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Y llyfr hwn

Mae’r llyfr hwn yn rhoi’r cyfle i blant rhwng pedair ac wyth oed i ddysgu am arian
drwy chwarae gemau. Gyda chymorth parod athrawon neu rieni, bydd y plant yn
casglu arian, yn edrych yn fanwl arno ac yn ei drin a’i drafod. Wrth chwarae’r
gemau hyn bydd y plant hefyd yn ymarfer eu sgiliau cymdeithasol fel aros eu tro
a sgwrsio am sut y gallant ddefnyddio arian unwaith iddynt ei gael!

Mae pob gêm yn addas i ddau chwaraewr, gyda chymorth oedolyn neu beidio. Mae sawl ffordd
o ddewis pwy fydd yn cael tro yn gyntaf; gall fod y chwaraewr ieuengaf, yr un sydd â phen-blwydd
y mis hwnnw, yr un sy’n llwyddo i ddewis y llaw sy’n dal y cownter …

Mae bosibl chwarae’r gemau i gyd ar dudalennau’r llyfr hwn. Bydd dim angen llawer o gyfarpar
arnoch chi – ond cofiwch sicrhau bod cyflenwad digonol o ddarnau arian ar gael! Mae’n bwysig bod
y plant yn cael defnyddio arian iawn, er mwyn iddynt ddysgu sut olwg sydd ar bob darn arian
a pha deimlad sydd i bob darn.

Os na fydd cownteri’n gyfleus wrth law, bydd defnyddio botymau’n llawn cystal. Un peth fydd ei
angen arnoch yn weddol aml ydy troellwr. Gallwch wneud un o’r rhain â phensil a phin cau neu
glip papur.  Rhowch fin y pensil ar ganol cylch y troellwr a ffliciwch y pin cau â’ch bys.

Mae cyfarwyddiadau i bob gêm. Mae’r rhai sydd mewn gwyrdd yn addas i chwaraewyr tua
phedair blwydd oed. Os ydy’r plant yn chwe blwydd oed gallwch ddefnyddio’r rheolau
mwy cymhleth sydd mewn coch. Mae’r rheolau glas yn fwy addas i blant sy’n wyth
mlwydd oed. Er hynny, efallai y bydd rhai plant am roi cynnig ar gêm sydd ar gyfer rhai
hŷn neu rai iau, a’i fwynhau’n arw.

Mae posau bach ychwanegol i ysgogi meddwl y plant ar rai tudalennau, ac ar dudalen 16
mae syniadau i chi ar sut i helpu plant i elwa cymaint â phosibl o bob gêm.

Cofiwch wneud yn siŵr bod y plant iau yn trin y darnau arian a’r cownteri â gofal,
ac yn peidio â’u rhoi yn eu cegau.
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Edrychwch yn
eich bocs arian
Faint o’r darnau
arian sy’n hŷn na
chi?
Pa flwyddyn gawson
nhw eu gwneud?
Ydy rhai o’r darnau
yn iau na chi?

Dewiswch chi
Ydy hi’n well cael dau
ddeg darn 10c neu gant
o ddarnau 1c?

Ble mae’r
arian cudd?

Faint o ddarnau 1c allwch
chi eu gweld?

Allwch chi weld tri darn 10c?
Allwch chi weld y darn £2?

Allwch chi weld tri darn
arian sy’n adio i 50c?
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Darnau arian mewn tun
Gwrandewch yn ofalus wrth i’ch ffrind ollwng
darnau 1c i mewn i’r tun. Ceisiwch feddwl
faint sydd yn y tun. Yn awr gwrandewch
wrth i’ch ffrind ollwng darnau 2c, 5c, …

Pa ddarnau arian?
Mae pum (5) darn arian gen i yn fy
mhoced. Cyfanswm yr arian ydy £1.23.
Pa ddarnau arian allan nhw fod?

Y bocs arian
Gwagwch eich bocs arian, neu rhowch ryw 30 darn
arian ar blât neu ar gaead addas.

Chwarae’r gêm
• Edrychwch ar yr arian sydd ar y plât.
Tua faint o arian sydd yno i gyd?

• Codwch un darn arian ar y tro. Rhowch y
darn yn y man cywir ar y bwrdd arian

• Ar ôl rhoi’r arian i gyd ar y bwrdd, cyfrwch
yr arian i weld os oedd eich syniad chi
yn gywir ai peidio.

Chwarae’r gêm
• Edrychwch ar yr arian sydd ar y plât
• Pa ddarn arian ydych chi’n meddwl
sydd fwyaf niferus?

• Codwch un darn arian ar y tro. Rhowch
y darn yn y man cywir ar y bwrdd arian

• Ar ôl rhoi’r arian i gyd ar y bwrdd,
edrychwch i weld os oedd eich syniad
chi am y darn arian mwyaf niferus
yn iawn.

Chwarae’r gêm
• Rhowch ddarnau arian sydd â
chyfanswm o £2 ar y bwrdd arian

• Faint o ffyrdd gwahanol allwch
chi eu gweld o ddewis darnau
arian sydd â chyfanswm o £2?
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Buwch a dafad
Byddwch angen
• Darn arian i’w daflu
• Pentwr o 32 darn arian neu fwy
(1c, 2c, 5c, 10c, 50c)

Chwarae’r gêm
• Rhowch yr arian i gyd ar y bwrdd.
Dewiswch eich anifail

• Taflwch y darn arian sydd i’w daflu
• Os gewch chi ben, ewch ag un darn
arian o’r pentwr; os gewch chi
gynffon, ewch â dau

• Rhowch y darnau arian ar eich grid,
un i bob sgwâr

• Y chwaraewr cyntaf i lenwi’r grid
sy’n ennill

• Yna cyfrwch faint o arian
sydd ar eich grid.
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Chwarae’r gêm
• Defnyddiwch ddarnau 1c, 2c
a 5c yn unig

• Yna cyfrwch faint o’r tri darn
arian sydd gennych.

Chwarae’r gêm
• Taflwch ddau ddarn arian
• Os gewch chi un pen ac un gynffon, ewch â dau ddarn arian o’r pentwr
Os gewch chi ddwy gynffon, ewch ag un darn arian o grid eich ffrind
Os gewch chi ddau ben, rhowch un darn arian o’ch grid chi i’ch ffrind

• Mae’r gêm drosodd pan mae un grid yn llawn
• Yr enillydd ydy’r un sydd â’r swm mwyaf o arian.
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Siopa Byddwch angen
• Dis 1 – 6
• Un cownter i’w rannu
• 20 darn arian neu fwy yn y Pot Arian
(1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, £1)

Chwarae’r gêm
• Rhowch y cownter ar yr arwydd ‘Mynedfa’
• Rholiwch y dis bob yn ail a symudwch y cownter y nifer hynny
o sgwariau o gwmpas y trac

• Gallwch symud yn ôl neu ymlaen
• Mae’r man lle byddwch yn glanio yn dangos y swm o arian y
cewch ei gasglu o’r Pot Arian.  Os na fydd arian mân ar ôl yn y
pot, gallwch newid eich darnau arian mân chi am ddarn o
werth mwy (er enghraifft, gallwch newid pum darn 2c am un
darn 10c)

• Ymlaen â’r gêm hyd nes bydd dim digon o arian ar ôl yn y pot
i’ch talu chi

• Yn awr defnyddiwch eich arian i brynu pethau o’r siop.
Rhowch eich arian bob yn ail ar y pethau rydych
am eu prynu.

1c

1c
10c 1c

2c

50c

20c

5c

3

1

3

2

1

2
3

2
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Chwarae’r gêm
• Defnyddiwch ddarnau 1c yn unig
• Darllenwch y rhifau sydd yn yr olion bysedd
bach, nid y symiau arian, a chasglwch y
nifer hynny o ddarnau 1c

• Mae sêl yn y siop ac mae popeth ar werth
am 1c (neu 2c neu 5c).

Chwarae’r gêm
• Defnyddiwch 30 neu 40 darn arian,
gan gynnwys darnau £1 a £2

• Ar ddiwedd y gêm, gallwch brynu mwy nag
un o’r pethau sydd ar werth (er enghraifft,
pum (5) sgarff am £1).

Pos araf
Mae tri darn arian gan Sam.
Pa symiau gwahanol o arian y gall hi eu cael?

Pos cyflym
Pa bedwar darn arian sy’n adio i roi 10c?

2c

20c
1c

5c

2c

50c
10c1

2
1

3

2

1

3
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Gweld
ceiniog yn
y tywod

Prynu
nifer o
wyau

Ennill
ceiniog

Mae twll
yn eich
poced

Trwsio
wagen eich
ffrind

Dod o hyd
i drysor
cudd

Prynu het
newydd

Gwerthu
cactws prin
yn y farchnad

Gollwng
ceiniog i’r
ffynnon

Gweld ceiniog
dan y mat

Byddwch angen
• Cownter i bob chwaraewr
• Tua 40 darn arian (1c, 2c, 5c a 10c)
• Clip papur a phensil ar gyfer y troellwr

O’r tŷ i’r banc

Chwarae’r gêm
• Mae pob chwaraewr i gymryd pum (5) darn arian.
Rhowch weddill y darnau mewn pentwr ar y bwrdd

• Rhowch y cownteri ar y tŷ
• Penderfynwch pwy fydd yn cael y tro cyntaf
• Troellwch y troellwr yn eich tro a symudwch eich cownter y nifer hynny
o sgwariau ar hyd y llwybr

• Os byddwch yn glanio ar sgwâr melyn, dewiswch unrhyw ddarn arian o’r
bwrdd; os byddwch yn glanio ar sgwâr oren, rhowch un darn yn ôl

• Cewch ddewis unrhyw lwybr at y banc ond chewch chi ddim troi’n ôl
• Mae’r gêm drosodd pan fydd y ddau chwaraewr yn cyrraedd y banc
• Yna cyfrwch eich arian a’i roi yn y banc; yr enillydd ydy’r un
sy’n bancio’r swm mwyaf o arian.
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Gwerthu
cactws prin
yn y farchnad

Gweld
ceiniog ym
mwced y
ffynnon

Mae rhywun
yn rhoi

ceiniog i chi

Mae angen
bwyd arnoch
chi ac rydych
chi’n prynu
bara

Mae twll
yn eich
bag

Gweld aur
yn yr afon

Ennill gwobr
am ddal lleidr

Gwerthu tir
i gwmni’r
rheilffordd Prynu bwyd

i’r mul

Mae’r mul yn
llyncu darn
o arian

Gwerthu eich
mul yn y
farchnad

Rydych chi’n
sychedig ac
yn prynu
diod

Gwerthu
iâr i’ch
ffrind

Gollwng
ceiniog i’r
ffynnon

Gollwng
ceiniog i’r
ffynnon

Dod o hyd i
geiniog yn
y tywod

Chwarae’r gêm
• Defnyddiwch ddarnau 1c a 10c
yn unig.

Chwarae’r gêm
• Defnyddiwch y darnau arian i gyd,
gan gynnwys 20c, 50c, £1 a £2.
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Taith gerdded
noddedig
Byddwch angen
• Pin cau a phensil ar gyfer y troellwr
• Cownter i bob chwaraewr
• Gwerth tua £2 o ddarnau arian
i’r noddwyr (1c, 2c, 5c a 10c)

Chwarae’r gêm
• Rhowch arian y noddwyr ar y bwrdd
• Mae pob chwaraewr i roi cownter ar
Cychwyn

• Mae pob chwaraewr yn ei dro i droelli’r
troellwr a chasglu’r swm hynny o arian
nawdd

• Symudwch ymlaen y nifer hynny o gamau
y gall eich arian nawdd dalu amdano

• Os na fydd digon o arian gennych i wneud
y cam nesaf, arhoswch ble rydych chi

• Rhowch y swm cywir o arian nawdd yn y
Bocs Elusen pob tro yr ydych yn symud
(gallwch gael newid o’r Bocs Elusen)

• Yr enillydd ydy’r person cyntaf i gwblhau’r
daith gerdded noddedig

• Yna cyfrwch faint o arian sydd wedi’i
gasglu yn y Bocs Elusen.



13

Pa ddarnau arian?
Mae siopwr yn mynd i’r banc â bag o
340 o geiniogau. Mae’n gofyn am
ddarnau 10c a £1 yn eu lle. Faint o
ddarnau 10c a darnau £1 fydd y
banc yn ei roi iddo?

Faint ydy’r gost o fwyta?
Dewiswch 10 peth sydd eu hangen
arnoch i’w bwyta dros un penwythnos.
Dychmygwch mai ond y pethau hyn
gewch chi eu bwyta.
Cyfrifwch gost y bwydydd hyn.

Chwarae’r gêm
• Peidiwch â throelli’r troellwr. Penderfynwch
faint o arian sydd ei angen arnoch ar gyfer
eich cam nesaf

• Caewch eich llygaid a chwiliwch am y darn
cywir mewn pot (edrychwch yn slei os bydd
rhaid). Defnyddiwch ddau ddarn 10c i
wneud 20c.

Chwarae’r gêm
• Defnyddiwch y troellwr, ond mae’n
rhaid i chi gynilo digon o arian i
symud pum cam pob tro.
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Cynilo
Troellwch
eto

Ymlaen
tri cham

Casglwch
un darn
arian

Ewch yn
syth at
Enillion

Ewch yn ôl
un cam

Byddwch angen
• Cownter yr un
• Clip papur a phensil ar gyfer y troellwr
• Deg darn arian ar gyfer yr enillion (darnau o unrhyw werth) Chwarae’r gêm

• Gwnewch bentwr o’r darnau arian
enillion ar y bwrdd

• Mae pob chwaraewr i ddewis llwybr
a gosod cownter ar Cychwyn

• Mae pob chwaraewr yn ei dro yn
troelli’r troellwr a symud y cownter y
nifer hynny o gamau ar hyd y llwybr

• Ewch rownd a rownd y llwybr
• Os byddwch chi’n stopio ar Enillion,
casglwch ddau ddarn arian.  Os
byddwch chi’n pasio Enillion,
casglwch un darn

• Yr enillydd ydy’r un cyntaf i gynilo
pum darn arian yn ei Gadw-mi-gei

• Cyfrwch eich enillion.
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Ymlaen
un cam

Ewch yn ôl
un cam

Casglwch
un darn
arian

Ewch yn
syth at
Enillion

Troellwch
etoEwch yn ôl

un cam

Dyblwch eich arian
Mae pum (5) darn 10c gan
Mina. Mae dwywaith gymaint
o arian gan Siôn. Faint o arian
sydd gan Siôn?

Chwarae’r gêm
• Ar ddiwedd y gêm, dywedwch
enwau’r darnau arian yn lle eu
cyfrif.

Chwarae’r gêm
• Chwaraewch hyd nes bod y darnau
arian i gyd wedi mynd

• Yr enillydd ydy’r person â’r cynilion
mwyaf.
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Dyma rai cynigion fydd yn helpu’r plant gael cymaint o fudd â
phosibl wrth iddyn nhw chwarae’r gemau sydd yn y llyfr hwn.

Mae prif nodweddion pob gêm wedi’u dangos fel hyn:

Deall arian

Sgiliau cymdeithasol

Dysgu mathemateg

Ble mae’r arian cudd? (tudalen 4)

Adnabod darnau arian

Disgrifio a thrafod eu gwaith

Defnyddio geiriau sy’n ymwneud ag arian

Trafodwch sut y gallwch gofnodi’r darnau arian mae’r plant wedi’u
canfod. Gallwch eu cuddio â darn bach o bapur neu roi darn arian o’r
un gwerth drostyn nhw.

Rhowch ddarnau sydd â chyfanswm 50c mewn pentwr, darnau fel
pum (5) darn 10c, neu un darn 10c a dau ddarn 20c.

Y bocs arian (tudalen 5)

Adnabod darnau arian

Cydnabod bod dewisiadau yn bosibl

Amcangyfrif a gwirio drwy gyfrif

Trafodwch ffyrdd gwahanol o adnabod darnau arian. Siaradwch
am yr hyn sy’n gyffredin rhwng y darnau arian a’r hyn sy’n wahanol
rhyngddynt. Trafodwch pa ddarn sydd â’r gwerth mwyaf a pha un
sydd â’r gwerth lleiaf.

Dangoswch sut mae pentwr o ddeg ceiniog â’r un gwerth ag un darn
10c. Ceisiwch gyfrif yr arian mewn ffyrdd gwahanol; pentyrrau o
ddarnau sydd â’r un gwerth, pentyrrau sydd yn werth £1.

Buwch a dafad (tudalen 6)

Adnabod darnau arian

Trefnu pawb yn ei dro a rhannu’n deg

Cyfrif a chyrraedd cyfanswm

Dangoswch y gwahaniaethau sydd rhwng y darnau arian, fel eu maint,
eu lliw a’r rhifau sydd arnynt.

Anogwch y plant i gyfrif eu harian gan ddechrau â’r darnau sydd â’r
gwerthoedd mwyaf, fel ‘10c, 20c, 25c, 30c, 32c, …’

Helpu plant i ddeall arian
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Siopa (tudalen 8)

Adnabod darnau arian, cyfnewid arian am nwyddau
a threfnu cyllid

Gwneud dewisiadau ystyrlon

Cyfrif, cyrraedd cyfanswm a rhoi newid

Helpwch blant ifanc i symud darnau 1c naill ochr wrth eu cyfrif, a’u
trefnu mewn rhes. Trafodwch â’r plant hŷn faint o arian gawson nhw
mewn gêm ac a oedd hyn yn llawer o arian. Beth ydy ystyr llawer o
arian iddyn nhw?

Trafodwch werth yr eitemau yn y siop. Ar beth y byddai’n well
ganddyn nhw wario’u harian? Ystyriwch gyllido, drwy feddwl pe
byddai 50c, £1 neu £5 ganddyn nhw ar beth y byddan nhw’n ei wario.

O’r tŷ i’r banc (tudalen 10)

Cadw arian yn saff

Dilyn rheolau a gwneud dewisiadau

Adnabod rhifolion

Trafodwch pam ei bod hi’n bwysig cadw arian mewn man saff ac i
beidio â’i golli, yn enwedig pan fyddwn ni allan o’r tŷ.

Trafodwch oblygiadau dewis ffyrdd gwahanol i gyrraedd y banc.
Gallwch benderfynu ar y ffordd orau drwy gyfrif ar hyd y ddwy ffordd a
cheisio gweld pa ffordd sy’n colli llai o arian.

Taith gerdded noddedig (tudalen 12)

Dewis sut i wario arian

Ystyried materion moesol

Defnyddio strategaethau pen i ddatrys problemau arian

Penderfynwch rhyngoch eich gilydd pa elusen fyddai’n cael yr arian pe
byddech yn trefnu taith gerdded noddedig.

Helpwch y plant i benderfynu ar ddull effeithlon o gyfrif y darnau arian
y maen nhw wedi’u casglu. Gallan nhw wneud hyn drwy roi’r darnau
arian mewn pentyrrau gwerth 10c neu drwy ffurfio pentyrrau o
ddarnau arian sydd â’r un gwerth.

Cynilo (tudalen 14)

Adnabod darnau arian a chadw cofnodion ariannol

Datrys problemau

Darllen ac ysgrifennu rhifolion

Trafodwch y rhesymau dros gynilo arian – fel cynilo ar gyfer achlysur
arbennig neu anrheg ddrudfawr, neu ar gyfer cyfnod pan fydd arian
efallai yn brin.

Gall y plant gadw cofnod o’u cynilo pob tro y maen nhw’n chwarae’r
gêm.
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Rhagor o bethau i’w gwneud
Allwch chi gyfrif digon o ddarnau 2c i wneud 10c?

Dau grŵp o un deg dau.
Tri grŵp o wyth.
Sawl ffordd allwch chi drefnu 24 ceiniog?

Gwnewch neidr hir gyda’ch
darnau arian.
Beth am roi’r darnau mewn trefn
yn ôl y dyddiadau sydd arnyn
nhw?

Defnyddiwch eich darnau arian i
greu llun. Gallwch wneud llun fel
hwn drwy rwbio pensil dros ddarn o
bapur sydd â darn o arian oddi
tano.
Beth ydy’i werth?
Allwch chi greu llun sy’n werth £1
yn union?

2007

2007

2007

2007

2005

2005
2004

2002

2001

1999

Dym
a geiniog i mi ,

Dwy geiniog i ti,

A ffw
rdd â ni.

Tair ceiniog i Mari ,



Rydych am gael y gorau i’ch plentyn. Rydych am iddyn nhw dderbyn pob
cyfle i feithrin eu diddordebau a’u talentau cynhenid. Rydych chi hefyd am
wneud y dewisiadau gorau ar gyfer trin a thrafod arian. I sicrhau hyn mae’n
rhaid gwneud penderfyniadau ariannol ar sut mae mynd ati i wneud y
dewisiadau hyn.

Mae The Children’s Mutual yn barod i gynnig cymorth er mwyn galluogi
unigolion a theuluoedd i wneud y dewisiadau ariannol hyn ... a sut mae
wynebu’r dyfodol yn ariannol. Mae gan The Children’s Mutual nifer o
gynlluniau cynilo sydd wedi’u cynllunio’n arbennig i gyflawni hyn.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 0800 585474 neu ymweld â:
www.thechildrensmutual.co.uk



Mae chwarae gemau yn gallu bod yn ddull effeithiol iawn o ddysgu.
Mae’r gemau yn Deall Arian wedi’u cynllunio’n ofalus i helpu plant rhwng
pedair ac wyth oed i ddod yn gyfarwydd â thrin a thrafod arian ... gyda
help gan eraill os bydd angen! Mae’r gemau’n cynnig cyfle i blant i drin a
thrafod arian yn ogystal ag adnabod darnau arian ac i’w helpu i feddwl
am arbed arian – a sut mae ei wario yn ddoeth ar ôl cynilo. Y plant fydd
yn penderfynu pa ddarnau arian i’w dewis a sut mae trafod y cynilion.
Cyfle gwych i chwarae a dysgu am fyd arian yr un pryd!

Mae Deall Arian yn cynnig help llaw i athrawon, rhieni ac eraill ar sut i roi
plant ar ben y ffordd wrth drin a thrafod arian.


