7 o ymarferion i’w gwneud ar eich
eistedd i’ch helpu i ddal ati i symud
Cylchdroi’r dwylo bob yn ail

1

2

Rhowch eich dwylo ar eich
pen-gliniau. Trowch gledr un
llaw am i fyny a chledr y llaw
arall am i lawr.

Newidiwch pa law sy’n wynebu
am i fyny. Rhowch gynnig ar
wneud hyn 20 gwaith.

Gafael yn eich trwyn a’ch clustiau

1

Gafaelwch yn eich
trwyn gyda’ch llaw
chwith ar yr un pryd
â gafael yn eich clust
chwith gyda’ch llaw
dde. Cofiwch afael
yn eich trwyn a’ch
clustiau’n ysgafn gan
ddefnyddio eich bys
a’ch bawd.

2

3

Ailadroddwch y cam
cyntaf drwy afael yn eich
trwyn a’ch clust, ond y tro
yma gafaelwch yn eich
trwyn gyda’ch llaw dde a
gafael yn eich clust dde
gyda’ch llaw chwith.

Clapiwch eich
dwylo.

Gwnewch hyn 20 gwaith.

Gorymdeithio

1

2

Codwch eich coes chwith
oddi ar y llawr.

Rhowch eich coes chwith
yn ôl ar y llawr gan godi
eich coes dde.
Gwnewch hyn 20 gwaith.

1

2

Codwch eich coes dde
oddi ar y llawr, gan godi
eich braich chwith i
fyny i’r awyr.

Rhowch eich coes dde yn
ôl ar y llawr gan godi eich
coes chwith.
Gwnewch hyn 20 gwaith.

Troi rhan uchaf y corff o ochr i ochr

1

2

Gyda’ch coesau a’ch
traed yn wynebu am
ymlaen, trowch ran uchaf
eich corff i’r dde a gafael
yn ochr dde gwaelod eich
cadair gyda’ch dwy law.

Gan gadw eich coesau
a’ch traed yn wynebu am
ymlaen, trowch ran
uchaf eich corff i’r
chwith a gafael yn ochr
chwith gwaelod eich
cadair gyda’ch dwy law.
Gwnewch hyn 20 gwaith.

Cyrlio'r cyhyryn deuben gyda thun bwyd

1

2

Defnyddiwch unrhyw dun
bwyd sydd gennych chi, er
enghraifft tun o gawl neu
dun tomatos. Daliwch y tun
yn eich llaw chwith a'i godi
tuag at eich gên.

Ewch â’r tun yn ôl i lawr
tuag at eich pen-glin.
Gwnewch hyn 20 gwaith ac
yna gwneud yr un peth
gyda’r fraich arall.

Codi eich breichiau

1

Eisteddwch gyda’ch cefn yn
syth a’ch dwylo’n gorffwys ar
eich pen-gliniau.

2

Codwch y ddwy law am i fyny ac
yna yn ôl i lawr i’ch pen-gliniau.
Gwnewch hyn 20 gwaith.

Mae unrhyw beth yn well na dim. Felly os nad ydych chi wedi symud
ers tro – dechreuwch yn araf, magwch hyder a mwynhewch!
Os oes angen cymorth dementia arnoch chi, rydyn ni yma i chi.
Ffoniwch ein llinell gymorth Dementia Connect ar 0333 150 3456.
Mae’r Alzheimer’s Society yn gweithredu yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon. Rhif cofrestru’r elusen 296645.

Cyngor ar fod yn egnïol
yn y cartref
Byddwch yn egnïol wrth fwynhau natur drwy arddio
O docio a chwynnu eich lawnt, i dyfu planhigion dan do.

Dawnsio
Rhowch eich hoff ganeuon ymlaen a dawnsio!

Ewch ati i greu eich campau eich hun
Rhowch gynnig ar fowlio deg gyda photeli, neu daflu peli sanau i’r fasged ddillad.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio eitemau yn y tŷ i ymarfer corff
Codwch duniau cawl neu pwniwch eich clustogau.

Mae unrhyw beth yn well na dim. Felly os nad ydych chi wedi symud
ers tro – dechreuwch yn araf, magwch hyder a mwynhewch!
Os oes angen cymorth dementia arnoch chi, rydyn ni yma i chi.
Ffoniwch ein llinell gymorth Dementia Connect ar 0333 150 3456.
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