
Matiau Iaith Themau- Cam 2
Cynllun Colegau Cymru



Cyflwyniad:

Mae’r adnawdd hwn yn rhan o gasgliad o fatiau cymorth a 
gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer darlithwyr a hyfforddeion ar 
draws y sector addysg.  Mae matiau ar 13 thema yma wedi eu 
graddoli ar dri cham.  

Mae pob mat yn cynnwys geirfa, patrymau, ambell eglurhad ar 
agweddau arwyddocaol o ramadeg ac ystod o weithgareddau 
llafaredd, darllen ac ysgrifennu addas.  Mae fersiwn y cam hwn ar 
gael yn ddwyieithog hefyd.

Cynlluniwyd  y camau i bwrpas asesu hyfforddeion yn ein 
prifysgolion.  Mae camau 1 – 3 yn cyfateb yn fras i Lefelau 1 – 7 y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  

• Cam 1 – Lefelau 1 – 3
• Cam 2 – Lefelau 3 – 5
• Cam 3 – Lefelau 5 – 7

Mae cynnwys y camau ychydig yn uwch na’r hyn a ddisgrifir yn y 
Cwricwlwm Cenedlaethol gan fod disgwyl i afael yr athrawon ar y 
Gymraeg fod yn well na gafael y dysgwyr sydd o dan eu gofal.

Er mai ar gyfer hyfforddi athrawon y bwriadwyd y matiau’n 
wreiddiol, maent yn berffaith addas i’w defnyddio mewn ysgolion 
hefyd gan mai byd y plentyn a themâu a ddefnyddir mewn ysgolion 
yn aml yw’r prif ffocws.

Gellid defnyddio’r matiau i:
• gyflwyno geirfa neu batrwm arbennig
• ymarfer darllen ar goedd ac ynganu cywir
• ddisodli yn arbennig mewn sgyrsiau lle mae ymadroddion i’w 

disodli wedi eu tanlinellu
• modelu gwahanol ffurfiau ysgrifenedig, e.e. llythyr, e-bost, 

nodyn

Gan fod gwaith ar yr un thema ar gael ar dair lefel, gallai’r 
matiau fod yn ddefnyddiol ar gyfer gwaith gwahaniaethol lle mae 
amrywiaeth yng ngallu dysgwyr.

Introduction:

This resource is part of a collection of language support mats 
originally designed for lecturers and trainee teachers across the 
education sector. There are 13 thematic mats that have been graded 
on three steps.

Each mat includes vocabulary, language patterns and some 
clarification on significant aspects of grammar and a range of 
suitable oral, reading and writing activities.  Step 1 mats are 
available bilingually.

The assesment Steps were developed to assess trainees in our 
universities. Steps 1-3 are roughly equivalent to levels 1-7 of the 
National Curriculum.

• Step 1 - Levels 1-3
• Step 2 - Levels 3-5
• Step 3 - Levels 5-7

The content of the above steps is slightly higher than those described 
in the National Curriculum as teachers’ grasp of the language would 
be expected to be better than the learners in their care.

Although the mats were initially intended for teachers in training, they 
would also be perfectly suited for use in schools as the main focus is 
often about the world of the child and the themes used in schools.

Mats could be used to:
• introduce vocabulary or a special pattern
• practice reading aloud and pronunciation
• replace especially in conversations where there are phrases to 

be replaced are underlined
• model different forms of writing, e.g letter, e-mail, note

As work on the same theme are available on three levels , the mats 
can be useful for differentiation where there are differences in the 
ability of learners .
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ANIFEILIAID Cam 2 

Patrymau 

 

 

Geirfa 

Anifeiliaid anwes Pets 
bochdew (g) hamster 
crwban (g) / od tortoise / s 
cwningen (b) /cwningod rabbit / s 
mochyn cwta (g) / moch cwta guinea pig / s 
pysgodyn aur (g) / pysgod aur goldfish 

Anifail (g) / anifeiliaid fferm  Farm animal / s 
buwch (b) / da / gwartheg cow / s 
ceffyl (g) / ceffylau horse / s 

ci defaid (g) sheepdog 
dafad (b) / defaid sheep 
gafr (b) / geifr goat / s 
hwyaden (b) / hwyaid duck / s 
iâr (b) / ieir hen / s 
mochyn (g) / moch pig / s 
oen (g) / ŵyn lamb / s 
  

ceiliog (g) / ceiliogod cockerel / s 

Anifeiliaid y Sw Zoo animals 
camel (g)  / camelod camel / s 
crocodeil (g) crocodile 
eliffant (g) /eliffantod elephant / s 
hipo (g) hippopotamus 
llew (g) / llewod lion / s 
mwnci (g)  / mwncïod monkey / s 
pengwin (g) penguin 
sebra (g) zebra 
teigr (g) /  teigrod tiger / s 

Ansoddeiriau Adjectives 
blewog furry 
streipiog stripy 

 Berfau Verbs 
bwydo to feed 
cadw to keep 
drewi to stink 
gofalu am to look after 

Wyt ti eisiau anifail anwes? Ydw, os gwelwch yn dda.  Dw i eisiau 
bochdew. 

  Nac ydw, dw i ddim yn hoffi 
anifeiliaid. 

    
Wyt ti eisiau mynd i’r fferm? Ydw, syniad da. 
  Nac ydw, achos mae’r anifeiliaid yn 

drewi. 
   
Ydyn nhw wedi gweld y gwartheg? Ydyn / Nac ydyn 
    
Ydych chi wedi bwydo’r moch? Ydw / Nac ydw 
  Ydyn / Nac ydyn 
    
Ydy hi wedi bod i weld yr ŵyn? Ydy / Nac ydy 
    
Beth am fynd i’r sw heddiw? Gwych!  Syniad da. 
    
Hoffet ti fynd i’r sw? Hoffwn, yn fawr iawn.  Dw i eisiau 

gweld y teigrod. 
    
Hoffet ti weld y mwncïod? Na hoffwn, hoffwn i ddim gweld y 

mwncïod. 
    
Hoffai e weithio mewn sw? Hoffai yn fawr iawn.  Mae e’n dwlu ar 

anifeiliaid. 
    
Hoffwn i fwydo’r llewod.   
Hoffen nhw ddim mynd ar gefn camel. 
    
Beth hoffech chi weld yn y sw? Hoffwn i weld y camelod. 
  Hoffen ni weld yr hipo. 
    

Pryd hoffai hi fynd? Hoffai hi fynd nawr. 

Present tense + wedi = has / have 
Dw i wedi bwydo’r hwyaid. 
Mae hi wedi gweld y crocodeil. 
 
Present tense + wedi bod = has 
been / have been 
Wyt ti wedi bod i’r fferm? 
Dydy e / o ddim wedi bod i’r sw eleni. 

Beth am? (what about?) + soft 
mutation 
 

 

Beth am gael pysgodyn aur? 

  weithio ar y fferm? 

  fynd i’r sw? 

Beth am gael pysgodyn aur? 

  weithio ar y fferm? 

  fynd i’r sw? 

Hoffwn i + soft mutation 
 
Hoffwn i brynu ceffyl. 
Hoffai e / o gadw defaid. 
Hoffai hi fwydo’r ieir. 
Hoffech chi ofalu am y llewod. 
  
Hoffwn i ddim – no mutation 
 
Hoffen ni ddim gweithio yn y sw. 
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Trip i’r sw 
P1 Hoffet ti fynd i’r sw fory? 
P2 Hoffwn, ond dw i eisiau mynd i’r fferm hefyd. 
P1 Pam?  Rwyt ti wedi bod i’r fferm ddoe. 
P2 Achos hoffwn i ofalu am yr ŵyn bach eto a hoffwn i fynd ar gefn y 

ceffyl. 
P1 Iawn.  Beth am fynd i’r sw heddiw a’r fferm wythnos nesa? 
P2 Ie. 
P1 Beth hoffet ti weld? 
P2 Hoffwn i weld yr anifeiliaid mawr – yr eliffantod, y teigrod, y llewod a’r 

hipo. 
P1 Beth am weld y crocodeil? 
P2 Na, dim diolch.  Mae’r crocodeil yn drewi! 

Trip i’r mart 
Ffermwr Hoffech chi ddod i’r mart (animal market) heddiw? 
Plentyn 1 Hoffwn, os gwelwch yn dda. 
Plentyn 2 Pryd rydych chi’n mynd? 
Ffermwr Nawr.  Dw i eisiau gwerthu saith mochyn a dw i eisiau prynu ieir. 
Plentyn 1 Ydyn ni’n gallu gweld y gwartheg hefyd. 
Plentyn 2 A hoffwn i weld y ceffylau a’r defaid. 
Ffermwr Rydyn ni’n gallu gweld y gwartheg a’r defaid ond does dim 

ceffylau yn y mart heddiw. 
Plentyn 2 Dyna drueni, ond does dim ots. 
Ffermwr Dewch ymlaen ‘te.  Rhaid rhoi’r moch yn y bocs nawr. 

Annwyl ffrindiau, 
Dw i’n cael parti pen-blwydd wythnos nesa.  Rydyn ni’n mynd i 
Sw Bryste ar y trên.  Hoffwn i weld y teigrod a’r llewod.  Ydych 
chi eisiau dod?  Beth hoffech chi weld? 
Hwyl fawr 
Siân  

Gwahoddiad i barti 

i. Dw i eisiau cadw hwyaden. ii. Mae e wedi cael pysgodyn aur. 
iii. Mae hi’n mynd i weld y llew. iv. Rwyt ti eisiau cael cwningen. 
v. Dw i wedi gweld y teigr. vi. Mae hi wedi bod i weld yr iâr. 
vii. Hoffwn i gael anifail anwes. viii. Hoffai o brynu oen. 
ix. Hoffet ti weld yr eliffant? x. Hoffai hi ddim gweld y mwnci. 

i. They have seen the crocodile. ii. Have you fed the lambs? 
iii. I have been to the zoo. iv. She has seen the stripy zebra. 
v. Has she been to the farm? vi. Have you fed the animals? 
vii They would like to buy a cow. viii. I would like to see the ducks. 
ix. You would like to have a rabbit. x. She would like to feed the pigs. 
xi. We would like to keep hens. xii I would like to see the goats. 

Gweithgareddau 
1. Rhowch y cardiau anifeiliaid fferm wyneb i waered ar y bwrdd.  Bydd Partner 1 

yn codi cerdyn, yn edrych ar y llun ac yn dweud, ‘Ar y fferm mae mochyn.’  Bydd 
Partner 2 yn codi cerdyn, edrych ar y llun ac yn dweud ‘Ar y fferm mae mochyn, 
a ...’  Bydd y gêm yn mynd ymlaen nes bod y disgyblion yn methu cofio’r anifeiliaid 
i gyd.  Gallwch chwarae’r gêm gyda chardiau anifeiliaid y sw ac anifeiliaid anwes 
hefyd. 

 

2. Cyfieithwch 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nawr, trowch frawddegau vii – xii i’r negyddol (Hoffwn i ddim ... ) 
 

4. Newidiwch y brawddegau isod i’r lluosog. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.   Atebwch wahoddiad Siân i’r parti. 
 

6.  Rhowch set o gardiau anifeiliaid (anwes, fferm neu sw), set o gardiau gyda’r 
geiriau fi, ti, fe, hi, ni, nhw a set o gardiau gyda’r geiriau mynd, dod, gweld, 
bwydo, gofalu am, cadw, prynu, wyneb i waered ar y bwrdd. Rhaid dewis un 
cerdyn o bob pentwr.  Rhaid gwneud brawddeg dda.  Rhaid i bob un o’r geiriau ar 
y cardiau fod yn y frawddeg. 

 

7.  Ysgrifennwch e-bost at ffrind yn dweud beth hoffech chi wneud ar y fferm neu 
 yn y sw. 
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Patrymau 

 

Geirfa 

 

Bwyd a diod Food and drink 
cawl (g) broth / soup 
creision crisps 
creision ŷd corn flakes 
ffa pob baked beans 
grawnfwyd (g) cereal 
hufen iâ (g) ice cream 
pysgodyn (g) / pysgod fish 
sglodion chips 
sudd (g) juice 

ysgytlaeth (g) milkshake 
  

ŵy / wyau (g) egg / s 

Ffrwyth / au Fruit / s 
ceirios cherries 
grawnwin grapes 

Llysiau Vegetables 
blodfresych cauliflower 
bresych cabbage 
cenhinen (b) / cennin leek / s 
ffa beans 
moron carrots 
taten (b) / tatws potato / es 
taten bob (b) baked potato 
winwns / nionod onions 

 

Ansoddeiriau Adjectives 
caled hard 
meddal soft 
melys sweet 
sur sour 

Berfau Verbs 
blasu to taste 
cnoi to chew 

Beth wyt ti eisiau fwyta? Dw i eisiau ... 

Beth ydych chi eisiau? Rydyn ni eisiau ... 

    

Fyddi di eisiau ŵy gyda’r sglodion? Bydda / Na fydda 

Beth fyddi di eisiau i frecwast? Bydda i eisiau creision ŷd i frecwast. 

Beth fydd hi eisiau i ginio? Bydd hi eisiau tost a ffa pob i ginio. 

Fydd hi eisiau ysgytlaeth? Bydd / Na fydd 

Fyddan nhw eisiau cawl? Na fyddan, byddan nhw eisiau sglodion. 

Ga i ...? Cei, wrth gwrs.  / Na chei, does dim... gyda ni. 
Gawn ni ...? Cewch / Na chewch 

Beth ydy dy hoff fwyd di? Fy hoff fwyd i ydy ... 
Beth ydy eu cas fwyd nhw? Eu cas fwyd nhw ydy ... 
Pa fwyd wyt ti wedi fwynhau? Dw i wedi mwynhau .... 
Pa fwyd dwyt ti ddim wedi gael? Dw i ddim wedi cael ... 
Pa ddiod dydy hi ddim wedi flasu? Dydy hi ddim wedi blasu ... 

Hoffet ti gael swper? Hoffwn / Na hoffwn 

Hoffen nhw ddod i’r barbeciw? Bydden nhw wrth eu bodd. 
    
Fyddech chi’n hoffi cael parti? Bydden, yn bendant. 
  Na fydden, dydyn ni ddim yn hoffi parti. 

Beth ydy hwn? Afal ydy e. 
Beth ydy hon? Taten ydy hi. 
Beth ydy’r rhain? Grawnwin ydyn nhw. 

Cofiwch  
 
hoff + treiglad meddal - hoff deisen 
cas + treiglad meddal - cas fwyd 
 
Hoffwn i + treiglad meddal 
 

 
 

 
Rydw i eisiau’r afal hwn. 
Mae hi wedi prynu’r genhinen hon. 
Faint ydy’r grawnwin hyn? 

Hoffwn i goffi nawr. 

Hoffet ti beren . 

Hoffai e / o deisen. 

Hoffai hi rawnwin. 

Hoffen ni fanana. 

Hoffech chi ddŵr. 

Hoffen nhw laeth. 

Hoffai’r plant fenyn. 

Hoffai Kate rôl salad. 

hwn (g) this (one) 

hon (b) this (one) 

rhain these (ones) 

    

hwn (g) this (one) 

hon (b) this (one) 

rhain these (ones) 

    

Hoffwn i goffi nawr. 

Hoffet ti beren . 

Hoffai e / o deisen. 

Hoffai hi rawnwin. 

Hoffen ni fanana. 

Hoffech chi ddŵr. 

Hoffen nhw laeth. 

Hoffai’r plant fenyn. 

Hoffai Kate rôl salad. 
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Gweinydd Bore da.  Beth ydych chi eisiau i fwyta? 
P2 Dw i eisiau cawl cennin os gwelwch yn dda. 
Gweinydd Ydych chi eisiau bara menyn hefyd? 
P2 Ydw, plîs. 
Gweinydd A chi?  Beth hoffech chi gael? 
P3 Hoffwn i gael taten bob ac ysgytlaeth banana os gwelwch yn 

dda. 
Gweinydd Iawn.  Fydd y bwyd ddim yn hir. 
P2 a 3 Diolch yn fawr. 

Chwarae rôl yn y caffi  

P1 Fyddech chi’n hoffi dod i’r barbeciw? 
P2 Pryd? 
P1 Nos yfory, yn ein tŷ ni.  Hoffech chi ddod? 
P2 Hoffwn, yn bendant.  Dw i’n mwynhau bwyd barbeciw. 
P1 Beth amdanat ti, Twm? 
P3 Rydw i’n brysur, mae’n ddrwg gen i. 
P1 Dyna biti achos rydyn ni’n coginio dy hoff fwyd di ar y barbeciw. 
P3 Beth? 
P1 Ffa pob!! 

Gwahoddiad i’r barbeciw 

Beth hoffet ti (cael) i (brecwast)? 
Hoffen nhw (mynd) i (parti pen-blwydd)? 
Beth hoffen nhw (bwyta) i (te)? 
Hoffai hi (prynu) blodfresych i (cinio) fory. 
Hoffwn i (blasu’r) ysgytlaeth ceirios. 

Beth ydy hwn?  Caws ydy __________. 
Beth ydy hwn?  Cig ydy ___________. 
Beth ydy’r rhain?  Wyau ydyn _________. 
Beth yw hon?  Taten ydy ___________. 
Beth ydy’r rhain?  Nionod ydyn ____________. 

Beth ydy __________?  Banana ydy e. 
Pa liw ydy __________? Coch ydy hi. 
Beth ydy’r __________? Ceirios ydyn nhw. 
Beth yw __________?  Afal yw e. 
Beth ydy’r __________?  Grawnwin ydyn nhw. 

Gweithgareddau 
1.  Paratowch restr siopa ar gyfer barbeciw.  Prynwch y bwyd.  Actiwch yr 
 olygfa yn y siop. 
2. Paratowch amserlen ar gyfer paratoi barbeciw. 
3. Paratowch fwydlen ar gyfer gwahanol achlysuron, e.e. parti porffor, 
 parti tân gwyllt, parti Nadolig, parti pensiynwyr, parti plant bach ac ati.  
 Wedyn ffoniwch eich ffrind i ofyn iddo / iddi ddod i’r parti, neu 
 ysgrifennwch y gwahoddiad. 
4. Atebwch wahoddiad eich ffrind drwy dderbyn neu wrthod y 
 gwahoddiad. 
5. Ysgrifennwch y brawddegau isod. Defnyddiwch ffurf gywir y geiriau 

 mewn cromfachau. 
 
 
 
 
 
6. Llenwch y bylchau. Defnyddiwch ‘hwn’, ‘hon’, neu ‘rhain’. 
 
 
 
 
 
 
7. Llenwch y bylchau gyda ‘e’, ‘hi’, neu ‘nhw’. 
 
 
 
 
 
 
8. Atebwch e-bost Nia. 

Oddi wrth  

At 

 

Dyddiad 

Pwnc 

Paul 

Parti tân gwyllt 

Annwyl Paul 
Mae Ann yn dost a dydy hi ddim yn gallu dod i’r parti.  Ga i ddod plîs?  Hoffwn ddod 
achos dw i’n mwynhau tatws pob, selsig, byrgers – bwyd noson tân gwyllt.  Am 
faint o’r gloch mae’r parti’n dechrau?  Hoffet ti i fi brynu ffrwythau i bwdin?  Pa 
ffrwythau wyt ti’n hoffi? 
Hwyl 
Nia 

Nia 

5 Tachwedd 
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Patrymau 

 

 

Geirfa 

Dilledyn (g) / 
dillad 

An item of clothing / 
clothes 

cot law (b) raincoat / mack 
dillad bob dydd every day clothes 
dillad cynnes warm clothes 
dillad chwarae play clothes 
dillad gaeaf winter clothes 
dillad haf summer clothes 
dillad nofio swimwear 
dillad tywydd gwlyb wet weather clothes 
dillad ysgol school clothes 
gwisg ysgol (b) school uniform 
pyjamas pyjamas 
sandalau sandals 
siorts shorts 

Ansoddeiriau Adjectives 
llachar bright 
lliwgar colourful 
patrymog patterned 
smotiog spotty 
streipiog striped 

Berfau Verbs 
cael to have 
eisiau to want 
prynu to buy 

Beth oeddet ti’n wisgo dydd 
Sadwrn? 

Roeddwn i’n gwisgo fy nillad chwarae. 

    
Beth ydy dy hoff ddillad? Dillad chwarae, wrth gwrs. 
  Fy hoff ddillad ydy’r crys a’r trowsus 

pinc. 
    
Oeddet ti’n gwisgo dillad lliwgar? Oeddwn / Nac oeddwn 
    
Oedden nhw’n gwisgo dillad haf? Oedden, roedden nhw’n gwisgo dillad 

haf. 
  Nac oedden, roedden nhw’n gwisgo 

dillad tywydd gwlyb. 
    
Oedd Gwen yn gwisgo sandalau? Oedd, roedd Gwen yn gwisgo sandalau. 
Oedd hi’n gwisgo dillad nofio? Nac oedd, doedd hi ddim yn gwisgo 

dillad nofio. 
    
Oedd Ryan yn gwisgo siorts? Oedd, roedd Ryan yn gwisgo siorts. 
  Nac oedd, roedd e’n / o’n gwisgo 

trowsus streipiog. 
    
Oedd e’n / o’n gwisgo esgidiau glaw? Nac oedd, roedd e’n / o’n gwisgo 

sandalau. 
    
Beth fyddi di’n wisgo yn yr haf? Bydda i’n gwisgo fy nghrys T a siorts. 
    
Fydd Mair yn gwisgo dillad nofio? Bydd, bydd Mair yn gwisgo dillad 

nofio. 
Fydd hi’n gwisgo het? Na fydd, fydd hi ddim yn gwisgo het. 
    
Fydd Tom yn gwisgo dillad cynnes? Bydd, bydd e’n gwisgo dillad cynnes. 

My = fy + nasal mutation 

pyjamas fy mhyjamas 

trowsus fy nhrowsus 

Favourite = hoff + soft mutation 

 

cap hoff gap 
menig hoff fenig 
cap hoff gap 
menig hoff fenig 

Cwestiwn Ateb 
Oeddet ti? Oeddwn, roeddwn i ... 

Nac oeddwn, doeddwn i 
ddim ... 
  

Oedd ...? Oedd, roedd ... 
Nac oedd, doedd ... 
ddim 
  

Oeddech 
chi? 

Oedden, roedden ni ... 
Nac oedden, doedden 
ni ddim ... 
  

Oedden 
nhw? 

Oedden, roedden 
nhw ... 
Nac oedden, doedden 
nhw ddim ... 
  

Fyddi di? Bydda, bydda i ... 
Na fydda, fydda i 
ddim ... 
  

Fydd ...? Bydd, bydd ... 
Na fydd, fydd ... ddim 
  

Fyddwch 
chi? 

Bydda, bydda i ... 
Na fydda, fydda i 
ddim ... 
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Gweithgareddau 
1.  Rhowch ‘fy’ a ‘hoff’ o flaen y geiriau hyn.  Mae’r un cyntaf wedi ei wneud i chi. 

 
 

 
 

2. Partner 1 - disgrifiwch eich cwpwrdd dillad chi.  Partner 2 – gwnewch restr o’r 
 eitemau yn y cwpwrdd dillad.  Wedyn 
 i. newidiwch rôl 
 ii. disgrifiwch eich cwpwrdd dillad perffaith chi. 

 
3. Atebwch y cwestiynau. 
 i. Oeddet ti’n gwisgo dy got law? 
 ii. Ble oeddech chi’n cadw’ch dillad glaw? 
 iii. Pam oeddet ti’n gwisgo dy ddillad chwarae yn yr ysgol? 
 iv. Oeddech chi’n prynu dillad newydd yn y dref? 
 v. Pryd oeddech chi’n gwisgo’ch crys smotiog? 
 vi. Oeddech chi’n hoffi fy mlows las? 
 vii. Oeddwn i’n gwisgo dy hoff liwiau? 
 viii. Oedd dy fam-gu’n prynu dillad newydd? 
 ix. Ble oedden nhw’n prynu dillad cynnes? 
 x. Pryd oeddet ti’n gwisgo dy ddillad chwarae? 
 

Nawr, trowch y cwestiynau i’r dyfodol.  Atebwch y cwestiynau yn y dyfodol. 
 

4.  Gweithiwch mewn grŵp.  Rydych chi’n mynd am benwythnos i Ogledd Cymru ym 
 mis Awst ac i Fae Caerdydd ym mis Rhagfyr.  Rydych chi’n mynd i gael llawer o 
 ddillad newydd.  Yn eich grŵp, siaradwch am y dillad rydych chi eisiau prynu ar 
 gyfer y ddau benwythnos. 

  sandalau cot law top cap trowsus 
fy           
hoff           

  crys dillad gaeaf blows menig gwisg nofio 
fy fy nghrys         
hoff hoff grys         

Mynd i’r disgo 

Fy nghwpwrdd dillad (My wardrobe) 
 
Dyma fy nghwpwrdd dillad.   Mae llawer o ddillad ‘da fi.  Dw i’n hoffi dillad 
lliwgar.  Fy hoff liwiau ydy porffor, pinc llachar ac oren.  Dyma fy nhrowsus 
porffor.  Dw i’n hoffi gwisgo’r trowsus ‘da’r top streipiog pinc a gwyn.  A dyma 
fy nghot law smotiog.  Dw i’n hoffi’r glaw nawr achos dw i’n hoffi’r got! 
 
Dw i’n hoffi’r dillad yma.  Dillad haf – dillad nofio, sandalau, crys T a siorts.  
Maen nhw i gyd yn lliwgar iawn.  Fy hoff ddilledyn ydy fy nghrys T glas ‘da’r 
patrwm melyn. 
  
Dyma fy ngwisg ysgol.  Rhaid i fi  wisgo fy nghrys gwyn, sgert ddu, siwmper 
lwyd a sanau gwyn i’r ysgol.  Ych a fi!     

P1 Ga i wisgo’r trowsus du a’r crys gwyn i’r disgo? 
P2 Cei, wrth gwrs.  Fydd Don yn gwisgo trowsus du hefyd? 
P1 Na fydd, bydd o’n gwisgo’r trowsus brown a’r crys T lliwgar. 
P2 Fydd Betsan yn gwisgo trowsus? 
P1 Na fydd, bydd hi’n gwisgo sgert a blows ond bydd Ffion yn 

gwisgo trowsus pinc! 
P2 Trowsus pinc!  Waw!  Wyt ti’n hoffi trowsus pinc? 
P1 Nac ydw, dw i’n hoffi gwisgo trowsus du.  Does dim trowsus 

pinc gen i. 
P2 Wyt ti eisiau trowsus pinc? 
P1 Nac ydw, dim diolch. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

HAMDDEN Cam 2 

Patrymau 

 

 

Geirfa 

beic modur (g) / 
beiciau modur 

motor bike / s 

gwyddbwyll chess 
helfa drysor treasure hunt 

Diddordeb Interest 

dant (g) / dannedd tooth / teeth 
gwallt (g) hair 

Berfau Verbs 
brwsio to brush 
codi to get up 
dringo to climb 
gwibgartio to gocart 
gwisgo to dress / to wear 
hwylio to sail 
llafnrolio to rollerblade 
mynydda to mountaineer 
rafftio to raft 
rhwyfo to row 
sglefrio to skate 
ymarfer to train / practice 
ymolchi to wash oneself 

Ymadroddion   
mae’n gas ‘da fi I hate 
mae’n gas gen i I hate 
wrth fy modd delighted 

Ble wyt ti’n chwarae rygbi? Dw i’n chwarae rygbi yn y clwb rygbi. 
    

Pryd wyt ti’n mynd i’r clwb cic 
focsio? 

Dw i’n mynd i’r clwb cic focsio nos 
Wener. 

    

Gyda pwy wyt ti’n beicio? Dw i’n beicio ‘da fy mrawd. 

    

Oes diddordebau ‘da ti / gen ti? Oes, dw i’n hoffi cic focsio. 

Oes gen ti ddiddordebau? Oes, dw i wrth fy modd yn gwylio’r 
teledu ac yn chwarae gwyddbwyll. 

    

Beth wnest ti ar y penwythnos? Codais i’n gynnar.  Wedyn es i i 
Abertawe i siopa gyda Mam-gu. 

  Codais i’n hwyr.  Wedyn es i i weld y 
pêl-droed efo Taid yn y pnawn. 

    

Pryd est ti i nofio? Es i i nofio nos Wener. 

    

Gyda pwy aethoch chi i fowlio deg? Aethon ni gyda ffrindiau o’r 
dosbarth. 

Efo pwy aethon nhw i ddringo? Aethon nhw efo’r clwb dringo. 

    

Rafftion ni ar y llyn.   
Rhwyfodd e / o ar yr afon.   
Dringais i yn Llangrannog.   
    
Codais i’n gynnar, brwsiais i fy nannedd a rhedais i’r Ganolfan Hamdden. 
    
Ymolchais i, wedyn es i allan i chwarae ‘da / efo ffrindiau. 

Yr amser gorffennol  

 

Mynd 
I went 

Gwneud 
I did /made 

Es i Gwnes i 

Est ti Gwnest ti 

Aeth e / o Gwnaeth e / o 

Aeth hi Gwnaeth hi 

Aethon ni Gwnaethon ni 

Aethoch chi Gwnaethoch chi 

Aethon nhw Gwnaethon nhw 

Aeth y plant Gwnaeth y plant 

Past Tense + soft mutation 
Gwisgais i ddillad newydd. 
Dringodd e fynydd mawr.  

Terfyniadau’r amser gorffennol 
Past tense verb endings 

 
 
Gwelais i 
Ymolchodd e / o / hi 

- ais i - on ni 

- aist ti - och chi 

- odd e / o / hi - on nhw 

- ais i - on ni 

- aist ti - och chi 

- odd e / o / hi - on nhw 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



HAMDDEN Cam 2 

Gweithgareddau 
1. Gofynnwch i 5 person yn y dosbarth beth wnaethon nhw ar y penwythnos.  
 Defnyddiwch gopi gwag o’r grid yng ngweithgaredd 4 i ysgrifennu’r atebion. 
 Wedyn, dywedwch wrth eich grŵp beth wnaeth y 5 person rydych chi wedi holi.  
 Cofiwch roi’r manylion i gyd. 
2. Ysgrifennwch eich dyddiadur chi am y penwythnos diwetha. 
3. Beth ydy ffurf gywir y geiriau sy mewn cromfachau? 

 
4. Gofynnwch gwestiynau i’ch partner er mwyn llenwi’r grid. Dyma beth oedd y 
 plant yn wneud y penwythnos diwetha.  Ydy’r ddau grid yn edrych yr un peth 
 erbyn y diwedd? 

Partner 1 

 
 

Partner 2 

 
Nawr, ysgrifennwch frawddegau i ddweud beth wnaeth pawb penwythnos 
diwetha.  Cofiwch ddweud ble, pryd ac ati. 

i.   (Mynd) nhw ar helfa drysor. ii. (Brwsio) i fy (dannedd). 
iii. (Ymolchi) i cyn mynd allan. iv. (Mynd) ti i fynydda ddoe. 
v.  (Dringo) hi’r wal ddringo. vi. (Golchi) e ei (gwallt) yn y bore. 
vii. (Sglefrio) ti yn y ganolfan? viii. Beth (gwneud) ti ar y penwythnos? 
ix. (Mynd) i ar helfa drysor ddoe. x.  (Mynd) ni i hwylio ddoe. 

Enw Gwneud beth? Ble? Pryd? Efo pwy? Gyda 
pwy? 

Delyth   pwll nofio dydd Sul   
Kate gwers piano     Mr Blake 
Ian   Glan Llyn   ffrindiau 
Mike ymarfer rygbi       
Lauren   Wrecsam dydd Sadwrn clwb athletau 

Enw Gwneud beth? Ble? Pryd? Efo pwy? Gyda 
pwy? 

Delyth nofio     fy mrawd 
Kate   Llannon nos Wener   
Ian mynydda   dydd Sadwrn   
Mike   Llangrannog dydd Sul Kim a Tanya 
Lauren rhedeg       

i.   (Mynd) nhw ar helfa drysor. ii. (Brwsio) i fy (dannedd). 
iii. (Ymolchi) i cyn mynd allan. iv. (Mynd) ti i fynydda ddoe. 
v.  (Dringo) hi’r wal ddringo. vi. (Golchi) e ei (gwallt) yn y bore. 
vii. (Sglefrio) ti yn y ganolfan? viii. Beth (gwneud) ti ar y penwythnos? 
ix. (Mynd) i ar helfa drysor ddoe. x.  (Mynd) ni i hwylio ddoe. 

P1 Beth wnest ti ar y penwythnos Yasseen? 
P2 Es i i’r ganolfan hamdden ‘da Dad bore dydd Sadwrn. 
P1 Beth wnest ti yno? 
P2 Chwaraeais i bêl-droed pump bob ochr ‘da Lisa, Huw, Becky a Tom. 
P1 Wyt ti’n mwynhau pêl-droed? 
P2 Ydw, dw i wrth fy modd yn chwarae, ond mae’n gas gen i wylio’r 

gêm.  Beth wnest ti ddydd Sadwrn? 
P1 Es i i weld Tad-cu yn y bore ac yn y prynhawn es i i neuadd y 

pentref i chwarae gwyddbwyll gyda fy ffrindiau. 
P2 Dyna ddiflas.  Mae’n gas gen i fynd i weld hen bobl. 
P1 Ond mae Tad-cu’n hwyl.  Mae e’n hoffi chwarae bowlio deg ar y Wii 

‘da fi.  Mwynheais i’n fawr iawn ddydd Sadwrn achos enillais i. 
P2 O, da iawn ti. 

Sgwrs – Y Penwythnos 

^ 

Dydd Sadwrn 27 Medi 
 

Diwrnod ardderchog heddiw.  Codais i’n gynnar iawn achos 
roeddwn i’n edrych ymlaen at y diwrnod yn fawr iawn.  
Ymolchais i ac es i i gael brecwast gyda Dad – cig moch ac wy – 
ardderchog!   
 

Wedyn gwisgais i – cyfle i wisgo fy nillad newydd – crys T 
coch, siorts gwyn y clwb a’r esgidiau rygbi coch a du.  Roeddwn 
i wrth fy modd. 
 

Aeth Dad a fi yn y car i’r clwb i’r ymarfer cyntaf.  Dechreuodd 
yr ymarfer am ddeg o’r gloch - rhedeg, taclo, cicio’r bêl, pasio.  
Mwynheais i’n fawr iawn.   
 
Wedyn, aethon ni adre.  Roeddwn i wedi blino ond roeddwn i 
wedi cael diwrnod bendigedig. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 
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Patrymau 

 

 

Geirfa 

blas taste 
caws a winwns / caws a nionod cheese and onion 
cwpanaid o (g / b) a cup of 
diod a drink 
dros ben extremely 
halen a finegr salt and vinegar 
lliw colour 
maint size 
mefus strawberries 
ysgytlaeth milk shake 

Berfau Verbs 
brifo to hurt / injure 
cwyno to complain 
dewis to choose 

Ansoddeiriau Adjectives 
bach small 
byr short 
drud expensive 
gorau best 
gwell better 
hir long 
llac slack / loose 
llai na less than / smaller than 
lliwgar colourful 
mawr big 
mwy na more than / bigger than 
oer cold 
perffaith perfect 

rhad cheap 
twym / cynnes warm 
tynn tight 

poeth hot 

Pris Price 
hanner pris half price 
y kilo per kilo 
y pwys per pound 
yr un each 

Pa ddillad wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi trowsus tynn ac esgidiau 
gweddol fawr. 

    
Pa faint esgidiau wyt ti eisiau? Dw i eisiau esgidiau maint pump. 
    
Pa liw oedd y trowsus? Roedd trowsus du a throwsus llwyd yn y 

siop. 
    
Pa mor dda oedden nhw’n ffitio? Roedd y trowsus llwyd yn ffitio’n dda 

ond roedd y trowsus du yn eitha tynn. 
    
P’un oeddet ti’n hoffi orau? Y trowsus llwyd roeddwn i’n hoffi orau 

achos roedden nhw’n ffitio’n dda. 
    
Oedden nhw’n ffitio’n well na’r 
trowsus du? 

Oedden, roedden nhw’n ffitio’n 
berffaith. 

    
Faint oedden nhw’n gostio? Roedden nhw’n costio deg punt.  

Doedden nhw ddim yn rhy ddrud. 
    
Aethoch chi i’r caffi ar ôl siopa? Do, aethon ni i gael diod. 

Naddo, aethon ni i’r siop i brynu can. 
    
Faint gostion nhw? Costion nhw saith deg ceiniog yr un. 
  
Beth gest ti i yfed? Ces i ysgytlaeth.  Cafodd Mam gwpanaid 

o de. 
    
Pa flas oedd yr ysgytlaeth? Blas mefus a banana. 
    
Oedd e’n / o’n neis? Oedd, roedd e’n / o’n flasus dros ben. 

Nac oedd, roedd e’n / o’n rhy dwym. 

Pa + treiglad meddal 
Pa flas? 
Pa faint? 
 
Does dim yn o flaen eisiau. 
Pa flas hufen iâ wyt ti eisiau? 

Pa mor? – How? + soft mutation 
Pa mor dynn oedd yr esgidiau? 
Pa mor fyr oedd y sgert? 

rhy, gweddol, eitha, dros ben, iawn   
 
ansoddair + iawn / dros ben  

 
 
 
eitha + ansoddair 

 
 
gweddol / rhy + treiglad meddal 

 

rhad iawn very cheap 

drud dros ben exceptionally 
expensive 

eitha da quite good 

rhy fawr too big 

gweddol ddrud fairly expensive 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



SIOPA Cam 2 

Gweithgareddau 
1. Mae angen dwy set o gardiau.  Ar set 1 ysgrifennwch iawn, rhy, eitha, gweddol, 
 dros ben.  Ar set 2 ysgrifennwch yr eitemau mae’r disgyblion yn hoffi siopa 
 amdanynt.  Trowch y ddwy set wyneb i waered ar y bwrdd.  Rhaid i bob aelod o’r 
 grŵp yn ei dro godi un cerdyn o bob pentwr a gwneud brawddeg i gynnwys y ddau 
 air.  Ar y diwedd, rhaid i’r grŵp benderfynu pwy sy wedi gwneud y frawddeg orau. 
 
2. Rydych chi wedi cael anrheg o £100.  Rydych chi eisiau prynu esgidiau, trowsus a 
 siaced.  Wedyn rydych chi’n mynd i’r caffi i gael rhywbeth i fwyta ac yfed. 
 i. Rhaid i chi weithio gyda’ch partner i chwarae rôl.  Bydd Partner 1 yn 

 gwario’r arian a bydd Partner 2 yn gweithio yn y siop ac yn y caffi.  
 Wedyn, newidiwch rôl. 

 ii. Rhaid i chi ddisgrifio’n ofalus beth brynoch chi. Rhaid dweud beth 
 gawsoch chi i fwyta ac yfed hefyd. 

3. Cyfieithwch y cwestiynau i’r Gymraeg.  Yna, atebwch y cwestiynau yn Gymraeg. 
 i. What size are the shoes? 
 ii. What flavour crisps do you like? 
 iii. What colour was the new top? 
 iv. How expensive was the coat? 
 v. Were they very slack? 
 vi. Were your trousers very tight? 
 vii. What colour was the small bag? 
 viii. Is the shirt very colourful? 
 ix. Were the brown shoes too tight? 
 x. Is the food in the new restaurant extremely expensive? 
4. Partner 1 – rydych chi wedi prynu anrhegion Nadolig ar y we.  Maen nhw wedi 
 cyrraedd yn y post ond dydych chi ddim yn hapus. Rydych chi’n ffonio’r cwmni i 
 gwyno.  Disgrifiwch beth rydych chi wedi brynu’n fanwl.  Dywedwch beth yw’r 
 broblem.  Partner 2 – chi sy wedi gwerthu’r anrhegion.  Atebwch gwynion eich 
 partner.  Wedyn, newidiwch rôl.   

 Prynu dillad newydd 

P1 Bore da.  Ga i’ch helpu chi? 
P2 Cewch.  Dw i eisiau gwisg arbennig, ac esgidiau arbennig hefyd. 
P1 Iawn.  Pa faint ydych chi? 
P2 Maint deuddeg, ac esgidiau maint pump. 
P1 Beth am y wisg yma?  Mae’n smart iawn.  Ydych chi eisiau ffitio’r 

dillad? 
P2 Ydw, os gwelwch yn dda.  Dw i’n hoffi’r siwt yn fawr iawn. 
P1 Dewch i’r stafell newid. 
Yn y stafell newid 
P2 Mae’r trowsus yn ffitio’n eitha da ond mae’r siaced yn dynn dros ben. 
P1 Ydych chi eisiau trio siaced maint un deg pedwar? 
P2 Ydw os gwelwch yn dda.... O, mae’r siaced yma’n berffaith ond mae’r 

esgidiau du yn eitha tynn.  Oes maint chwech ‘da chi? 
P1 Oes, dyma chi. 
P2 Diolch. 
P1 Rydych chi’n smart iawn nawr – trowsus melyn, siaced las tywyll, 

esgidiau du a het felen. 
P2 Diolch.  Roedd eisiau dillad newydd arna i achos roedd yr hen ddillad 

yn rhy fach.  Hwyl fawr. 
P1 Hwyl fawr, Sam Tân. 

Oddi wrth  

At 

 

Dyddiad 

Pwnc 

Ffilmiau Fflint 

DVD 

Annwyl Mr Owen 
Dw i eisiau cwyno am y DVD brynais i ar y we.  Talais i lawer am bacio a phostio’r 
DVD ond roedd yr amlen yn denau ac roedd hi wedi torri.  Roedd cas y DVD wedi 
cracio ac roedd rhaid i fi aros am ddeg dydd i gael y DVD.  Anrheg pen-blwydd i fy 
mrawd oedd y DVD ond nawr mae’n rhy hwyr achos roedd ei ben-blwydd e ddoe.  
Dw i eisiau fy arian yn ôl os gwelwch yn dda. 
  
Yn gywir 
Mat Brown 

Mat Brown 

20 Mai 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



wrth fy modd 

wrth dy fodd 

wrth ei fodd (e / o) 

wrth ein bodd 

wrth eich bodd 

wrth eu bodd 

wrth ei bodd (hi) 

 

 

TEIMLADAU A SYNHWYRAU Cam 2 

Patrymau 

 

 

Geirfa 

blas (g) taste 
ffermwr (g) / ffermwyr farmer / s 

Berfau Verbs 
cweryla to quarrel 
drewi to smell /stink 
gweiddi to shout 
gwichian to squeal 
sgrechian to scream / screech 
sibrwd to whisper 

Ansoddeiriau Adjectives 
blin querulous 
blinedig tiring 
caredig kind 
cas nasty 
crac angry 
creulon cruel 
chwerw bitter 
diddorol interesting 
ffôl foolish 
melys sweet 
pigog peevish 
sur sour 
swnllyd noisy 
yn well better 

Ymadroddion   
byth yn never 
dim yn dda not well / good 
dim yn ddrwg not bad 
dwlu ar mad about 
hiraeth ar to long for 
wedi blino’n lân tired out 
wrth fy modd delighted 

Sut wyt ti heddiw? Dim yn rhy ddrwg. 
    
Sut oedd hi’n teimlo ddoe? Doedd hi ddim yn rhy dda.  Roedd hi’n 

flinedig iawn. 
    
Sut oedden nhw? Roedden nhw’n bigog iawn achos roedd 

y tîm pêl-droed wedi colli’r gêm. 
    
Sut berson oedd y ffermwr? Roedd e’n / o’n garedig iawn.  Doedd 

e / o byth yn grac / flin. 
    
Dydy person creulon ddim yn gallu gweithio gydag anifeiliaid. 
    
Oedd e’n / o’n sgrechian ar yr 
anifeiliaid? 

Nac oedd, roedd e’n / o’n siarad yn 
garedig ac yn sibrwd. 

    
Oeddet ti’n hoffi mynd i weld yr 
anifeiliaid? 

Oeddwn, roeddwn i wrth fy modd 
achos dw i’n dwlu ar anifeiliaid. 

    
Sut oeddech chi ddoe? Roedden ni’n teimlo’n bigog iawn ddoe. 
    
Sut flas oedd ar yr orennau? Roedden nhw’n sur iawn ond roedd yr 

afalau’n felys. 
  
Roedd ffrwythau melys yn y salad ffrwythau. 
  
Roedd nyrs garedig iawn yn gweithio yn yr ysbyty. 
  
    
Oedd yr afalau’n felys? Oedden, roedden nhw’n felys iawn ond 

roedd yr orennau’n sur. 

Sut + berf = How? 
Sut oedd yr athrawes? 
Sut + enw (+ treiglad meddal) = 
What kind of? 
Sut berson oedd yr athrawes? 

yn + ansoddair (+ treiglad meddal) 
Roedd John yn drist. 

Cofiwch – fel arfer mae’r ansoddair 
yn dod ar ôl yr enw. 
Bachgen caredig oedd John. 
Dynion creulon oedden nhw. 
 
Ond mae treiglad meddal ar ôl 
enw benywaidd unigol. 
Merch garedig oedd Lisa. 

wrth fy modd 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roedden nhw wrth eu 
bodd. 

hiraeth arna i 

hiraeth arnat ti 

hiraeth arno fe / fo 

hiraeth arni hi 

hiraeth arnon ni 

hiraeth arnoch chi 

hiraeth arnyn nhw 

hiraeth ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae hiraeth arna i. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



TEIMLADAU A SYNHWYRAU Cam 2 

Gweithgareddau 
1. Ar ddarn o bapur, ysgrifennwch ansoddeiriau i ddisgrifio sut rydych chi’n teimlo. 
 i. Dangoswch eich rhestr chi i’ch partner. Oes geiriau gwahanol ar y ddwy 

 restr?  Dysgwch eiriau eich partner. 
 ii. Nawr, rhaid i chi a’ch partner ddangos eich rhestr newydd chi i bâr arall.  

 Oes geiriau gwahanol ar y ddwy restr?  Dysgwch eiriau’r pâr arall.  Mae 
 llawer o eiriau ‘da chi nawr. 

 iii. Copïwch y geiriau ar gardiau – un gair i bob cerdyn.  Trowch y cardiau 
 wyneb i waered ar y ddesg.   

 iv. Yn eich tro, codwch gerdyn a gwnewch frawddeg gyda’r gair.  Ydych chi’n 
 gallu gwneud brawddegau hir?  Ydych chi’n gallu gwneud brawddeg sy’n 
 cynnwys dau o’r geiriau ar y cardiau?  Pwy yn y grŵp o bedwar sy wedi 
 gwneud y frawddeg orau? 

2. Beth ydy ffurf gywir y gair sy mewn cromfachau? 

 
3. Yn eich grŵp, siaradwch am drip y dosbarth.  Dywedwch beth ydych chi wedi 
 arogli, gweld, clywed, teimlo a blasu.  Dywedwch sut oeddech chi’n teimlo cyn 
 mynd ar y trip, yn ystod y trip ac ar ddiwedd y dydd.  Wedyn, ysgrifennwch eich 
 dyddiadur am y dydd. 
4. Darllenwch y brawddegau ac atebwch y cwestiynau. 
 i. Mae hi’n ddydd Sadwrn heddiw.  Sut wyt ti’n teimlo? Pam? 
 ii. Bydd hi’n ddydd Nadolig wythnos nesa.  Sut wyt ti’n teimlo?  Pam? 
 iii. Roedd y ffliw arnat ti wythnos diwetha.  Sut oeddet ti’n teimlo? Pam? 
 iv. Bydd hi’n cael esgidiau newydd heno.  Sut mae hi’n teimlo?  Pam? 
 v. Dydy o ddim yn hoffi anifeiliaid ond mae o’n mynd i’r sw fory.  Sut mae o’n 

 teimlo? 
 vi. Maen nhw wrth eu bodd gyda ffilmiau ac maen nhw’n mynd i’r sinema heno.  
  Sut maen nhw’n teimlo?  

i.    Roedd hiraeth (ar) fo am ei fam. 
ii.   Sut (merch) oedd hi? 
iii.  Roedd e’n teimlo’n (crac) iawn. 
iv.  Roedd hi’n ferch (diddorol). 
v.   Athrawes (pigog) oedd hi. 
  

vi.   Roedd y pennaeth yn (blin). 
vii.  Roedd hiraeth (ar) nhw. 
viii. Mae’r losin yn (melys) iawn. 
ix.  Roeddwn i’n (blinedig) iawn ddoe. 
x.   Mae o’n cicio’r ci.  Mae o’n (creulon) iawn. 

i.    Roedd hiraeth (ar) fo am ei fam. 
ii.   Sut (merch) oedd hi? 
iii.  Roedd e’n teimlo’n (crac) iawn. 
iv.  Roedd hi’n ferch (diddorol). 
v.   Athrawes (pigog) oedd hi. 
  

vi.   Roedd y pennaeth yn (blin). 
vii.  Roedd hiraeth (ar) nhw. 
viii. Mae’r losin yn (melys) iawn. 
ix.  Roeddwn i’n (blinedig) iawn ddoe. 
x.   Mae o’n cicio’r ci.  Mae o’n (creulon) iawn. 

Mynd allan i swper 
Plentyn Dw i’n teimlo’n ofnadwy heddiw. 
Mam Pam?  Beth sy’n bod? 
Plentyn Dw i wedi cweryla ‘da Linda. 
Mam Am beth? 
Plentyn Rydyn ni’n mynd allan i swper gyda Dad heno.  Roeddwn i eisiau mynd i’r 

Caban Cyri  ond roedd Linda eisiau mynd i’r caffi Eidalaidd newydd i gael 
pitsa. 

Mam Ac rydych chi wedi cweryla? 
Plentyn Ydyn.  Dydyn ni ddim yn siarad nawr. 
Mam Rwyt ti a Linda’n ffôl iawn achos nawr rwyt ti’n teimlo’n ddiflas ac mae 

Linda’n drist ac yn ddiflas hefyd.  Dylet ti ffonio Linda. 
Plentyn Na, dw i ddim yn mynd i ffonio. 
Mam Ond byddi di’n teimlo’n well wedyn. 
Plentyn Ond dw i ddim eisiau pitsa i swper. 
Mam Beth am gael pysgod a sglodion achos rwyt ti, Linda a Dad yn hoffi 

pysgod a sglodion? 
Plentyn Mmm.  Ie, wel ... dw i yn hoffi pysgod a sglodion. 
Mam Dyna ni.  Rwyt ti’n teimlo’n well yn barod. 

Dydd Gwener  25 Medi 
Diwrnod neis iawn heddiw – trip y dosbarth i’r fferm. Roedd llawer o 
bethau diddorol i weld yno.  Roedd llysiau yn tyfu yn y caeau ac 
roedd anifeiliaid ar yr iard.  Ond un peth doeddwn i ddim yn hoffi – 
roedd y fferm yn drewi.  Roedd yr arogl yn ofnadwy. Roedd y fferm 
yn lle swnllyd iawn hefyd achos roedd y moch bach i gyd yn 
gwichian drwy’r amser.     
 

Roedd brechdanau i ginio – brechdanau ham ond doedden nhw ddim 
yn flasus iawn achos roeddwn i’n meddwl am y moch bach!  Ond, 
roedd blas da ar yr afalau – afalau ffres o’r fferm. 
 

Wedyn, ‘nôl i’r ysgol ar y bws.  Roedd pawb wedi blino’n lân.  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

TEITHIO A GWYLIAU Cam 2 

 

 

Geirfa 

gwesty (g) / gwestai hotel / s 
hunanarlwyol self catering 
maes awyr (g) / 
meysydd awyr 

airport / s 

seren (b) / sêr star / s 
pabell (b) / pebyll tent / s 
carafán (b) caravan 
Bro Gŵyr Gower 
Gogledd Cymru North Wales 
Sir Benfro Pembrokeshire 

Yr amser The time 
(Am) faint o’r gloch? (At) what time? 
unarddeg o’r gloch eleven o’clock 
deuddeg o’r gloch twelve o’clock 
chwarter i quarter to 
chwarter wedi quarter past 
hanner awr wedi half past 
pum munud five minutes 
deng munud ten minutes 
ugain munud twenty minutes 
pum munud ar hugain twenty five minutes 
cyn before 
erbyn by 
tua about 
eleni this year 
y flwyddyn nesaf next year 
y llynedd last year 

Berfau Verbs 
aros to stay 
canŵio to canoe 
dringo to climb 
gwersylla to camp 
hwylio to sail 
nofio to swim 
rhwyfo to row 
syrffio to surf 
torheulo to sunbathe 

Ble wyt ti’n mynd ar dy wyliau eleni? Dw i’n mynd i Sbaen. 
  Dw i ddim yn mynd am wyliau eleni achos 

mae digon i wneud yma. 
    
Sut byddwch chi’n mynd i Sbaen? Bydda i’n mynd ar y trên. 
  Bydda i’n mynd mewn llong. 
  Byddwn ni’n hedfan. 
    
Am faint o’r gloch bydd y trên yn 
gadael? 

Bydd e’n gadael am bum munud ar hugain i 
ddeg. 

    
Ble byddwch chi’n aros y flwyddyn 
nesaf? 

Byddwn ni’n aros mewn fflat hunanarlwyol. 

  Byddwn ni’n aros mewn gwesty tair seren. 
    
Ble roedd hi’n aros y llynedd? Roedd hi’n aros mewn bwthyn ar lan y môr. 
  
Roeddwn i eisiau mynd i Big Pit, ond roedden nhw eisiau mynd i Oakwood. 
    
Doedden ni ddim eisiau mynd i’r Ardd Fotaneg. 
    
Ble est ti? Es i i gerdded yn Sir Benfro eleni. 
    
Aethon ni i syrffio ym Mro Gŵyr.   
Aeth hi i Dan yr Ogof.   
  
Sut aethoch chi i Wersyll yr Urdd Caerdydd? Aethon ni mewn bws. 
  
Ble arhosoch chi y llynedd? Arhoson ni mewn gwesty pedair seren. 
  
Beth wnaethoch chi?       Aethon ni i nofio, cerdded a dringo’r mynyddoedd. 
    

Gadewch i ni fynd i Sain Ffagan.   
Beth am fynd i’r llethr sgïo yn Llangrannog? 

Amser – Time 
am / i + soft mutation 
am ddau o’r gloch 
chwarter i bump 
 
wedi – no mutation 
hanner awr wedi tri 

Gadewch i ni ... + soft 
mutation Beth am ...? 

Gadewch i ni fynd ar y trip 
ysgol. 
Beth am ddal y trên? 

Patrymau 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



TEITHIO A GWYLIAU Cam 2 

Gweithgareddau 
1.  Ysgrifennwch / dywedwch yr amser mewn geiriau. 

 
 

2. Rhaid i chi drefnu trip y dosbarth.  Rhaid i chi ddysgu rhywbeth ar y trip.  Rhaid i chi 
 benderfynu 

 
 

3. Ysgrifennwch lythyr at rieni yn esbonio’r trefniadau ar gyfer y trip uchod. 
 

4. Edrychwch am luniau mewn cylchgrawn gwyliau.  Gludwch rai o’r lluniau ar gerdyn.  Ar 
 yr ochr arall, ysgrifennwch gerdyn post at ffrind.  Rhaid dweud 

 
 

5.  Gweithiwch gyda’ch partner i lenwi’r bylchau yn y grid. 
Partner 1 

 
Partner 2 

 

12.05 11.10 2.20 2.25 11.35 
7.40 9.50 3.55 4.45 10.00 

 ble byddwch chi’n mynd  pryd byddwch chi’n mynd 
 sut byddwch chi’n teithio  amser gadael a chyrraedd ‘nôl 
 pris y trip  fydd angen pecyn bwyd 
 beth i wisgo   

 ble rydych chi (e.e. Ffrainc)  ble rydych chi’n aros (e.e. pabell) 
 sut aethoch chi yno  sut mae’r tywydd 
 beth rydych chi’n wneud  sut mae’r bwyd 

Ble? Gadael? ‘Nôl? Bwyd? Dillad? 
Fferm yr Hafod   3.40   dillad bob dydd 
Amgueddfa’r Llan 9.50   prynu yn y caffi   
Parc Gwledig 10.25     cot law 

Ble? Gadael? ‘Nôl? Bwyd? Dillad? 
Fferm yr Hafod 9.45   pecyn bwyd   
Amgueddfa’r Llan   3.25   gwisg ysgol 
Parc Gwledig   2.50 fan snac yn y parc   

 ble rydych chi (e.e. Ffrainc)  ble rydych chi’n aros (e.e. pabell) 
 sut aethoch chi yno  sut mae’r tywydd 
 beth rydych chi’n wneud  sut mae’r bwyd 

 ble byddwch chi’n mynd  pryd byddwch chi’n mynd 
 sut byddwch chi’n teithio  amser gadael a chyrraedd ‘nôl 
 pris y trip  fydd angen pecyn bwyd 
 beth i wisgo   

12.05 11.10 2.20 2.25 11.35 
7.40 9.50 3.55 4.45 10.00 

Gwersyll Glan-llyn 

P1 Ble est ti ar dy wyliau eleni? 
P2 Es i i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn, gyda fy ffrindiau. 
P1 Sut oedd y tywydd? 
P2 Roedd y tywydd yn ardderchog – haul bob dydd. 
P1 Beth wnaethoch chi yno? 
P2 Aethon ni i rwyfo ar y llyn bron bob dydd.  Roedden ni’n canŵio a 

hwylio hefyd. 
P1 Oeddech chi’n gwneud rhywbeth dan do? 
P2 Roedden ni’n mynd i’r neuadd chwaraeon bob nos.  Hefyd aethon ni i 

nofio ac i fowlio deg.  Roedd e’n llawer o hwyl. 
P1 Rwyt ti’n lwcus achos rwyt ti wedi cael amser da.  Es i ddim ar 

wyliau eleni. 

Trip y Dosbarth i Ganolfan y Mileniwm 

Yr wythnos diwetha, aeth ein 
dosbarth ni ar drip i Ganolfan y 
Mileniwm, Caerdydd.  Gadawon ni’r 
ysgol am ddeng munud i naw yn y 
bore ac roedden ni yn y Ganolfan 
erbyn pum munud ar hugain wedi 
deg. 
  
Cawson ni daith o gwmpas y theatr.  
Gwelon ni’r llwyfan – y llwyfan 
mwyaf ym Mhrydain ac aethon ni i’r 
ystafell newid hefyd. 
  
Wedyn cawson ni ginio.  Roedd Mrs 

Lloyd wedi trefnu bwyd i ni yn y 
caffi.  Ces i sglodion a ffa pob. 
  
Yn y prynhawn, roedd rhaid i ni 
fynd i dri grŵp achos roedd tri 
gweithdy – dawns, canu ac actio. 
  
Am ddau o’r gloch, gadawon ni’r 
Ganolfan ac roedden ni ‘nôl yn yr 
ysgol erbyn pum munud ar hugain i 
bedwar. 
  
Cawson ni ddiwrnod ardderchog.  
Diolch yn fawr, Mrs Lloyd. 
  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

Y CARTREF Cam 2 

Patrymau 

 

Geirfa 

Celfi / dodrefn Furniture 
bwrdd (g) / byrddau table / s 
cadair (b) cadeiriau chair / s 
cadair freichiau armchair 
carped (g) / i carpet / s 
cwpwrdd (g) / cypyrddau cupboard / s 
cyfrifiadur (g) / on computer / s 
drych (g)  mirror 
llawr pren (g) / lloriau pren wooden floor / s 
llenni curtains 
llun (g) / iau picture / s 
silff  (b) / oedd shelf / shelves 
silff ben tân mantlepiece 
soffa (b) sofa 
teils tiles 
teledu (g) television 
ar y llofft upstairs 
lawr llawr downstairs 

Arddodiaid Prepositions 
ar gyrion on the outskirts 
mewn in a 
o dan underneath 
uwchben above 
ynghanol in the middle of 
yn y / yn yr in the 

Ansoddeiriau Adjectives 
anferth huge 
anniben untidy 
cysurus comfortable 
hen old 
newydd new 
newydd sbon brand-new 
taclus tidy 

 Berfau Verbs 
rhannu to share 
symud to move 
tacluso to tidy up 

Wyt ti’n byw yng Nghaerfyrddin? Ydw / Nac ydw 
    

Tŷ newydd sy ‘da ti / gen ti? Ie / Nage 
  Ie.  Mae e’n / o’n newydd sbon. 
  Nage.  Hen dŷ ydy e / o ond mae’r 

celfi i gyd yn newydd. 
    

Oedd ei fam-gu’n byw yng Nghaernarfon? Oedd / Nac oedd 

  Oedd, roedd hi’n byw yn ymyl y 
castell. 

  Nac oedd, roedd hi’n byw ym 
Mangor. 

    

Pa fath o dŷ oedd ‘da nhw? Hen dŷ teras, ond roedd e’n / o’n  
anferth. 

Ble oedd e / o? Roedd e ar gyrion y ddinas ar 
bwys / yn ymyl y tai newydd. 

Pa fath o dŷ sy ‘da nhw / ganddyn nhw 
nawr? 

Byngalo bach ynghanol y dref. 

    

Fydd llawr pren yn y tŷ newydd? Bydd / Na fydd 
  Bydd, yn y lolfa, ond teils yn y 

gegin a’r stafell ymolchi. 
  Na fydd, dw i ddim yn hoffi 

lloriau pren. 
    

Fyddi di’n cael celfi / dodrefn newydd yn 
dy stafell wely? 

Bydda / Na fydda 

  Na fydda, ond bydda i’n cael 
carped a llenni newydd. 

    

Pa liw fyddan nhw? Bydda i’n cael carped glas a llenni 
glas a gwyn. 

    

Pryd byddi di’n gwneud dy waith cartref 
fel arfer? 

Bydda i’n gwneud fy ngwaith 
cartref ar ôl te bob nos. 

yn + nasal mutation 

Future / Habitual 
Future tense – shall / will 
 
Habitual – something that 
happens on a regular basis (every 
day, every morning). The present 
tense is used in English. 
 

 

Bydda i   

Byddi di   

Bydd e / o   

Bydd hi   

Byddwn ni   

Byddwch chi   

Byddan nhw   

Bydd y plant   

Bydda i   

Byddi di   

Bydd e / o   

Bydd hi   

Byddwn ni   

Byddwch chi   

Byddan nhw   

Bydd y plant   

Penarth ym Mhenarth 
Tregaron yn Nhregaron 
Caer yng Nghaer 
Brynaman ym Mrynaman 
Dinbych yn Ninbych 
Gwynedd yng Ngwynedd 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



Y CARTREF Cam 2 

Gweithgareddau 
1. Rhowch ‘yn’ o flaen y llefydd hyn 

 Treforys, Caerllion, Penybryn, Trefynwy, Blaenau Ffestiniog, Dyffryn 
 Aman, Glan-y-môr, Portmeirion, Tre-saith, Cenarth, Gwynfryn. 

2. Partner 1 - Disgrifiwch eich stafell wely i’ch partner.  Dywedwch ble mae popeth 
yn ofalus achos bydd eich partner yn tynnu llun yr ystafell wely. 

 Partner 2 – Dangoswch y llun i’ch partner. 
 Siaradwch am y llun.  Ydy popeth yn y lle iawn?  Beth sy eisiau symud? I ble? 
3. Ysgrifennwch ddisgrifiad o’r tŷ hoffech chi fyw ynddo.  Wedyn, gweithiwch 
 gyda’ch partner. 

 Partner 1 - Rydych chi eisiau prynu’r tŷ perffaith ac rydych chi’n ffonio’r asiant 
 (agent) – eich partner chi.  Mae e / hi’n gofyn cwestiynau i chi.  Defnyddiwch 
 eich disgrifiad i ateb cwestiynau’ch partner chi. 
 Partner 2 – Gofynnwch gwestiynau i’ch partner a llenwch y ffurflen isod.  
 Gofynnwch am gymaint o fanylion â phosibl.  Wedyn newidiwch rôl. 
 

 
 

4.  Darllenwch ddyddiadur Mari.  Yn eich grŵp, gwnewch restr o’r pethau sy’n debyg 
 ac yn wahanol am eich cartref chi a chartref Mari.  P’un sy orau ‘da chi / 
 gennych chi – eich cartref chi neu gartref Mari?  Pam? 
5.  Rydych chi eisiau gwerthu’ch tŷ.  Paratowch hysbyseb i ddisgrifio’r tŷ.  Cofiwch 
 geisio perswadio pobl i brynu. 
6. Mae rhywun wedi darllen eich hysbyseb ac maen nhw wedi dod i weld y tŷ.  
 Rydych chi’n eu dangos nhw o gwmpas y tŷ.  Beth ydych chi’n ddweud wrthyn 
 nhw? Beth maen nhw’n ofyn?  Gweithiwch gyda’ch partner.  Wedyn newidiwch 
 rôl. 

Math o dŷ   
Stafelloedd gwely   

Stafelloedd eraill   

Garej   

Gardd   

Math o dŷ   
Stafelloedd gwely   

Stafelloedd eraill   

Garej   

Gardd   

P1 Ble oeddet ti’n byw cyn symud i Bontypridd? 
P2 Roeddwn i’n byw ym Mhen-y-bont. 
P1 Gyda dy frawd?  Ie, a gyda fy rhieni. 
P2 Oeddet ti’n hoffi byw yna? 
P1 Oeddwn, ond roeddwn i’n rhannu stafell wely ‘da fy mrawd.  Roedd e’n 

anniben iawn.  Roeddwn i’n tacluso drwy’r amser. 
P2 Oes stafell wely dy hun ‘da ti nawr? 
P1 Oes, stafell fach ond mae’n gysurus iawn. 
P2 Beth sy yn y stafell? 
P1 Wel, mae gwely ynghanol y stafell. Ar y wal ble mae’r drws mae 

silffoedd llyfrau a dw i’n cadw fy CDs yno hefyd.  Ar bwys y silffoedd 
mae drych mawr.  Ar y wal gyferbyn, mae ffenest ac o dan y ffenest 
mae fy nesg i.  Dw i’n gwneud fy ngwaith cartref wrth y ddesg. 

P2 Oes llenni ar y ffenest?  Nac oes, mae bleinds pren ‘da fi.  Mae llawr 
pren ‘da fi hefyd ond mae mat hufen neis ‘da fi ar bwys y gwely. 

P1 Oes teledu ‘da ti yn y stafell wely? 
P2 Oes, ar y wal.  Dw i’n hoffi gwylio’r teledu o’r gwely.  Mae cyfrifiadur 

bach ‘da fi hefyd.  Dw i’n defnyddio’r cyfrifiadur i wneud fy ngwaith 
cartref ac i chwarae gemau. 

Dyddiadur Mari 1910 

Diwrnod pwysig heddiw – symud i’r tŷ newydd.  Mae’n gysurus iawn.  Mae 
tair stafell yma – cegin a dwy stafell wely.  Rydw i’n cysgu efo fy mrodyr a 
chwiorydd yn y stafell wely fawr – un gwely i’r bechgyn ac un gwely i’r 
merched.  Mae Mam a Dad a’r babi yn y stafell wely fach. 
  
Does dim rhaid i fi gario dŵr rŵan achos mae tap ar yr iard yn ymyl y drws.  
Rŵan, mae golchi llestri a golchi dillad yn hawdd (easy).  Bydd mwy o amser 
gen i i ddarllen rŵan.  Hefyd, bydda i’n gallu darllen yn y nos achos mae 
golau nwy gennyn ni.  Doeddwn i ddim yn hoffi darllen yng ngolau cannwyll 
(candlelight). 
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Y CORFF Cam 2 

Patrymau 

 

Geirfa 

Y corff The body 
ael (b) / aeliau eyebrow / s 
barf  (g) beard 
boch (b) / au cheek / s 

croen (g) skin 
dant (g) / dannedd tooth / teeth 
gên (b) chin 
gwefus (b) / au lip / s 
gwddf (g) / gyddfau neck / s 
mwstas (g) moustache 
penelin (b/g) elbow 
pen-glin (b/g) / iau knee / s 
sawdl (b/g) / sodlau heel / s 
tafod (g)  / au tongue / s 
wyneb (g) / au face / es 
ysgwydd (b) / au shoulder / s 

brest (b) chest 

Ansoddeiriau Adjectives 
byr short 
cyrliog curly 
golau fair 
hapus happy 
hir long 
pert pretty 
tal tall 
tenau thin 
tew fat 
tywyll dark 

Berfau Verbs 
disgrifio to describe 
gwisgo sbectol to wear glasses 
labelu to label 

Mae gwallt cyrliog pert ‘da fi / gen i. 

Mae fy ngwallt yn gyrliog. 

  

Roedd croen tywyll ‘da hi / ganddi hi. 

Roedd ei chroen yn dywyll. 

  

Doedd dim mwstas golau ‘da fe / ganddo fo. 

Doedd ei fwstas e / o ddim yn olau. 

  

Pa liw ydy ei farf e / o ? 

Brown ydy ei farf e / o. 

Mae ei farf e / o yn frown. 

Welaist ti’r dyn? Do / Naddo 
    
Wyt ti’n gallu disgrifio’r plentyn? Ydw / Nac ydw 
    
Sut ferch oedd hi? Roedd hi’n dal. 

 

 

Beth sy’n bod? 

Oes annwyd  arna i 

    

Oedd peswch

Oes annwyd arnat ti? Oes, mae annwyd arna i 

    

Oedd peswch arnoch chi? Nac oedd, ond roedd 
gwres arnon ni. 

    

Oes cefn tost ‘da ti? Nac oes, mae peswch 
arna i. 

Beth sy’n bod? 

Yn + ansoddair – Treiglad Meddal 
 

 

pert yn bert 
tenau yn denau 
cyrliog yn gyrliog 
byr yn fyr 
du yn ddu 
golau yn olau 
llwyd yn llwyd 
mawr yn fawr 

pert yn bert 
tenau yn denau 
cyrliog yn gyrliog 
byr yn fyr 
du yn ddu 
golau yn olau 
llwyd yn llwyd 
mawr yn fawr 

Afiechyd  

 

Mae annwyd arna i 
Roedd peswch arnat ti 

  gwres arno fe / fo 

Does dim ffliw arni hi 

Doedd dim   arnon ni 

    arnoch chi 

Oes ?   arnyn nhw 

Oedd ?   ar y plant 

Mae annwyd arna i 
Roedd peswch arnat ti 

  gwres arno fe / fo 

Does dim ffliw arni hi 

Doedd dim   arnon ni 

    arnoch chi 

Oes ?   arnyn nhw 

Oedd ?   ar y plant 

Mutations following pronouns 
 

 

      Treiglad 
fy nghoes i trwynol 
dy goes di meddal 
ei (g) goes e meddal 
ei (b) choes hi llaes 

      Treiglad 
fy nghoes i trwynol 
dy goes di meddal 
ei (g) goes e meddal 
ei (b) choes hi llaes 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 
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Cau Ysgol y Pandy 
Heddiw, roedd rhaid i’r pennaeth 
gau Ysgol y Pandy achos bod 
llawer o’r plant a’r athrawon yn 
dost.  Ddoe, roedd pen tost a 
gwddw tost gan lawer o’r 
disgyblion ac erbyn neithiwr 
roedd gwres mawr ar lawer 
ohonyn nhw. 
  
Roedd bola tost gan yr athrawon 
ac roedd peswch ofnadwy ar y 
pennaeth.  Dim ond dau athro a 
hanner cant o blant oedd yn yr 
ysgol y bore ma. 

Does neb yn gwybod pam mae 
pawb yn dost ond dywedodd y 
doctor dylai pawb yfed digon o 
ddŵr.  Mae’n bwysig cadw’n 
gynnes hefyd. 
  
Dywedodd y dirprwy, Mr Ieuan 
Jones, ‘Bydd yr ysgol ar gau 
drwy’r wythnos.  Byddwn yn agor 
eto ddydd Llun nesa.  Gobeithio 
bydd pawb wedi gwella.’ 
  
  

Sgwrs y pennaeth a’r disgybl 
Mae plant wedi torri i mewn i’r ysgol.  Mae un o’r plant wedi gweld rhywbeth.  
Mae’r pennaeth yn holi’r plentyn. 

 

Pennaeth Welaist ti’r plant yn torri i mewn i’r ysgol? 

Disgybl Naddo, Miss ond gwelais i’r plant yn rhedeg i ffwrdd. 

Pennaeth Sawl plentyn

Pennaeth Welaist ti’r plant yn torri i mewn i’r ysgol? 

Disgybl Naddo, Miss ond gwelais i’r plant yn rhedeg i ffwrdd. 

Pennaeth Sawl plentyn oedd yn rhedeg i ffwrdd? 

Disgybl Dau, Miss, un bachgen ac un ferch. 

Pennaeth Wyt ti’n gallu disgrifio’r bachgen? 

Disgybl Ydw, Miss.  Roedd o’n fyr ac yn dew.  Roedd ei wallt yn gyrliog 
ac yn ddu. 

Pennaeth A’r ferch? 

Disgybl Roedd hi’n fyr hefyd ond roedd hi’n denau iawn.  Roedd llygaid 
glas tlws ganddi hi ac roedd gwallt hir brown ganddi hi. 

Pennaeth Diolch, Mat.  Rwyt ti wedi helpu llawer. 

Roedd peswch ______ hi wythnos diwetha. 
Doedd dim gwddw tost ______ nhw ar y penwythnos. 
Does dim bola tost ______ fi heddiw. 
Bydd annwyd ______ hi os bydd hi’n chwarae yn y glaw. 
Roedd gwres ______ fe yn y nos. 
Oes cefn tost ______ ti? 
Mae braich dost ______ ni. 
Roedd y ddannoedd ______ chi. 

Gweithgareddau 
1. Mae damwain wedi digwydd. Mae’r heddlu eisiau siarad â rhywun oedd yno. 
 Mae disgrifiad ganddyn nhw o’r person maen nhw eisiau weld.  Paratowch y poster. 
2. Ysgrifennwch ddisgrifiad ohonoch chi eich hun. 
3.  Gweithiwch gyda phartner - un i ddisgrifio person a’r llall i dynnu ei lun - (gellid cael 

 hwyl drwy ddisgrifio athrawon, enwogion ac ati). 
4.  Paratowch nifer o gardiau bach gydag un afiechyd ar bob un.  Rhowch nhw mewn het.  

 Tynnwch gerdyn yr un o’r het. Llenwch y grid. Rhaid i chi holi 6 aelod arall o’r 
 dosbarth er mwyn llenwi’r grid. 

 
 
5. Mae rhiant yn ffonio’r ysgol i ddweud bod plentyn yn sâl.  Paratowch y sgwrs rhwng y 

rhiant a’r athro / athrawes. 
6.   Gorffennwch y brawddegau drwy ddefnyddio ffurf gywir ‘ar’ neu ‘‘da’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Darllenwch y gerdd ‘O, dw i’n sâl’ (Poeth! tud 80).  Gweithiwch gyda’ch partner.  Bydd 

Partner 1 yn cymryd rôl rhiant yn ceisio perswadio plentyn i fynd i’r ysgol.  Y plentyn sy’n 
ceisio gwneud esgusodion fydd Partner 2.  Wedyn newidiwch y rôl. 

gwddw tost 
            
            
            
            
            
            

Enw annwyd peswch pen tost gwres gwddw tost 
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Patrymau 

 

 

Geirfa 

Berfau Verbs 
aros to stop / wait 
cyrraedd to arrive 
digwydd to happen 
gyrru to drive 
troi to turn 

Ansoddeiriau Adjectives 
cyfeillgar friendly 
prysur busy 
tawel quiet 

Lleoliadau Locations 
ar y cyrion on the outskirts 
ar y ffordd i on the way to 
ar yr ochr chwith i on the left side of 
ar yr ochr dde i on the right side of 
drws nesa ond un next door but one 
ddim yn bell o not far from 
heibio i past 
i fyny’r ffordd up the road 
i’r chwith to the left 
i’r dde to the right 
lawr y ffordd down the road 
rownd y gornel round the corner 

Beth sy yn y dref? Mae llawer o siopau elusen a siopau 
esgidiau yn y dref. 

    
Beth sy i wneud yn y dref? Mae pwll nofio a sinema yn y dref. 
    
Beth sy’n digwydd yn y dref ar y 
penwythnos? 

Mae marchnad yn y dref ar y penwythnos. 

    
Sut le ydy’r dref? Mae’n dawel iawn yn y dref ond mae’r bobl 

yn gyfeillgar. 
    
Sut mae cyrraedd y dref? Gyrrwch ar y ffordd fawr, heibio’r 

Ganolfan Hamdden.  Trowch i’r dde wrth y 
cae rygbi ac yna gyrrwch yn syth ymlaen 
dros y bont i mewn i’r dref. 

    
Ble yn union mae neuadd y dref? Mae neuadd y dref drws nesaf i’r ysgol, 

gyferbyn â’r fferyllfa. 
    
Pa mor bell oedd y gwesty o’r 
arhosfan? 

Roedd y gwesty tua dwy filltir o’r 
arhosfan. 

Pa mor hen oedd y castell? Roedd e’n hen iawn, iawn. 
Pa siop oedd yn gwerthu pensiliau 
lliw? 

Roedd yr archfarchnad a’r siop lyfrau’n 
gwerthu pensiliau lliw. 

Faint o ffordd oedd o’r maes parcio 
i’r amgueddfa? 

Roedd dwy filltir o’r maes parcio i’r 
amgueddfa. 

    
Trowch i’r dde wrth y mosg ac ewch heibio’r goleuadau traffig at y bont. 
    
Sut cyrhaeddoch chi’r gwesty? Aethon ni lawr y stryd fawr, rownd y 

gornel ac roedd y gwesty ar yr ochr dde, 
drws nesa ond un i’r farchnad. 

    
Ble yn union oedd y castell? Roedd e ar gyrion y dre, yn ymyl y cae 

rygbi. 

Some verbs are irregular 

 

Arhoswch wrth 
y neuadd. 

Tro i’r dde yn 
ymyl y parc. 
Dos! (Go! - NW) 

Cer! (Go! - SW) 

Ewch! (Go!)   

Arhoswch wrth 
y neuadd. 

Tro i’r dde yn 
ymyl y parc. 
Dos! (Go! - NW) 

Cer! (Go! - SW) 

Ewch! (Go!)   

Ffurfiau negyddol + treiglad llaes 
Negative forms + aspirate mutation 
 

 

Peidiwch â Paid â 
Blant, 
peidiwch â 
mynd i’r siop 
losin amser 
cinio. 

John, paid â 
mynd i’r siop. 
  

Peidiwch â Paid â 
Blant, 
peidiwch â 
mynd i’r siop 
losin amser 
cinio. 

John, paid â 
mynd i’r siop. 
  

Pa mor?  How + soft mutation 
Pa mor fach oedd y caffi? 
Pa mor dawel oedd y dref? 

Ble yn union? – Where exactly?  

Ffurfiau gorchmynnol 
Command forms 

 
 

Chi (plural forms) 
Add – wch to the 
stem of the verb 

Ti (singular and 
familiar) 
Add – a to the 
stem of the verb 

Cerddwch i’r 
siop. 

Cerdda i’r 
parc. 
  

Trowch i’r dde 
wrth y banc. 

Rheda i’r siop. 

Enwau Nouns 
afon (b) / ydd river / s 
amgueddfa (b) / amgueddfeydd museum / s 
arhosfan (g) bus stop 
canolfan hamdden (b) / 
canolfannau hamdden 

leisure centre /s 

capel (g) / i chapel / s 
castell (g) / cestyll castle / s 
eglwys (b) church / es 
fferyllfa (g) chemist 
goleuadau traffig traffic lights 
gwesty (g) / gwestai hotel / s 
maes parcio (g) / meysydd 
parcio 

car park / s 

marchnad (b) / oedd market / s 
milltir (b) / oedd mile / s 
mosg (g) mosque 
neuadd y dref (b) town hall 
pont (b) / ydd bridge / s 
tafarn (g/b) / tafarndai pub / s 
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Ffeindio’r Ffordd 
 Ble mae’r 

arhosfan os 
gwelwch yn 

dda? 
 Cerddwch i fyny’r ffordd i 

ganol y dref.  Wedyn 
trowch i’r chwith wrth y 
goleuadau traffig.  Mae’r 

arhosfan ar y dde. 
 Esgusodwch fi.  

Sut mae 
cyrraedd y mosg? 

 Ewch i fyny’r Stryd Fawr, dros y bont a 
heibio i’r dafarn a’r fferyllfa.  Ewch 
rownd y gornel i’r dde – peidiwch â 

throi i’r chwith ac mae’r mosg ar y dde, 
drws nesa ond un i’r eglwys. 

Abercwm  

 

P1 Sut le oedd Abercwm
 

iawn

 ar y cyrion 
ac i lawr y ffordd, ar yr ochr chwith, roedd yr amgueddfa

 newydd yno ac roedd y 
gwesty’n

.   Roedd hi ar 
y ffordd i’r clwb tennis

P1 Sut le oedd Abercwm? 
P2 Tref farchnad brysur oedd hi ond roedd y bobl yn gyfeillgar 

iawn. 
P1 Beth oedd i wneud yno? 
P2 Roedd digon i wneud.  Roedd castell mawr iawn ar y cyrion 

ac i lawr y ffordd, ar yr ochr chwith, roedd yr amgueddfa. 
P1 Hen bethau.  Dyna ddiflas.  Oedd rhywbeth modern yno? 
P2 Oedd, roedd canolfan hamdden newydd yno ac roedd y 

gwesty’n fodern iawn. 
P1 Ble yn union oedd y ganolfan hamdden? 
P2 Doedd y ganolfan ddim yn bell o neuadd y dref.   Roedd hi ar 

y ffordd i’r clwb tennis. 

 o’r fferyllfa i’r capel   o’r banc i’r gymdeithas adeiladu 

 o’r siop fwyd i’r capel   o’r dafarn i’r cae pêl-droed 

 o’r banc i’r siop fwyd   o’r gymdeithas adeiladu i’r dafarn 

Gweithgareddau 
1.  Gwnewch arwyddion addas i’r gorchmynion hyn. 

 
2.  Llenwch y bylchau yn y grid.  Mae’r un cyntaf wedi ei wneud i chi.  Beth ydy’r ffurfiau 
 negyddol.  Rhowch y geiriau sy yn y grid mewn brawddegau. 

 
3.  Gwnewch fap o’r dref.  Rhowch y llefydd hyn ar y map - fferyllfa, tafarn, capel, neuadd y 
 dref, cae pêl-droed, banc, cymdeithas adeiladu, siop fwyd, afon, pont a thri lle arall o’ch 
 dewis chi.  Nawr, gofynnwch i’ch partner sut mae mynd 
 
 
 
 
 
 Darllenwch y sgwrs am ‘Abercwm’ yn y golofn nesaf.  Wedyn, trowch hi i’r amser presennol. 
4.  Darllenwch ‘Ffeindio’r ffordd’ yn y golofn nesaf.  Wedyn trowch y sgwrs i’r unigol. 
5.  Meddyliwch am eich tref chi.  Atebwch y cwestiynau. 
 i. Ble mae’r gymdeithas adeiladu?  ii. Ble mae’r fferyllfa? 
 iii. Ble mae’r archfarchnad?   iv. Ble mae’r ganolfan hamdden?  
 v. Ble yn union mae’r dafarn?   vi. Sut le ydy’r dref? 
 vii. Pa siopau sy yn y dref?    viii. Oes sinema yn y dref? 
 ix. Faint o ffordd sy o’r banc i’r capel?  x. Sut mae cyrraedd y banc o’r arhosfan? 

Peidiwch â throi i’r chwith. Peidiwch â chanu a gyrru. 
Peidiwch â cherdded yma. Ewch yn syth ymlaen. 
Trowch i’r dde. Peidiwch â pharcio ar iard yr ysgol. 
Ewch i’r gogledd. Paid â sglefrolio yn y maes parcio. 
Paid â reidio beic yma. Ewch i’r siop pysgod a sglodion. 

  Ti Chi 
cerdded cerdda cerddwch 
troi     
mynd     
gyrru     
aros     
parcio     
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Geirfa 

Y teulu The family 
cefnder (g) / cefndryd cousin / s 
cyfnither (b)  / od cousin / s 
ewythr (g) uncle 
hanner brawd (g) half brother 
hanner chwaer (b) half sister 
llysdad (g) step father 
llysfam (b) step mother 
mam yng nghyfraith mother in law 
modryb (b) aunty 
rhieni parents 
coeden achau family tree 

Berfau Verbs 
geni to be born 
magu to be brought up 
perthyn to be related / to belong 
priodi to marry 

Rhifo - oed 
Traddodiadol 

To count - age 
Modern 

1 blwydd (oed) un (oed) 
2 dwy (oed) dwy (oed) 
3 tair (oed) tair (oed) 
11 unarddeg (oed) un deg un (oed) 
12 deuddeg (oed) un deg dau (oed) 
13 tair ar ddeg (oed) un deg tri (oed) 
14 pedair ar ddeg (oed) un deg pedwar (oed) 
15 pymtheg (oed) un deg pump (oed) 
16 un ar bymtheg (oed) un deg chwech (oed) 
17 dwy ar bymtheg (oed) un deg saith (oed) 
18 deunaw (oed) un deg wyth (oed) 
19 pedair ar bymtheg (oed) un deg naw (oed) 
20 ugain (oed) dau ddeg (oed) 
21 un ar hugain (oed) dau ddeg un (oed) 

Pwy sy yn dy deulu di? Mam, fy llysdad, fy chwaer a fy hanner 
chwaer. 

    

Pwy sy yn nheulu Delyth? Ei rhieni, ei nain a’i modryb. 
    

Pwy oedd yn ei theulu hi? Dau gefnder a hanner brawd. 
  
Faint ydy oed dy frawd? Mae e’n un ar bymtheg oed. 
  Mae fy mrawd yn un deg chwech oed. 
   

Faint oedd oed dy fam-gu / nain? Roedd hi’n saith deg naw oed. 
  Roedd fy mam-gu / nain yn gant oed. 
    

Faint fydd dy oed di fory? Bydda i’n ddeg oed fory. 
  Bydda i’n ddeunaw oed fory. 
  Bydda i’n un deg saith oed fory. 
    

Faint fydd ei hoed hi? Bydd hi’n un ar hugain oed. 
  Bydd hi’n bump oed. 

Sawl cyfnither oedd ‘da hi / 
ganddi hi? 

Roedd pedair cyfnither a dau gefnder ‘da 
hi / ganddi hi. 

    

Faint o hanner brodyr fydd ‘da ti / 
gen ti? 

Bydd un hanner brawd a dwy hanner 
chwaer ‘da fi / gen i. 

    

Sawl plentyn sy yn y teulu? Dim ond fi.  Unig blentyn ydw i. 
    

Faint o blant oedd yn dy deulu di? Roedd pedwar o blant yn fy nheulu i. 

Wyt ti’n perthyn i ...? Ydw / Nac ydw. 
    
Sut wyt ti’n perthyn i Twm? Mae e’n gefnder i Mam. 
    
Oeddech chi’n perthyn i Glyn? Oedden, roedd e’n hanner brawd i Tad-cu. 

Patrymau 

Faint ydy oed ...? 
 

 

Faint ydy fy oed i? 
Faint ydy dy oed di? 
Faint ydy ei oed e / o? 
Faint ydy ei hoed hi? 
Faint ydy ein hoed ni? 
Faint ydy eich oed chi? 
Faint ydy eu hoed nhw? 
Faint ydy oed y plant? 

Faint ydy fy oed i? 
Faint ydy dy oed di? 
Faint ydy ei oed e / o? 
Faint ydy ei hoed hi? 
Faint ydy ein hoed ni? 
Faint ydy eich oed chi? 
Faint ydy eu hoed nhw? 
Faint ydy oed y plant? 

Oed – yn + treiglad meddal 
 

 

yn bedair oed 
yn dair oed 
yn gant oed 
yn flwydd oed 
yn ddeg oed 

Sawl + singular noun 
Sawl cyfnither sy ‘da ti / gen ti?  

Faint o + soft mutation + plural noun 
Faint o gefndryd sy ‘da nhw? 
Faint o gyfnitherod sy ganddyn nhw? 
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Gweithgareddau 
 
1. Copïwch y brawddegau gyda’r oed mewn geiriau. 
  i. Wythnos nesa bydd Nain yn 88 oed. 
  ii. Fydd hi’n 5 oed fory? 
  iii. Gest ti dy ben-blwydd yn 16 oed? 
  iv. Roedd hi’n 3 oed ym mis Ionawr. 
  v. Roedd hi’n 10 oed ddoe. 
  vi. Pryd fydd e’n 12 oed? 
  vii. Roedden ni mewn parti ddoe.  Roedd fy nghefnder yn 50 oed. 
  viii. Mae fy hanner brawd yn 2 oed nawr. 
  ix. Roedd yr hen ddyn yn 100 oed eleni. 

 
2. Paratowch setiau o gardiau fel a ganlyn 
  * Set 1 – oedrannau posibl e.e. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21.  
  Gallwch amrywio’r rhain. 
  * Set 2 – ddoe, heddiw, fory, eleni, llynedd, mis nesa, mis diwetha. 

 Rhowch y cardiau wyneb i waered ar y ddesg.  Rhaid i bob aelod o’r 
 grŵp godi un cerdyn o bob pentwr a gwneud brawddeg i gynnwys y 
 ddau air, e.e. ‘Bydd hi’n ddeuddeg oed mis nesa.’ 
 

3. Paratowch goeden achau.  Dechreuwch gyda Tad-cu a Mam-gu / Taid a  
 Nain a gorffennwch gyda chi. 

 
4. Gofynnwch gwestiynau am eu teulu i chwech o bobl yn eich dosbarth.  
 Defnyddiwch y geiriau hyn:  Pwy? Faint? Sawl? Sut? oed, perthyn.  Yna, 
 dywedwch wrth bawb arall yn y dosbarth am y bobl rydych chi wedi eu 
 holi. 
 
5. Ysgrifennwch baragraff am aelod diddorol o’ch teulu chi. 

P1 Oes teulu mawr gen ti? 
P2 Oes, eitha mawr. 
P1 Pwy sy yn dy deulu di? 
P2 Fi, fy rhieni, fy nau frawd a fy chwaer. 
P1 Chwech sy yn y teulu? 
P2 Wel... mae Nain a Taid hefyd ac mae Anti Bet a Yncl Alun. 
P1 O.  Mae cael teulu mawr yn neis.  Teulu bach sy gen i. 
P2 Pwy sy yn dy deulu di? 
P1 Dim ond Dad a fi. 
P2 Beth am Katy? 
P1 Partner Dad ydy Katy.  Dydy hi ddim yn perthyn. 
P2 Ydy Emyr John yn perthyn i ti hefyd? 
P1 Nac ydy, mae o’n byw drws nesa. 

Fy Nheulu 

Fy Mam-gu 
Roedd fy mam-gu’n un o saith o blant. Roedd pedair chwaer a dau frawd ‘da hi.  
Dechreuodd hi weithio ar fferm pan oedd hi’n dair ar ddeg oed ond pan oedd hi’n 
bymtheg oed cafodd hi waith mewn siop yn y pentref ble roedd hi’n byw.  Priododd 
hi Tad-cu pan oedd hi’n un ar hugain.  Ei gwaith hi wedyn oedd gofalu am Tad-cu a 
magu’r plant. 

P1 Fyddi di’n mynd i barti pen-blwydd Daniela fory? 
P2 Bydda.  Faint fydd ei hoed hi fory? 
P1 Bydd hi’n bymtheg, rwy’n meddwl. 
P2 Faint ydy oed ei chwaer hi ‘te? 
P1 Mae hi’n ddeuddeg oed, ac mae ei mam hi’n dri deg pump. 
P2 Sut wyt ti’n gwybod? 
P1 Mae hi’n perthyn i fi. 
P2 Sut? 
P1 Mae ei mam hi a fy mam i’n ddwy gyfnither. 
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Patrymau 

 

Geirfa 

 

 

Y tymhorau The seasons 
yr haf summer 
yr hydref autumn 
y gaeaf winter 
y gwanwyn spring 

Y tywydd The weather 
braf fine 
bwrw cenllysg / cesair to hail 
bwrw eira to snow 
bwrw glaw to rain 
bwrw glaw mân to drizzle 
gradd degree 
gwlyb wet 
gwyntog windy 
heulog sunny 
llifogydd floods 
niwlog foggy 
rhewi to freeze 
stormus stormy 
sych dry 
tymheredd temperature 

Ansoddeiriau Adjectives 
cynnes warm 
oer cold 
poeth hot 
trwm heavy 
twym warm 

Berfau Verbs 
garddio to garden 
gobeithio to hope 
rhewi to freeze 
torheulo to sunbathe 

Ymadroddion   
bwrw hen wragedd a ffyn to rain cats and dogs 

Dw i’n hoffi nofio yn yr haf. 
Mae e’n / o’n  mwynhau mynd i lan y môr yn yr hydref. 
Roeddwn i’n   sglefrio yn y gaeaf. 
Roedd hi’n   plannu blodau yn y gwanwyn. 
    

Ydy hi’n hoffi ...? Ydy, mae hi’n hoffi ... 
  Nac ydy, ond mae hi’n hoffi ... 

Beth wyt ti’n wneud yn y gaeaf? Yn y gaeaf, dw i’n gwneud dyn eira. 
Beth oedd hi’n wneud yn yr haf? Roedd hi’n torheulo yn yr haf. 
    

Beth oedden nhw’n wneud nos 
Fawrth? 

Roedden nhw’n garddio nos Fawrth. 

Beth fyddwch chi’n wneud bore 
fory? 

Byddwn ni’n mynd i lan y môr bore fory. 

    

Sut oedd y tywydd ddoe? Roedd hi’n bwrw hen wragedd a ffyn. 
    

Oedd hi’n braf y bore ma? Oedd, roedd hi’n heulog iawn. 
  Nac oedd, roedd hi’n bwrw cenllysg. 

Rhagolygon y tywydd Weather forecast 
Yn y bore, bydd hi’n braf yn y gogledd. 
Yn y prynhawn, bydd hi’n gymylog yn y de. 
Bydd hi’n bwrw glaw mân yn y gorllewin yn y nos. 
Bydd hi’n wlyb iawn yn y dwyrain drwy’r dydd. 
    

Fydd hi’n bwrw glaw yfory? Bydd / Na fydd 
Fydd hi’n braf yfory? Bydd, gobeithio. 
  Na fydd, bydd hi’n bwrw glaw. 
    

Fydd hi ddim yn heulog fory.  Bydd hi’n gymylog drwy’r dydd. 

Nos + treiglad meddal 
Nos Lun 
Nos Fawrth 
Nos Fercher 
Nos Wener 

Roedd hi – It was 
Roedd hi’n wyntog. 
Roedd hi’n bwrw cenllysg. 

Bydd hi – It will be 
Bydd hi’n bwrw eira. 
Bydd hi’n boeth. 

Pwyntiau’r cwmpawd 

 

gogledd north 
de south 
dwyrain east 
gorllewin west 

bore dydd Sul  Sunday morning 
prynhawn dydd Iau  Thursday afternoon 
nos Wener  Friday night 
ddoe yesterday 
heddiw today 
yfory tomorrow 
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Gweithgareddau 
1. Rhowch mae, bydd neu roedd yn y bylchau. 
 i. _______ hi’n rhewi neithiwr. 
 ii.  _______hi’n bwrw glaw mân fory. 
 iii. _______ hi’n stormus heddiw. 
 iv. _______ hi’n oer iawn ddoe. 
 v. _______ hi’n bwrw eira wythnos nesa.  

 
2. Rhowch y tymor (gwanwyn, haf, hydref, gaeaf) yn y bylchau. 
 i. Mae hi’n bwrw eira yn y _______. 
 ii. Roedd hi’n wyntog yn yr _______. 
 iii. Doedd hi ddim yn oer iawn yn yr _______. 
 iv. Bydd hi’n eitha cynnes yn y _______ ond bydd hi’n gynnes 

 iawn yn yr _______. 
 v. Dydy hi ddim yn rhewi yn yr _______. 

 
3. Paratowch ragolygon y tywydd. 
4. Edrychwch ar ragolygon y tywydd ar y teledu.  Diffoddwch y sain.  
 Dywedwch chi’r rhagolygon wrth y gwylwyr. 
5. Edrychwch ar ‘Wythnos diwetha’.  Nawr, atebwch y cwestiwn ‘Beth 
 wnest ti bob nos wythnos diwetha?’  Dechreuwch eich ateb fel hyn, ‘Nos 
 Sul, es i i weld Dad.’ 
6. Cadwch ddyddiadur tywydd am wythnos. Nodwch sut mae’r tywydd bob 
 bore, prynhawn a nos. 
7. Ysgrifennwch ddau gerdyn post – un o wyliau yn yr haul a’r llall o wyliau 
 sgïo.  Dywedwch wrth eich ffrind, sut mae’r tywydd ar eich gwyliau a 
 pha ddillad rydych chi wedi bod yn eu gwisgo. 
8. Mae hi wedi bwrw eira yn y nos a does dim ysgol heddiw.  Paratowch 
 neges radio i ddweud wrth y disgyblion a’r rhieni bod yr ysgol wedi cau. 

Fory 

 

P1 Beth wyt ti’n wneud fory?P1 Beth wyt ti’n wneud fory? 
P2 Dw i’n mynd i lan y môr. 
P1 Fory?  Ond bydd hi’n bwrw glaw fory. 
P2 Na, mae’r rhagolygon yn dda.  Bydd hi’n heulog yn y dydd ond bydd y 

glaw yn dod yn y nos.  Wyt ti eisiau dod ‘da ni? 
P1 Dw i ddim yn siŵr.  Bydd y gwynt yn oer ar lan y môr. 
P2 Ond bydd yr haul yn gynnes.  Byddwn ni’n gallu nofio yn y môr. 
P1 Byddwn, a chwarae tennis ar y traeth.  Am faint o’r gloch wyt ti’n 

mynd? 
P2 Deg o’r gloch. 
P1 Iawn.  Wela i ti. 
P2 Hwyl. 

Rhagolygon y tywydd 

  
Bore fory, bydd hi’n braf iawn yn y gorllewin ond bydd hi’n eitha cymylog yn y 
dwyrain.  Erbyn nos, bydd hi’n bwrw hen wragedd a ffyn ym mhobman a bydd hi’n 
stormus ac yn oer iawn.  Fydd y tymheredd ddim yn fwy na chwe gradd celsius.  
Bydd y tywydd yn gwella dros nos ac erbyn bore dydd Iau bydd hi’n heulog ym 
mhobman. 

Wythnos diwetha 

P1 Beth wnest ti bob bore wythnos diwetha? 
P2 Bore dydd Sul, es i i weld Dad.  Aethon ni i nofio yn y ganolfan 

hamdden ac wedyn es i i gael cinio ‘da Mam-gu.  Bore dydd Llun, roedd 
rhaid i fi fynd at y deintydd.  Ych a fi!  Roedd rhaid i fi fynd at y 
deintydd eto fore dydd Mawrth.  Bore dydd Mercher roeddwn i’n 
siopa ‘da Tad-cu.  Roedd rhaid i fi brynu anrheg pen-blwydd i Sam, fy 
ffrind i.  Bore dydd Iau, roeddwn i ar y trip i’r ganolfan bowlio deg.  
Erbyn bore dydd Gwener, roeddwn i wedi blino’n lân a wnes i ddim 
byd. 

P1 Wedi blino!  Dim rhyfedd.  Rwyt ti wedi bod yn brysur iawn! 
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Patrymau 

disgybl (g) / ion pupil / s 
gwaith cartref (g) homework 
gwasanaeth (g) assembly 
gwers (b) / i lesson / s 
Yr adeilad The building 
buarth (g) yard 
cyntedd (g) foyer / lobby 
stafell athrawon (b) staff room 
stafell newid (b) / stafelloedd newid changing room / s 

 Trefn ddyddiol Daily routines 
Amser 
           
   

canu singing 
cinio dinner 
cofrestru registration 
chwarae play 
egwyl break 
gwasanaeth assembly 
peintio painting 
tacluso tidying up 

time   
          
  

Arddodiaid Prepositions 
ar ôl after 
cyn before 
gyferbyn  â opposite 
rhwng between 

 Berfau Verbs 
cofrestru to register 
darllen to read 
dechrau to start 
dysgu to learn 
gorffen to finish 
gwrando (ar) to listen (to) 
labelu to label 
lliwio to colour 
siarad (â) to talk (to) 
tacluso to tidy up 
ysgrifennu to write 

Dw i wedi gorffen y llun.   
    
Wyt ti wedi cael gwaith cartref? Ydw,  darllen ac ysgrifennu. 
  Nac ydw, ond bydda i’n cael 

gwaith cartref fory. 
    
Wyt ti wedi darllen Gêm Cyfrifiadur? Ydw, mae’n dda iawn. 

    
Dydy e ddim wedi tacluso’r stafell newid.   

Beth ydy enw dy ysgol di? Enw fy ysgol i ydy Ysgol Gynradd y Cwm. 

    
Ydy hi’n ysgol fawr? Ydy, mae hi’n ysgol fawr iawn.  Mae dau 

gant o blant yma.  Mae’r buarth yn fawr 
iawn. 

  Nac ydy, mae hi’n ysgol fach.  Dim ond tri 
deg o blant. 

Sawl dosbarth sy yn yr ysgol? Mae dau ddosbarth yn yr ysgol. 
    
Faint o athrawon sy yn yr ysgol? Mae tri deg tri o athrawon yn yr 

ysgol. 
Sawl dosbarth oedd yn yr ysgol? Roedd dau ddosbarth yn yr ysgol. 
    
Faint o athrawon oedd yn yr 
ysgol? 

Roedd tri deg tri o athrawon yn yr 
ysgol. 

Pa wersi sy ar ôl egwyl? Cymraeg a hanes. 
Pa wersi oedd cyn cinio? Roedd gwers fathemateg a gwers 

ysgrifennu cyn cinio. 
Pa lyfr wyt ti’n hoffi darllen? Dw i’n hoffi darllen Hwyl y Gwersyll. 
Beth sy rhwng y gwasanaeth ac 
amser cinio? 

Cofrestru ac amser canu. 

Present tense + wedi  
Dw i wedi        I have 
Ydy hi wedi?  Has she? 

Sawl + singular noun, e.g.  
Sawl athrawes sy yn yr ysgol? 
Sawl stafell sy yn yr ysgol? 

Faint o + plural noun 
Faint o athrawon sy yn yr ysgol? 
Faint o stafelloedd sy yn yr ysgol? 

Dau + soft mutation  
dau gae chwarae 
dau ddosbarth 

Pa? + soft mutation  
Pa wers? 
Pa ddosbarth? 
Pa waith cartref? 

Geirfa 

plant Faint o blant? 

teledu dau deledu 

cyfrifiadur dau gyfrifiadur 

bwrdd gwyn dau fwrdd gwyn 

drws dau ddrws 

gwers Faint o wersi? 

marc dau farc 

llyfr dau lyfr 

rhedwr dau redwr 

The soft mutation 
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P1 Sawl gwers sy cyn cinio? 
P2 Dwy.  Mae hanes a Saesneg ‘da ni.  Wedyn rhaid tacluso. 
P1 Dw i ddim yn hoffi tacluso. 
P2 Na.   Wyt ti wedi gwneud y gwaith cartref Saesneg? 
P1 Ydw.  Dw i wedi gorffen darllen y llyfr am bêl-droed. 
P2 Dw i ddim yn hoffi darllen am bêl-droed, ond dw i’n hoffi chwarae’r 

gêm. 
P1 A fi.  Wyt ti eisiau chwarae amser cinio? 
P2 Ydw, ac amser mynd adre. 
P1 Gwych – wela i ti. 
P2 Hwyl. 

Sgwrs 

Dan Wyt ti’n hoffi byw yn Ffrainc? 
Ceri Ydw, mae llawer o ffrindiau gen i yn yr ysgol. 
Dan Faint o blant sy yn yr ysgol? 
Ceri Mae pedwar deg o blant yn yr ysgol, dau ddeg saith yn fy nosbarth i. 
Dan Faint o athrawon sy yn yr ysgol? 
Ceri Dim ond dau – y plant bach mewn un dosbarth a disgyblion Blwyddyn 3, 

4, 5 a 6 yn fy nosbarth i. 
Dan Ydy’r ysgol yn Ffrainc yn debyg i’r ysgol yng Nghymru? 
Ceri Ydy a nac ydy.  Does dim gwisg ysgol a does dim ysgol ar ddydd 

Mercher. 
Dan Neis iawn. 
Ceri Ie, ond mae rhaid i ni fynd i’r ysgol fore dydd Sadwrn.  Mae’r ysgol yn 

dechrau am wyth o’r gloch yn y bore hefyd. 
Dan Faint o’r gloch mae’r ysgol yn gorffen? 
Ceri Tua phedwar o’r gloch, ond rydyn ni’n cael dwy awr amser cinio. 
Dan Beth wyt ti’n wneud amser cinio? 
Ceri Mae llawer o glybiau amser cinio – clwb pêl-droed, clwb rygbi, clwb 

recorders, côr.  Dw i’n hoffi canu felly dw i yn y côr. 

Dan a Ceri 
Mae Ceri wedi symud i fyw i Ffrainc.  Mae hi’n siarad ar y ffôn gyda 
Dan, ei ffrind yng Nghymru. 
 

Gweithgareddau 
1.  Rhaid i chi baratoi tudalen am eich ysgol chi i brosbectws yr ysgol.  
 Ysgrifennwch o leiaf (at least) un frawddeg am bob un o’r pwyntiau hyn: 

enw’r ysgol 
faint o blant 
faint o athrawon 
gwisg ysgol 
cinio ysgol 
pynciau’r ysgol 

 
2.  Gweithiwch mewn pâr.  Mae disgybl newydd yn dod i’r ysgol.  Mae e / hi 
 eisiau gwybod am eich ysgol chi ac rydych chi am wybod sut ysgol oedd ei 
 hen ysgol e / hi.  Paratowch y sgwrs. 

 
3. Edrychwch ar y we am drefn ddyddiol mewn gwledydd eraill neu 
 meddyliwch am drefn ddyddiol mewn gwlad ddychmygol.  Wedyn 
 gweithiwch gyda phartner.  Bydd partner 1 yn cymryd rôl Dan ac yn 
 gofyn y cwestiynau.  Bydd partner 2 yn ateb y cwestiynau am yr ysgol 
 newydd.  Wedyn newidiwch rôl. 
 
4. Rydych chi’n ohebydd (reporter).  Rhaid i chi baratoi adroddiad ar ysgol 
 Ceri yn Ffrainc – adroddiad papur newydd neu adroddiad teledu.  
 Defnyddiwch y wybodaeth yn sgwrs Dan a Ceri i baratoi’r adroddiad.  
 Gweithiwch gyda’ch partner os ydych chi eisiau.  Darllenwch yr adroddiad 
 i’r dosbarth. 
 
5. Cyfieithwch. 
 

 i. Have you seen the headteacher? 
 ii. They have written a story. 
 iii. She hasn’t painted the picture. 
 iv. I have read in the assembly. 
 v. We haven’t finished the lesson.  
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