
Little Troopers: Gweithdy ar-lein 

Cyflwyniad a 
chynhesu: 15 
munud 
 

Mae ein sesiwn gyflwyno agoriadol yn annog y plant i gydnabod eu bod yn rhan o 
rwydwaith mwy o lawer o blant y lluoedd arfog ar draws Cymru.  
 
Yna bydd y plant yn cwblhau sesiwn gynhesu gorfforol ar thema filwrol, gan sicrhau 
bod y meddwl a’r corff yn barod ar gyfer y sesiwn o’u blaenau.  
 

Chwarae rôl 
milwrol: 25 
munud 
 

Ein sesiwn chwarae rôl milwrol yw’r ffordd berffaith i archwilio a dathlu’r profiadau 
unigryw o ddydd i ddydd mae Plant y Lluoedd Arfog a’u rhieni yn eu cael.   
 
Byddwn yn mynd â’r plant i un o dair senario ddychmygol: 1) Gwarchodfa’r fyddin 
2) Tu mewn i awyren RAF 3) Ar long danfor y Llynges. 
 
Trwy ddefnyddio chwarae dychmygus, bydd y plant yn gallu darganfod gwahanol 
rolau milwrol a meddwl a siarad am beth mae eu rhieni’n ei wneud fel gwaith, gyda 
chyfoedion empathig.  
 

Sesiwn 
archarwr: 30 
munud 
 
 

Bydd y plant yn dysgu eu bod i gyd yn archarwyr. Mae’r sgiliau arbennig maen 
nhw’n eu dysgu wrth fod yn Blant y Lluoedd Arfog – gan gynnwys cadernid, cryfder, 
empathi, gallu i addasu a hyblygrwydd – i gyd yn cyfrannu at eu gwneud yn 
archarwyr arbennig iawn yn eu cymuned.  
 
Bydd y sesiwn hon yn hynod ryngweithiol, theatrig a llawn hwyl, wrth gyfleu neges 
o rymuso, hunangariad a thosturi ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog ar draws Cymru.  

EGWYL: 5 munud 

Adrodd stori: 
20 munud 

Bydd y plant yn gwrando ar stori mae’r awdur plant, Donna David, wedi’i 
hysgrifennu ar gyfer Little Troopers. Mae’r stori’n sôn am blentyn sy’n symud 
cartref a dechrau ysgol newydd ac mae’n sôn am amrywiaeth o emosiynau gallai 
Plant y Lluoedd Arfog eu teimlo yn ystod y cyfnod hwn.  
 
Er mwyn sicrhau bod y plant yn ymgysylltu ac er mwyn helpu eu dealltwriaeth, 
byddwn yn rhedeg gweithgaredd ymarferol ochr yn ochr â’r stori. Nod y 
gweithgaredd hwn yw helpu’r plant i fyfyrio am yr emosiynau a fynegwyd yn y stori 
ac archwilio sut i reoli’r emosiynau hyn.  
 

Cwis ac 
ymwybyddiaeth 
ofalgar: 15 
munud 

Yn ein gweithgaredd olaf, bydd y plant yn cymryd rhan mewn cwis difyr, 
rhyngweithiol, i fyfyrio ar bopeth maen nhw wedi’i archwilio yn ystod y gweithdy.  
 
Yna ceir gweithgaredd ymwybyddiaeth ofalgar sy’n canolbwyntio ar y corff er mwyn 
tawelu a dod â’r sesiwn i ben.  
 

 
 


