K’NEX. 
Problem fach y glowyr - (CA2) Mae gan
Gymru dreftadaeth gyfoethog o fwyngloddio.
Dyluniwch fodel o bwll glo sy’n gallu codi’r glo
i’r wyneb.
Cartref eirth - (CS/CA2) Adeiladwch gartref
i’n teulu o eirth. Allwch chi wneud drws a
ffenestri sy’n agor ac yn cau?
Eirth ar y ffordd - (CS/CA2) Mae angen
cludiant ar ein heirth ni! Allwch chi greu
cerbyd iddyn nhw? 
Pontio’r bwlch! - (CS/CA2) Beth yw pont?
Dyluniwch ac adeiladwch bont. Pa mor gryf
yw hi? Pa mor ddiogel yw hi? 
Gofal lladron! – (CA2) Dyluniwch a gwnewch
larwm, gyda golau a swnyn, gan ddefnyddio
cylchedau trydan cyfres a pharalel?
Technoleg castell - (CS/CA2) Dyluniwch ac
adeiladwch gastell, ychwanegwch bont godi a
phorthcwlis.
Cracer Nadolig - (CS/CA2) Dyluniwch ac
adeiladwch rywbeth i wneud gyda’r Nadolig!
Defnyddiwch gylched syml i ychwanegu golau. 
Bys ar y pwls – (CA2) Defnyddiwch
amrywiaeth o adnoddau i ymchwilio i’r
sgerbwd, y cyhyrau ac organau mewnol y
corff. Ac yn olaf, ymchwiliwch i’r berthynas
rhwng cyfradd curiad y galon ac ymarfer corff.
Blodyn – (CS) Dyluniwch a gwnewch fodel o
blanhigyn gyda gwreiddiau, coesyn, dail 
a phetalau. 
Balwnau wedi’u rhewi - (CA2) Solidau,
Hylifau a Nwyon. Ymchwiliwch gyda balwnau.
Faint o nwy sydd mewn potel o lemonêd? 
Gemwaith – (CS) Dyluniwch eich mwclis,
eich breichled, eich oriawr neu’ch coron eich
hun. Yna beth am gael sioe ffasiwn?
Goleuni gwych! - (CS/CA2) Nodwch
wahanol ffynonellau o olau. Sut rydyn ni’n
gweld? Arbrofwch gyda phelydrau golau, siâp
a maint cysgodion ac adlewyrchiad.
Ymchwiliwch i gymesuredd gyda drychau.

Goleudy - (CS/CA2) Dyluniwch ac
adeiladwch oleudy sy’n defnyddio cylched
trydan syml. Mae goleudai’n fflachio. Allwch
chi wneud i oleudy fflachio?
Magnetau hudol - (CS/CA2) Mae
magnetau’n hwyl! Maent ganddynt bwerau
hudol – efallai? Gadewch i ni ddarganfod.
Trap llygod - (CA2) Allwch chi ddylunio trap
llygod sy’n dal llygoden heb ei brifo?
Ysgrifennwch a pherfformiwch hysbyseb
deledu, i berswadio pobl i brynu eich trap
llygod newydd.
999 - (CA2) Dyluniwch ac adeiladwch gerbyd
argyfwng. Dylai eich cerbyd gael golau sy’n
fflachio a seiren.
Maes chwarae – (CS) Dyluniwch ac
adeiladwch offer maes chwarae.  Allwch chi
greu siglen, llithren neu chwyrligwgan?
Gwthiwch a thynnwch - (CS/CA2) Mae
pethau’n symud drwy dynnu neu wthio.
Ymchwiliwch i fagneteg, ffrithiant, pwysau, a
gwrthiant aer. 
Cadarn fel y Graig - (CA2) Defnyddiwch
amrywiaeth o samplau craig i archwilio eu
tarddiad, eu tebygrwydd a’r gwahaniaethau
rhyngddynt. A oes rhai yn galetach nag eraill?
Sut mae ffosilau’n cael eu creu?
Darganfyddwch drwy weithgaredddau
ymarferol.
Wedi ei danio! - (CA2) Trydan! -
Defnyddiwch amrywiaeth o switsys ac
edrychwch ar y defnydd a wneir ohonyn nhw
mewn bywyd pob dydd. Gwnewch fylbiau’n
fwy disglair neu’n wannach?
Parc Thema - (CS/CA2) Adeiladwch fodelau
cyffrous ar gyfer eich parc thema.
Defnyddiwch fotor er mwyn i’ch cylch ferris
neu chwyrligwgan weithio.
Ffyrc tiwnio - (CS/CA2) Beth yw sain? Sut
rydyn ni’n clywed? O ble mae’n dod? Sut
mae’n teithio?
Melin wynt – CS/CA2) Allwch chi greu melin
wynt gyda hwyliau sy’n troi? Defnyddiwch
bwlïau a chocos er mwyn cyflawni gwahanol
dasgau.Ta
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