Mae cyfyngiad oed o 13 ar ddefnyddio YouTube. Er hyn awgrymir fod y plant yn
defnyddio’r wefan yma o dan oruchwyliaeth oedolyn.
Ymarfer Corff gyda Joe Wicks
Gallwch gymeryd rhan mewn sesiwn ymarfer corff gyda Joe Wicks bob bore am 9 o’r
gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener neu
gwylio casgliad o fideos ymarfer corff o
ddiwrnodau cynt.
https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ

Criw Celf
Bydd yr arlunydd a chartwnydd Huw
Aaron yn rhannu tips arlunio , creu comics ,
gemau ac animeiddio i blant bob dydd am 3
o’r gloch.
https://www.youtube.com/c/huwaaron

Dawnsio gyda Darcey Bussell
Bydd gwersi dawnsio o ddydd Llun i dydd
Gwener am 1:30 y.p. ar dudalen Facebook
DDMix.

https://www.facebook.com/diversedancemix/

David Walliams
Bob dydd am 11 o’r gloch bydd yr
awdur David Walliams yn darllen stori
gwahanol allan o’i lyfrau ‘World’s Worst
Children’. Mae’r stori ar gael tan 11 o’r
gloch y diwrnod canlynol!
https://www.worldofdavidwalliams.com/elevenses/

Steve Backshall
Bob dydd am 9.30 y.b. bydd Steve
Backshall yn ateb cwestiynau am fywyd
gwyllt , cadwraeth , bioleg , daearyddiaeth
a fforio yn fyw ar ei dudalen Facebook.
https://www.facebook.com/stevebackshallofficial/

Mae cyfyngiad oed o 13 ar ddefnyddio YouTube. Er hyn awgrymir fod y plant yn
defnyddio’r wefan yma o dan oruchwyliaeth oedolyn.
Gwyddonaieth gyda Maddie Moate

Bob bore am 11 o’r gloch mae
Maddie Moate yn siarad am
wahanol agweddau o wyddoniaeth a
byd natur.
https://www.youtube.com/maddiemoate

Dawnsio gyda Oti Mabuse

Bob bore am 11:30 bydd Oti
Mabuse yn cyflwyno dawns
gwahanol i chi gael dilyn.

https://www.facebook.com/OtiMabuse/

Gweithgareddau Actifiti
Cylchedi drwy’r Gymraeg a Saesneg
bob dydd Llun-Gwener am ddim.

https://www.youtube.com/channel/UCbyJ14mhOuxf473heSgb9OQ

Cosmic Yoga
Sesiynau ioga ac ymlacio ar gyfer
plant 3+.
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

https://www.youtube.com/channel/UCLbGTL7EteW35D35TWqAzJQ

Teulu Ffit gan Ffit Cymru
Sesiynau ffitrwydd ar gyfer yr holl
deulu yn fyw gyda Rae Carpenter bob
bore dydd Llun i ddydd Gwener am 9
o’r gloch. Gallwch wylio nhw eto unrhyw amser ar y sianel Youtube.

Mae cyfyngiad oed o 13 ar ddefnyddio YouTube. Er hyn awgrymir fod y plant yn
defnyddio’r wefan yma o dan oruchwyliaeth oedolyn.

https://www.youtube.com/channel/UCGkvc6DSuQdTfT59CkcVKmg

Gwersi Ukulele
Mae’r cerddor Mei Gwynedd yn cynnig
gwersi ukelele i blant ar ei sianel
Youtube. Bydd fideos newydd i’w
gweld bob bore Mawrth a bore dydd
Iau.

Art Ninja
Ceir nifer nifer o fideos amrywiol o’r
rhaglen CBBC er mwyn creu lluniau ,
modelau a.y.b.

https://www.youtube.com/channel/UCytynWlABGhkN_BboM5mHBg

Cerddoriaeth gyda Myleene Klass
Bydd Myleene Klass yn gwneud
sesiynau cerdd i blant bob dydd Llun a
dydd Gwener am 10 o’r gloch. Bydd hi
hefyd yn gwneud sesiwn hwiangerddi
am 6.30 y.h. bob dydd Mercher.
https://www.youtube.com/channel/UCQh2wgJ5tOrixYBn6jFXsXQ

https://www.youtube.com/channel/UCAPFIcbzwM5l9jgczSUkeJw

Orielodl
Mae’r arlunydd Rhys Padarn Jones
wedi creu cyfres o fideos i blant i’w
dilyn er mwyn creu lluniau amrywiol
sy’n cynnwys llun i gyd-fynd gyda
llythrennau’r wyddor , llun i gyd-fynd
gyda chaneuon fel Sosban Fach a.y.b.
Mathemateg gyda Carol Vorderman
Mae gweithgareddau a fideos sy’n esbonio nifer o gysyniadau
mathemategol ar gael am ddim i chi
weld o’r wefan ‘Maths Factor’ .

https://www.themathsfactor.com/

