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ANIFEILIAID Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

alarch (g) / elyrch swan / s 
ci tywys (g) / cŵn tywys guide dog / s 
crocodeil (g) crocodile 
dof tame 
gwyllt wild 
llwynog (g) / od fox / es 
mochyn daear (g) / moch daear badger /s 
y byddar the deaf 
y deillion the blind 

 Ymadroddion   
â’i ben yn ei blu dejected 
bob nawr ac yn y man every now and again 
codi cyn cŵn Caer to get up at the crack of dawn 
fel cath i gythraul like a bat out of hell 
gwaedu fel mochyn to bleed like a pig 
gwichian fel mochyn to squeal like a pig 
mor araf â malwoden as slow as a snail 
mor ddistaw â llygoden as quiet as a mouse 

mor gyfrwys â llwynog as sly as a fox 
mor sâl â chi as sick as a dog 
mor styfnig â mul as stubborn as a mule 

mor falch â’r paun as proud as a peacock 

 Berfau   
arbrofi to experiment 
caniatáu to allow 
cyrraedd to arrive 
difa to destroy 
dofi to tame 
gwarchod to look after 
hela to hunt 

Bydda i’n bwydo’r anifeiliaid bob bore. 
    
Fyddan nhw ddim yn mynd â’r ci am dro fel arfer, dim ond bob nawr ac yn 
y man. 
    
Byddwn ni’n mynd i’r sw wythnos nesa. 
    
Fyddwch chi’n lladd moch daear 
bob blwyddyn? 

Bydda, bydda i’n lladd .... 

  Na fyddwn, fyddwn ni ddim yn lladd .... 
    
Fyddech chi’n prynu wyau batri? Byddwn, byddwn i’n prynu wyau batri. 
  Na fydden, fydden ni ddim yn prynu 

wyau batri. 
    
Fydden nhw’n bwyta cig oen o 
Seland Newydd? 

Bydden. 
Na fydden.  Dim ond cig oen Cymru 
maen nhw’n fwyta. 

    
Bydd hi’n ennill achos mae hi mor gyfrwys â llwynog. 
    
Pe baet ti’n gofalu am gi, fyddet 
ti’n mynd â fe am dro bob dydd? 

Byddwn, wrth gwrs, byddai cadw ci  yn 
y tŷ drwy’r dydd yn greulon. 
Na fyddwn, does dim amser gen i.  
Dyna pam does dim anifail anwes gen i. 

    
Byddwn i’n flin iawn pe bawn i’n gwybod bod pobl drws nesa yn greulon 
wrth anifeiliaid gwyllt. 
    
Pe baech chi’n gymydog da, byddech chi’n barod i ofalu am y ci tywys. 

Y dyfodol - Future 
Yr arferiadol  - Habitual 
Bydda i   
Byddi di 
Bydd e / o 
Bydd hi 
Byddwn ni 
Byddwch chi 
Byddan nhw 

Y dyfodol 
Bydda i’n mynd i’r sw fory. 
I’ll be going to the zoo tomorrow. 
 
Yr arferiadol 
Bydda i’n mynd i’r sw bob blwyddyn. 
I go to the zoo every year. 

Yr amodol - Conditional 
Byddwn i -  I would (be) 
Byddet ti 
Byddai e / o 
Byddai hi 
Bydden ni 
Byddech chi 
Bydden nhw 
Pe - If 
Pe bawn i / Pe byddwn i -  If I were 
Pe baet ti / Pe byddet ti 
Pe bai e / o / Pe byddai e / o 
Pe bai hi / Pe byddai hi 
Pe baen ni / Pe bydden ni 
Pe baech chi / Pe byddech chi 
Pe baen nhw / Pe bydden nhw  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



ANIFEILIAID Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Llenwch y bylchau gyda ffurfiau cywir y ferf ‘bod’.  Yna, trowch nhw i’r negyddol. 
 i. --------- i’n prynu tocyn raffl i helpu anifeiliaid bob Nadolig. 
 ii. --------- ni’n rhoi rhodd i elusen anifeiliaid wythnos nesa. 
 iii. --------- i’n helpu anifeiliaid mewn perygl pe bai arian gen i. 
 iv. --------- hi’n dathlu pen-blwydd y ci wythnos nesa! 
 v. --------- o’n mynd i’r brotest yn erbyn ffermio batri. 
 vi. --------- o’n cadw anifail anwes pe bai digon o arian ganddo. 
 vii. Pe bawn i’n ennill y loteri ----- i’n teimlo mor falch â’r paun. 
 viii. ------- i’n rhedeg fel cath i gythraul pe bai llygoden yn y tŷ. 
 ix. ----- i’n falch iawn o gael ci tywys pe bawn i’n ddall. 
 x. ------ hi’n siarad am arbrofi ar anifeiliaid wythnos nesa. 
2. Cyfieithwch y brawddegau, yna trowch nhw i’r negyddol. 
 i. We will see lots of animals on our trip. 
 ii. I would pay to see a wild crocodile. 
 iii. They go hunting every day when they are on holiday. 
 iv. We would feed the tame animals every morning. 
 v. She takes the dog for a walk every evening. 
3. Atebwch y cwestiynau. 
 i. Ble byddech chi’n gweld elyrch yn nofio? 
 ii. Pryd bydden nhw’n hela’r llwynog fel arfer? 
 iii. Pwy fyddai’n codi cyn cŵn Caer yn ystod y gwyliau? 
 iv. Pryd byddwch chi’n cyrraedd y fferm? 
 v. Sut byddech chi’n gwarchod anifeiliaid gwyllt? 
 vi. Fydden nhw’n cadw anifeiliaid gwyllt? 
 vii. Fyddech chi’n caniatáu arbrofi ar anifeiliaid? 
 viii. Fyddan nhw’n dofi’r ceffylau ar y fferm? 
 ix. Fyddwch chi’n mynd ar saffari flwyddyn nesa? 
 x. Fydden ni’n cael tocynnau i’r sw yn rhad ac am ddim? 
4. Gweithiwch gyda’ch partner i baratoi sgwrs ar ddifa moch daear.  Mae un 
 ohonoch chi o blaid ac un yn erbyn.  Ceisiwch berswadio’ch partner mai chi sy’n 
 iawn. 
5. Mewn erthygl feirniadol, disgrifiwch ymweliad â fferm neu sw.  

 Cŵn tywys 

P1 Dw i ddim yn meddwl dylai anifeiliaid weithio.  Beth yw dy farn di? 
P2 Wel, yn fy marn i, mae’n dibynnu. 
P1 Paid â bod mor ddwl, mae rhai anifeiliaid yn cael bywyd anodd iawn - 

ceffylau’n tynnu certi trwm, cario plant ar y traeth ac yn gweithio mewn 
syrcas ac o dan ddaear.  Mae’n ofnadwy. 

P2 Roedd yn ofnadwy ond nawr does dim llawer o anifeiliaid yn gweithio o 
dan ddaear a does dim llawer o anifeiliaid yn gweithio ar ffermydd 
chwaith – dim ond cŵn defaid, ynte?  Ac mae rhai anifeiliaid sy’n 
gweithio yn newid bywyd pobl. 

P1 Beth wyt ti’n feddwl? 
P2 Cŵn tywys y deillion a’r byddar.  Maen nhw’n gwneud llawer o waith da yn 

helpu pobl. 
P1 Dw i wedi clywed am gŵn tywys y deillion a dw i’n cytuno eu bod nhw’n 

gwneud llawer o waith da, ond dw i ddim wedi clywed am gŵn tywys y 
byddar. 

P2 Doeddwn i ddim wedi clywed llawer amdanyn nhw chwaith nes i mi 
ddarllen ‘Ffrind’ gan Non ap Emlyn yn y llyfr Sgram.  Dylet ti ddarllen y 
gerdd i ti gael gweld beth maen nhw’n wneud. 

Edrychwch ar ‘Ffrind’ ar dudalen 33 o Sgram.  Sut mae’r ci’n helpu’r bardd? 

Hyfforddiant mewn swydd i’r cŵn achub 
Yn ogystal ag achub ar y mynydd, bydd cŵn achub cymdeithas y gogledd yn cael 
eu hyfforddi i ddod o hyd i gyrff o dan y dŵr hefyd. Byddan nhw’n cael eu 
hyfforddi gan John James o Aberbont.  Mae John newydd fod ar gwrs 
hyfforddi yn America ac erbyn diwedd mis nesa, mae e’n gobeithio y bydd tri o 
gŵn y gymdeithas wedi eu hyfforddi.   
 
Dywedodd John ei fod yn gobeithio y bydd hyn yn ychwanegu at y gwasanaeth.  
Byddai wrth ei fodd pe bai mwy o bobl yn gallu helpu gyda’r gwaith.  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

BWYD Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

 

blawd (g) flour 
braster (g) fat 
bwyd iach (g) healthy food 
dewis iachus healthy option 
ffibr (g) fibre 
halen (g) salt 
rysáit (b) recipe 

Ansoddeiriau   
afiach unhealthy 
blasus tasty 
diflas tasteless 
iach healthy 
llawn full 
maethlon nourishing 

 Ymadroddion   
bron â llwgu almost starved 
cael llond bol ar ... fed up of ... 
chwant bwyd hungry 
gwneud cawl o bethau to make a mess of things 
llygaid yn fwy na’r bol greedy 
torri syched to quench a thirst 

 Berfau Verbs 
coginio to cook 
dewis to choose 
llwgu to starve / very hungry 

Wyt ti wedi bwyta dy frecwast? Ydw, dw i wedi bwyta fy mrecwast. 
    

Ydy hi wedi gorffen ei the? Ydy, mae hi wedi gorffen ei the 
ond dydw i ddim wedi gorffen fy 
nghoffi. 

    

Oeddech chi wedi gorffen eich cinio? Oedden, roedden ni wedi gorffen 
ein cinio. 

Fyddan nhw’n bwyta bwyd iach? Na fyddan, dim ond pan fyddan 
nhw bron â llwgu. 

Fydd digon o fwyd iach yn y parti? Bydd / Na fydd 
Oedd gormod o gaws ar y pitsa? Oedd / Nac oedd 
Ddylech chi fwyta llawer o gacennau? Na ddylen, dylen ... 
 Dylen ni fwyta llai o fraster. 
Fydd angen prynu mwy o datws? Na fydd, ond bydd angen mwy o 

ffibr yn y deiet. 

Gawsoch chi fwyd maethlon? Do / Naddo 
Beth fwytaist ti? Bwytais i bysgod a sglodion. 
Beth gawsoch chi i ginio? Cawson ni ginio Nadolig. 
Beth brynodd e i de? Prynodd e frechdanau i de. 
Beth goginiaist ti? Coginiais i deisen ben-blwydd. 
Pa rysáit ddefnyddiaist ti? Defnyddiais i rysáit ... 
Ble cest ti’r rysáit? Ces i’r rysáit ... 
Ble gweloch chi’r deisen ben-blwydd 
binc? 

Gwelon ni’r ... 

Oedd chwant bwyd arnat ti? Oedd, roedd chwant bwyd arna i. 
Oedd syched arnoch chi? Nac oedd, doedd dim syched arnon 

ni. 
Fydd syched arnyn nhw erbyn diwedd 
y ras? 

Bydd / Na fydd 

Fydd chwant bwyd arno fe erbyn 
diwedd y dydd? 

Bydd / Na fydd 

      Treiglad 
fy nhatws i trwynol 
dy datws di meddal 
ei (g) datws e / o meddal 
ei (b) thatws hi llaes 

berf gryno 
Bwytais i 
Blasaist ti 

+ treiglad meddal 
ginio 
bysgod ffres 

llawer o 
digon o 
gormod o 
mwy o 
ychydig o 
llai o 

  
  
+ treiglad meddal 
  

Mae syched arna i 
Oes? chwant bwyd arnat ti 
Does dim eisiau ... arno fe / fo 
Bydd angen ... arni hi 
Fydd?   arnon ni 
Fydd dim   arnoch chi 
Roedd   arnyn nhw 
Oedd?     
Doedd dim     

gormod o laeth 
digon o fenyn 
mwy o lysiau 
llai o fraster 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



BWYD Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Ysgrifennwch eich hoff rysáit. 
2. Llenwch y bylchau gyda ffurf gywir ‘ar’. 
  i. Roedd chwant bwyd ____ hi. 
  ii. Fydd dim syched _____ nhw. 
  iii. Oedd chwant bwyd _____ ti? 
  iv. Fydd dim eisiau bwyd _____ i. 
  v. Bydd angen diod _____ fe ar ôl y gêm. 
3. Cywirwch y gair mewn cromfachau. 
  i. Brynoch chi (moron) yn yr archfarchnad? 
  ii. Gwelais i (ceirios) yn y farchnad. 
  iii. Bwytodd hi (cacen ben-blwydd) yn y parti. 
  iv. Cawson nhw (tatws pob) i swper. 
  v. Tyfon nhw (bresych) yn yr ardd. 
  vi. Roedd gormod o (bwyd) yn y parti. 
  vii. Doedd dim digon o (llaeth) yn y coffi. 
  viii. Bydd llawer o (pobl) yn y barbeciw. 
  ix. Dylen ni fwyta llai o (menyn). 
  x. Dylen ni yfed mwy o (dŵr). 
4. Trefnwch barti neu farbeciw arbennig.  Cofiwch feddwl am 

 Ble? 
 Pryd? 
 Faint o’r gloch? 
 Fydd bwyd?  Beth?  Fydd diod?  Beth? Pwy fydd yn siopa? Ble? 
 Pwy fydd yn dod? 
 Fydd thema?  Beth? 

5. Mae angen i blant fwyta’n fwy iach.  Paratowch daflen i roi cyngor 
 iddyn nhw. 
6. Paratowch bwerbwynt – y sleidiau a’r cyflwyniad – i esbonio i’r 
 grŵp neu’r dosbarth beth ddylen nhw wneud i fwyta’n iach. 

Cyfweliad teledu – y gohebydd (reporter) yn gofyn cwestiynau i’r 
arbenigwr (specialist). 
 

 

Gohebydd Bore da.  Mae llawer yn y newyddion heddiw am blant yn 
bwyta gormod o fwyd afiach. 

Arbenigwr Oes. Mae plant yn bwyta llawer o fwyd sy’n llawn siwgr a 
braster a dydyn nhw ddim yn gwneud llawer o ymarfer 
corff.  Felly, mae’r plant yn dew iawn.  Dw i wedi cael llond 
bol ar rieni’n rhoi bwyd afiach i’r plant. 

Gohebydd Beth ddylen nhw wneud ‘te? 

Arbenigwr Dylai rhieni roi digon o lysiau a ffrwythau ffres i’r plant.  
Mae ffrwythau a llysiau’n flasus iawn ac maen nhw’n 
edrych yn dda ar y plât. 

Gohebydd Ond mae llawer o blant yn casáu llysiau.  Mae hi’n anodd 
perswadio rhai i fwyta mwy o lysiau. 

Arbenigwr Wel, mae’n bosib torri’r llysiau’n fach iawn neu eu gratio 
mewn bwyd fel cyri, chilli  a lasagne.   Fydd y plant ddim yn 
gweld y llysiau wedyn.  Hefyd, rydych chi’n gallu gwneud 
cacen foron. 

Gohebydd Beth?  Cacen foron? 

Arbenigwr Ie, mae’n dda iawn i chi.  Mae’r moron yn felys, felly does 
dim angen llawer o siwgr. 

Gohebydd Oes blas moron ar y gacen? 

Arbenigwr Nac oes, dydych chi ddim yn gallu gweld na blasu’r moron.  
I wneud y gacen yn iach, dylech chi ddefnyddio blawd 
cyflawn a rhoi ychydig o ffrwythau ynddi. 

Gohebydd Diddorol iawn.  Oes rysáit ‘da chi? 

Arbenigwr Oes, mae sawl rysáit diddorol iawn, a llawer o dips eraill ar 
sut i gadw’n iach ar ein gwefan. 

Gohebydd Diolch yn fawr iawn i chi. 

Gohebydd Bore da.  Mae llawer yn y newyddion heddiw am blant yn 
bwyta gormod o fwyd afiach. 

Arbenigwr Oes. Mae plant yn bwyta llawer o fwyd sy’n llawn siwgr a 
braster a dydyn nhw ddim yn gwneud llawer o ymarfer 
corff.  Felly, mae’r plant yn dew iawn.  Dw i wedi cael llond 
bol ar rieni’n rhoi bwyd afiach i’r plant. 

Gohebydd Beth ddylen nhw wneud ‘te? 

Arbenigwr Dylai rhieni roi digon o lysiau a ffrwythau ffres i’r plant.  
Mae ffrwythau a llysiau’n flasus iawn ac maen nhw’n 
edrych yn dda ar y plât. 

Gohebydd Ond mae llawer o blant yn casáu llysiau.  Mae hi’n anodd 
perswadio rhai i fwyta mwy o lysiau. 

Arbenigwr Wel, mae’n bosib torri’r llysiau’n fach iawn neu eu gratio 
mewn bwyd fel cyri, chilli  a lasagne.   Fydd y plant ddim yn 
gweld y llysiau wedyn.  Hefyd, rydych chi’n gallu gwneud 
cacen foron. 

Gohebydd Beth?  Cacen foron? 

Arbenigwr Ie, mae’n dda iawn i chi.  Mae’r moron yn felys, felly does 
dim angen llawer o siwgr. 

Gohebydd Oes blas moron ar y gacen? 

Arbenigwr Nac oes, dydych chi ddim yn gallu gweld na blasu’r moron.  
I wneud y gacen yn iach, dylech chi ddefnyddio blawd 
cyflawn a rhoi ychydig o ffrwythau ynddi. 

Gohebydd Diddorol iawn.  Oes rysáit ‘da chi? 

Arbenigwr Oes, mae sawl rysáit diddorol iawn, a llawer o dips eraill ar 
sut i gadw’n iach ar ein gwefan. 

Gohebydd Diolch yn fawr iawn i chi. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

DILLAD Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

 

 

 

Mae’n bert   

Mae’n cŵl   
Mae’n ddrud   
Mae’n ffasiynol   
Mae’n gyffyrddus   
Mae’n gysurus   

Mae’n ddel / Mae’n dlws  

dillad ffasiynol   
dillad gwaith   
dillad hen ffasiwn   
dillad masnach deg fair trade clothes 

Cyfwisg / oedd Accessory / ies 
breichled (b) bracelet 
clustdlysau ear-rings 
mwclis necklace 

Ymadroddion   
cael llond bol ar ... fed up with ... 
mynd dros ben llestri to go overboard 
Paid â siarad drwy dy 
het! 

Don’t talk through 
your hat! 

torchi llewys to knuckle down 

ailgylchu to recycle 
amynedd patience 
fodd bynnag however 
siop elusen charity shop 
unigryw unique 

Oeddet ti’n gwisgo dy drowsus 
newydd? 

Oeddwn, roeddwn i’n gwisgo fy nhrowsus 
newydd. 
Nac oeddwn, roeddwn i’n gwisgo fy nillad 
ysgol.  Mae’n gas ‘da fi ddillad ysgol. 

    
Brynaist ti’r crys T streipiog? Naddo, roedd e’n rhy ddrud. 
    
Beth yw dy hoff ddilledyn? Jîns glas tywyll yw fy hoff ddilledyn.  Dw i 

wrth fy modd yn gwisgo jîns. 
    
Pryd bydd hi’n gwisgo’r trowsus 
streipiog? 

Bydd hi’n gwisgo’r trowsus ar ei gwyliau. 

    
Ble hoffai dy frawd fynd i 
siopa? 

Hoffai fynd i siopa yng Nghaerdydd.  Mae e 
wrth ei fodd yn siopa. 

    
Pryd cest ti’r dillad newydd? Ces i’r dillad newydd wythnos diwetha. Mae’n 

well gen i’r dillad newydd na’r hen rai. 
    
Pwy brynodd y cap haul i ti? Nain. Prynodd hi’r cap yn y siop newydd yng 

Nghaernarfon. 
    
Beth fyddi di’n wisgo ar y trip? Bydda i’n gwisgo’r trowsus du a’r top newydd.  

Bydda i’n cario dillad tywydd gwlyb yn y bws. 
    
Faint gostiodd dy got binc? Costiodd hi ugain punt – bargen! 
    
Beth brynon nhw? Prynon nhw wisg ffansi i fynd i’r parti.  Mae 

ganddyn nhw wisg plismon, nyrs a Superted.  
Maen nhw wrth eu bodd. 

    
Wisgaist ti’r siwmper las ddoe? Naddo, mae hi’n hen ffasiwn ac mae hi’n rhy 

fach. 

wrth fy modd 
wrth dy fodd 
wrth ei fodd (g) 
wrth ei bodd (b) 
wrth ein bodd 
wrth eich bodd 
wrth eu bodd 

Mae gen i gwpwrdd dillad 
enfawr. 

Roedd gennyt ti byjamas patrymog. 
Bydd ganddo fe drowsus ffasiynol. 
  ganddi hi felt newydd sbon. 
  gennyn ni ddillad cyffyrddus. 
  gennych chi ormod o gotiau cynnes. 
  ganddyn nhw lawer o ddillad haf. 

Gan + treiglad meddal 

Mae‘n well + gan + treiglad meddal 
Roedd  yn gas       
Bydd yn         

Roedd yn gas ganddi hi ddillad patrymog. 
Mae’n well gen i drowsus tynn. 

Rhy (too) 
 
 

rhy 

+ Treiglad 
meddal 
fawr 
ddrud 
dynn 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



DILLAD Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Atebwch y cwestiynau. 
 i. Beth yw dy hoff gyfwisg? 
 ii. Pryd byddi di’n gwisgo dy glustdlysau newydd? 
 iii. Oeddet ti wrth dy fodd efo’r dillad masnach deg?  Pam? 
 iv. Fydd hi’n well gennyt ti wisgo’r trowsus hen ffasiwn? 
 v. Faint gostiodd dy wisg ffansi? 
 vi. Wisgaist ti dy freichled aur? 
 vii. Ble prynoch chi eich cap haul? 
 viii. Oedd eich tad yn gwisgo tracwisg? 
 ix. Ble cawsoch chi’ch dillad newydd? 
 x. Welaist ti fy nillad gwaith i? 

 

2. Llenwch linell gyntaf y grid isod.  Yna, gofynnwch gwestiynau i bum aelod arall o’r 
 dosbarth er mwyn llenwi pob bwlch.  Wedyn, rhowch wybodaeth am eich hoff 
 ddilledyn chi a hoff ddilledyn un o’ch ffrindiau i’r dosbarth. 

 
3. Ysgrifennwch ffurf gywir yr ymadroddion mewn cromfachau. 
 i. Oedd y dillad newydd yn rhy (drud)? 
 ii. Oeddet ti wrth dy (bodd) ‘da dy (gwisg) nofio newydd? 
 iii. Bydd fy (pyjamas) streipiog yn rhy (tynn) erbyn y gaeaf. 
 iv. Mae fy (cot) gaeaf i’n rhy (cynnes) i wisgo ym mis Ebrill. 
 v. Ydy dy (brawd) di’n hoffi dillad masnach deg? 
 vi. Oedd hi’n well (gan) hi (dillad) cŵl? 
 vii. Bydd yn gas (gan) nhw (gwisgo) tei. 
 viii. Roeddwn i wrth fy (bodd) ‘da’r dillad gwaith achos maen nhw’n 

 ffasiynol. 

Enw Hoff ddilledyn? Prynu – 
ble? 

Prynu – 
pryd? 

Pris? Gwisgo – 
pryd? 

Fi           
            
            
            
            
            

P1 Glywaist ti am Dylan? 
P2 Naddo, beth amdano fe? 
P1 Gwariodd e fil o bunnau ar ddillad newydd!! 
P2 Beth?  Paid â siarad drwy dy het!  Mae e wrth ei fodd yn edrych yn 

cŵl ond dydy e ddim yn mynd dros ben llestri fel arfer.  Sut bydd e’n 
talu’r bil? 

P1 Bydd rhaid iddo fe dorchi llewys yn y gwaith nawr. 

 

Hen ddillad a dillad newydd 
 

Ydych chi wedi cael llond bol ar 
eich dillad? Ydych chi wedi blino 
gwisgo'r un dillad â phawb arall?  
Os ydych chi, beth am dorchi 
llewys a mynd ati i ailgylchu? 
  
Oeddech chi’n gwybod bod gan 
bob un ohonon ni chwe dilledyn 
dydyn ni ddim wedi ei wisgo?  Beth 
am roi rhai ohonyn nhw i siop 
elusen  a helpu’r amgylchedd ar yr 
un pryd?  Efallai byddwch chi’n 
gallu prynu rhywbeth newydd pan 
fyddwch chi yn y siop, dilledyn 
gwahanol i ddillad pawb arall. 
  
Neu beth am ddilyn esiampl Ceri a 
Lowri o Ysgol Uwchradd Tywyn a 
dylunio eich dillad ffasiynol eich 
hun?  Mae’n well ganddyn nhw 
gynllunio a gwneud eu dillad achos 

maen nhw’n hoffi edrych yn wahanol i 
bawb arall.  Os ydyn nhw’n mynd i 
barti, fydd neb yn gwisgo’r un dillad 
â nhw. 
  
 
 
 
 
 
Fodd bynnag, mae gwneud eich dillad 
eich hun yn cymryd llawer o amser ac 
amynedd.  Rhaid bod yn ofalus iawn 
wrth fesur a gwnïo, neu fydd y 
dilledyn ddim yn ffitio’n dda.  Ond, 
ar ddiwedd y broses, ym marn Ceri a 
Lowri, mae mynd allan yn gwisgo 
dilledyn rydych chi wedi ei wneud 
eich hun yn deimlad bendigedig.  
Maen nhw wrth eu bodd yn gwisgo 
dillad ffasiynol ac unigryw. 

 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

 

HAMDDEN Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

blynyddol annual 
cystadleuaeth (b) 
cystadlaethau 

competition / s 

chwarae sboncen to play squash 
danadl poethion nettle / s 
o gwbl at all 
peiriant lladd gwair (g) / 
peiriannau lladd gwair 

lawn mower / s 

pencampwriaeth y byd world championship 
planhigyn (g) / planhigion plant / s 
prif weithredwr (g) / prif 
weithredwyr 

chief executive / s 

pryd o fwyd (g) meal 
sboncen squash 

Berfau Verbs 
benthyca to borrow 
lleddfu poen to numb the pain 
llogi to hire 
ymlacio to relax 

Beth fyddi di’n wneud penwythnos 
nesa? 

Bydda i’n gwneud fy ngwaith cartref 
nos Wener ac wedyn bydda i’n 
ymlacio ddydd Sadwrn a dydd Sul. 

    
Sut byddi di’n ymlacio? Bydda i’n mynd i’r sinema. 
    
Pryd byddi di’n mynd i’r sinema? Bydda i’n mynd bob nos Fercher 

achos mae dau am bris un yno. 
    
Pa fath o ffilmiau mae e’n hoffi? Mae e’n hoffi ffilmiau antur. 
Fydd e’n / o’n llogi ffilmiau hefyd? Bydd, weithiau. 
  Na fydd, fydd e ddim yn llogi 

ffilmiau ond weithiau bydd e’n prynu 
DVDs. 

Beth fyddwch chi’n wneud yn eich 
amser hamdden? 

Byddwn ni’n mynd i’r ymarfer pêl-
droed bob nos Fawrth ac yn chwarae 
gêm brynhawn Sadwrn. 

    
Ble byddwch chi’n chwarae dydd 
Sadwrn nesa? 

Byddwn ni’n chwarae yng Nghanolfan 
y Llan ddydd Sadwrn. 

    
Fyddwch chi’n mynd i’r Ganolfan 
Hamdden o gwbl? 

Byddwn, wrth gwrs achos mae cadw’n 
heini yn bwysig. 

  Na fydda, fydda i byth yn mynd i’r 
  Ganolfan. 
    
Beth fyddwch chi ddim yn wneud yn 
eich amser hamdden? 

Fydda i ddim yn gwneud gwaith 
cartref a fydda i byth yn gwrando ar 
gerddoriaeth. 

    
Beth fyddi di ddim yn wneud ar y 
penwythnos? 

Fydda i ddim yn codi’n gynnar! 

Y dyfodol - Future 
Yr arferiadol  - Habitual 
 
Bydda i   
Byddi di 
Bydd e / o 
Bydd hi 
Byddwn ni 
Byddwch chi 
Byddan nhw 

Mae treiglad meddal ar ddechrau’r 
cwestiwn a’r negyddol. 
Fyddan nhw’n llogi DVDs? 
Fyddi di ddim yn ymlacio yn y sawna. 

Y dyfodol 
Bydda i’n mynd i’r theatr fory. 
I’ll be going to the theatre tomorrow. 

Yr arferiadol 
Bydda i’n mynd i’r theatr bob nos 
Sadwrn. 
I go to the theatre every Saturday 
night. 

byth – never (in a negative sentence) 
Fydda i byth yn cystadlu.  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



HAMDDEN Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Beth ydy ffurfiau cywir y geiriau mewn cromfachau?  Wedyn, trowch y 
 brawddegau a’r cwestiynau i’r negyddol. 
 i. Beth (bydd di’n) wneud dros y penwythnos? 
 ii. (Bydd nhw’n) cael pryd o fwyd tawel. 
 iii. Pryd (bydd ni’n) cael cyfle i chwarae’r gêm gyfrifiadur? 
 iv. Beth (bydd chi’n) hoffi wneud yn eich amser hamdden? 
 v. Sut (bydd ti’n) ymlacio? 

 
2. Cyfieithwch 
 i. I’ll be playing squash next Sunday night. 
 ii. They eat stinging nettles in Dorset every year. 
 iii. He won’t be competing this year.  He wants to relax and enjoy the 

 competition. 
 iv. She’s preparing for the world championship. 
 v. They’ll be competing in the annual lawn mower races. 

 
3. Mae 28% o brif weithredwyr yn ymlacio drwy chwarae golff.  Mae 12% yn 
 ymlacio drwy goginio ac mae 6% yn ymlacio drwy ganu’r piano.  Gwnewch arolwg 
 i weld sut mae athrawon a myfyrwyr yn ymlacio.  Ydy dynion a menywod yn 
 gwneud pethau gwahanol? Wedi i chi wneud yr arolwg, trafodwch y 
 canlyniadau yn eich grŵp. Crynhowch y canlyniadau i gyd mewn erthygl 
 ddiddorol. 

 
4. Mae rhai pobl yn gwneud pethau anarferol iawn yn eu hamser hamdden.  Mae 
 rhai pobl yn bwyta danadl poethion, rasio peiriannau lladd gwair, snorclo cors a 
 smwddio dan ddŵr.  Mae llawer mwy.  Chwiliwch ar y we am ddiddordebau 
 anarferol ac yna paratowch gyflwyniad ar un ohonynt.  Gwnewch y cyflwyniad o 
 flaen y dosbarth.  Beth am ddefnyddio pwerbwynt? 
 
5. Atebwch e-bost Efa yn y golofn nesaf. 

Oddi wrth 
 

At 

 

 

Pwnc 

Iwan 

Efa 

Penwythnos 

Iwan 
Gair yn fyr i ddweud bydda i’n mynd i ffwrdd am y penwythnos i Lanwrtyd.  Bydda 
i’n mynd bob blwyddyn i weld y ras rhwng dyn a cheffyl.  Fydda i byth yn cystadlu 
ond mae gwylio’r ras yn llawer o hwyl. 
 
Hoffet ti ddod? 
 
Cofion 
 
Efa  

Penwythnos Gwil 

P1 Wyt ti wedi clywed am Gwil?  Bydd e’n mynd i Dorset y 
penwythnos nesa. 

P2 Pam? 
P1 Achos mae e’n cystadlu ym mhencampwriaeth bwyta danadl 

poethion y byd yn Crewkerne. 
P2 Beth??!!  Bwyta danadl poethion?  Dydy e ddim yn gall!  Beth fydd 

e’n wneud? 
P1 Bydd e’n bwyta dail y danadl poethion. 
P2 Pwy fydd yn cystadlu? 
P1 Mae pobl yn dod o bob man – Awstralia, Efrog Newydd, Gwlad Belg 

a Gogledd Iwerddon – a Chymru wrth gwrs. 
P2 Oes rheolau? 
P1 Oes, byddan nhw’n bwyta am awr.  Dydyn nhw ddim yn cael rhoi 

rhywbeth i leddfu’r boen ar eu cegau a dydyn nhw ddim yn cael 
mynd â danadl poethion eu hunain gyda nhw. 

P2 Faint fydd rhaid iddo fe fwyta? 
P1 Tua dau ddeg pedwar planhigyn! 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

 

 

 

SIOPA Cam 3 

Patrymau 
Geirfa 

Enwau Nouns 
cynnyrch produce 
masnach deg fair trade 
parc manwerthu (g) / 
parciau manwerthu 

retail park / s 

rheolwr (g) / 
rheolwraig (b) / 
rheolwyr 

manager /  
manageress /  
managers 

siop adrannol (b) / 
siopau adrannol 

department store / s 

siop gadwyn (b) / 
siopau cadwyn 

chain store / s 

Berfau Verbs 
cefnogi to support 

Ansoddeiriau Adjectives 
anferth huge 
drutach more expensive 
drutaf most expensive 
lleol local 
poblogaidd popular 
rhatach cheaper 
rhataf cheapest 
teg fair 

Pris Price 

Ymadroddion   
cynddrwg â’i gilydd as bad as each other 
cystal â fi as good as me 
cystal cyfaddef just as well to confess 
er gwaethaf despite 
gorau po fwyaf the more the better 
rhoi’r gorau i to give up 

P’un ydy dy hoff siop adrannol di? Fy hoff siop adrannol yw Davies a Jones. 
    
Mae ffagots y cigydd yn flasus dros ben.  Maen nhw mor flasus â’r selsig. 
    
Dydy’r bwyd yn y Siop Fach ddim mor ddrud â’r bwyd yn yr archfarchnad. 
    
Mae’r dillad yn y siop gadwyn yn fwy ffasiynol na’r dillad ar y farchnad ond 
mae’r dillad ar y farchnad yn rhatach na’r dillad yn y siop gadwyn. 
  
Y stondin bwyd Eidalaidd oedd y mwyaf prysur yn y dref ond y siop fargeinion 
oedd yn gwerthu’r nwyddau rhataf. 
    
Oedd y moron mor rhad â’r tatws? Nac oedden, roedden nhw’n ddrutach 

na’r tatws. 
    
Bydd y stondin masnach deg yn boblogaidd, ond bydd y stondin dillad ail law yn 
fwy poblogaidd.  Y stondin cacennau fydd y mwya poblogaidd. 
    
Roedd y gwasanaeth yn y siop esgidiau yn well nag yn y siop ddillad. 
    
Roedd rheolwr yr archfarchnad yn dda ond roedd rheolwr y siop ddillad cystal 
â fe.  Rheolwr y tŷ bwyta oedd y gorau. 
    
P’un oedd y gorau – y gwasanaeth yn y 
caffi neu’r gwasanaeth yn y bar byrger? 

Y gwasanaeth yn y caffi oedd y      
gorau. 

    
Er gwaethaf fy mhroblemau ariannol, dw i ddim yn mynd i roi’r gorau i siopa. 
    
Mae rheolwyr y siopau mawr i gyd cynddrwg â’i gilydd. 
  
Dylen ni wneud mwy i gefnogi siopau lleol er gwaethaf y ffaith fod y 
nwyddau’n ddrutach yno. 

Cymharu ansoddeiriau 
 
mor + treiglad meddal ... â / ag ( +  
llafariad – vowel) 
mor ddrud ag orennau 
 
OND - dim ll / rh 
e.e. 
mor llawn â ... 
mor rhad â ... 
 
yn fwy ... na / nag (+ llafariad–vowel) 
yn fwy drud nag afalau 
 
y mwya ... 
y mwya poblogaidd 

Ansoddeiriau afreolaidd 

da cystal gwell gorau 

drwg cynddrwg gwaeth gwaetha 

mawr mor fawr 
/ cymaint 

mwy mwya 

bach mor fach 
cyn lleied 

llai lleia 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



SIOPA Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Llenwch y bylchau gyda ffurf gywir y gair mewn cromfachau. 
 i.  Roedd y diodydd (drwg) â’r bwyd. 
 ii. Bydd hi’n gwerthu (da) â fe cyn bo hir. 
 iii. Fy siop i fydd yr (da) yn y dref. 
 iv. Roedd y siop elusen yn (mawr) na’r siop ddillad. 
 v. Mae’r ganolfan siopa newydd yn (bach) na’r hen ganolfan. 
 vi. Y bwyd yn yr archfarchnad oedd y (drwg) yn yr ardal. 
 vii. Ei stondin hi oedd y (bach) yn y ffair fwyd. 
 viii. Mae’r afalau ar y farchnad (mawr) â’r afalau yn y siop ffrwythau. 
 ix. Roedd y lori gig yn (bach) na’r lori ffrwythau. 
 x. Mae hi’n (drwg) na fi am brynu dillad drud. 
 
2. Mae angen dwy set o gardiau wyneb i waered ar y ddesg.  Ar set 1 ysgrifennwch 
 mor ..., yn fwy ..., y mwya. Ar set 2, ysgrifennwch rhad, drud, poblogaidd, blasus, 
 ffres, lliwgar.  Yn eich tro, codwch un cerdyn o bob pentwr a gwnewch frawddeg i 
 gynnwys y ddau ymadrodd.  Pa aelod o’r grŵp sy’n gwneud y brawddegau gorau? 
 
3. Sut mae siopa wedi newid yn eich tref chi yn ystod y 30 mlynedd diwethaf? 
 i. Gofynnwch i bobl yr ardal am wybodaeth.  Meddyliwch am 

 archfarchnadoedd, parciau manwerthu, siopa ar y we, siopa catalog, 
 siop y gornel, y groser, siopau adrannol ac ati.   

 ii. Yn eich grŵp, trafodwch sut mae siopa yn well neu’n waeth nawr na 
 30 mlynedd yn ôl.  Ydy pawb yn cytuno? 

 iii. Ysgrifennwch erthygl i’r papur bro yn mynegi barn am fanteision ac 
 anfanteision dulliau modern o siopa. 

4. Paratowch daflen i berswadio mwy o bobl i brynu bwyd a dillad masnach deg. 
 
5. Paratowch daflen i hysbysebu nwyddau fydd ar werth mewn siop newydd.  

 Cofiwch berswadio pobl mai hon fydd yr orau yn y dref. 
 
6. Yn eich grŵp, trafodwch p’un sy bwysicaf – prynu cynnyrch lleol neu gefnogi 
 masnach deg?  Ydy pawb yn cytuno?  Wedyn dywedwch wrth y dosbarth beth yw 
 barn y grŵp.  

Tamaid Blasus 
Ddydd Sadwrn nesaf bydd Tamaid Blasus yn agor ei ddrysau am y tro cyntaf 
yn Abercwm.  Dim ond y cynnyrch lleol gorau fydd ar werth yno medd y 
rheolwr, Tom Williams.  Gorau po fwyaf o bobl fydd yn dod i’r siop er mwyn 
cadw’r prisiau mor rhad â phosibl.  Cofiwch fod prynu’n lleol yn well i’r 
amgylchedd ac yn rhatach i’r cwsmer.  Siop Abercwm fydd siop fwyaf y cwmni 
yng Nghymru ac maen nhw’n hyderus y bydd y fenter yn llwyddiannus dros ben.  
Mae cymaint o bobl heddiw yn meddwl yn ofalus am beth maen nhw’n ei fwyta 
ac yn gwneud mwy o ymdrech i brynu bwyd organig ffres.  

 Arferion siopa 
 

 

P1 Sut wyt ti’n siopa fel arfer? 
P2 Mae’n dibynnu.  Dw i’n hoffi mynd i’r archfarchnad i siopa bwyd 

achos mae’r bwyd yn rhatach yno nag ar y Stryd Fawr.  Beth 
amdanat ti? 

P1 Wel cystal cyfaddef, dw i’n fwy diog na ti achos rwy’n archebu’r 
bwyd ar lein ac mae e’n dod yn y fan i’r tŷ bob yn ail wythnos. 

P2 Bydda i’n siopa ar y we weithiau hefyd achos mae’n fwy cyfleus na 
mynd i’r siopau.  Mae’r siopau ar y we ar agor drwy’r dydd a’r nos. 

P1 Ydyn, ond beth os na fydd y dillad yn ffitio? 
P2 Dw i ddim yn prynu dillad ar y we – dim ond llyfrau a DVDs.  Mae 

gwell dewis ar y we nag yn y dre. 
P1 Ond mae llawer o siopau llyfrau da yn y parc manwerthu newydd. 
P2 Oes, mae llawer o siopau o bob math yno.  Mae hyd yn oed siop 

masnach deg yno.  Fyddi di’n prynu nwyddau masnach deg? 
P1 Na fydda, dim yn aml.  Dylwn i wneud mwy mae’n debyg i helpu pobl 

llai ffodus na fi. 
P2 Dylwn i wneud mwy hefyd ond mae’r nwyddau’n ddrutach na 

nwyddau’r siopau eraill. 
P1 Ychydig efallai ond mae rhoi pris teg i bobl y trydydd byd am eu 

nwyddau yn fwy pwysig nag arbed arian. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

TEIMLADAU A SYNHWYRAU Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

Enwau Nouns 
awyrgylch (g) atmosphere 
band dur (g) bandiau dur steel band / s 
bwa saeth (g) bow and arrow 
cneuen goco (b) / cnau coco coconut / s 
danteithion delicacy / treats 
golau (g) / goleuadau light / s 
gwybedyn (g) / gwybed gnat/s 
peiriant (g) / peiriannau machine / s 
seren (b) / sêr star / s 
siwgwr candi (g) candy floss 

 

 

Berfau Verbs 
gafael am to grasp 
gofidio to worry 
goglais to tickle 
gwibio to dart 
teimlo dros to feel for 

Ansoddeiriau Adjectives 
anniben untidy 
dall blind 
glawog rainy 
llachar bright 
trwsiadus well groomed 

Ymadroddion   
colli gwynt out of breath 
tynnu dŵr o’r dannedd to make one’s mouth water 
yn cenfigennu wrth jealous of 
yn flin dros sorry for 
yn flin wrth nasty to (NW) 
yn garedig wrth kind to 
yn gas gan to hate 
yn gas wrth nasty to (SW) 
yn well gan to prefer 
yn well i better 

Synhwyrais ei bod yn well i mi adael ar unwaith achos roedd yr 
awyrgylch yn ofnadwy. 
    

Clywais ei fod e’n / o’n gas iawn wrthot ti ddoe. 
  
Roedd e’n / o’n cenfigennu wrthi hi achos roedd hi wedi ennill y 
gystadleuaeth blasu gwin. 
  
Pam rwyt ti’n teimlo mor flin drosti?   Mae hi‘n gas iawn wrth bawb bob 
amser.  

Dw i’n teimlo’n flin drosti achos does dim ffrindiau ganddi.  

    

Roedd hi’n well ganddo golli’r gêm na bod yn gas wrth ei ffrindiau. 

  

Flasaist ti’r danteithion?  

  

Roedd yn gas gen i feddwl am yr arogl yn y dosbarth ar ddiwrnod 
glawog. 
  
Roedden nhw’n garedig iawn wrth fam-gu Siân pan aeth hi i’r ysbyty. 
    

Doeddwn i ddim yn teimlo’n flin dros reolwr y siop.  Roedd ganddo 
ddigon o arian. 
  

Byddai’n well gen i fynd i’r syrcas nag i’r ffair. 
  
Bydd hi’n well iddyn nhw gyrraedd yn gynnar os ydyn nhw eisiau clywed y 
band dur. 

Do, ond roedd yn well gen i’r goleuadau llachar. 

Arddodiaid – cofiwch y terfyniadau 
(endings). 
 

 
 

 

Wrth Dros 

wrtho i drosto i 

wrthot ti drostot ti 

wrtho fe / fo drosto fe / fo 

wrthi hi drosti hi 

wrthon ni droston ni 

wrthoch chi drostoch chi 

wrthyn nhw drostyn nhw 

Gan I 

gen i i fi 

gennyt ti i ti 

ganddo fe / fo iddo fo / fe 

ganddi hi iddi hi 

gennyn ni i ni 

gennych chi i chi 

ganddyn nhw iddyn nhw 

Wrth Dros 

wrtho i drosto i 

wrthot ti drostot ti 

wrtho fe / fo drosto fe / fo 

wrthi hi drosti hi 

wrthon ni droston ni 

wrthoch chi drostoch chi 

wrthyn nhw drostyn nhw 

Mae treiglad meddal ar ôl wrth, 
dros, gan, i. 
 
Roedd yn gas gen i weld y dyn. 
Bydd yn well i ti wrando’n ofalus. 
Mae o’n cenfigennu wrth dad Aled. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



TEIMLADAU A SYNHWYRAU Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Beth yw ffurf gywir y gair mewn cromfachau? 
 i.  Roedd hi’n cenfigennu (wrth) ti pan welodd hi’r dillad. 
 ii.  Dysgais i’r gerdd neithiwr ond es i (dros) hi eto heno.  
 iii.  Mae hi mor garedig (wrth) hi bob amser. 
 iv.  Bydd yn well (i) nhw wrando’n ofalus y tro hwn. 
 v.  Roedd yn well (gan) nhw’r stondin bwa saeth. 
 vi.  Oeddech chi’n flin (dros) ni? 
 vii. Byddai’n well (gan) ni flasu’r siwgwr candi. 
 viii. Dw i’n dwlu arni achos roedd hi bob amser mor garedig (wrth) ni. 
 ix.  Bydd hi’n well (i) fe flasu’r bwyd cyn ei roi i’r babi. 
 x.  Roedd o’n teimlo (dros) i pan ddywedais beth ddigwyddodd. 
2.        Darllenwch y gerdd ‘Y Ffair’ allan o ‘Poeth’. 
 i. Trafodwch yn eich grŵp beth mae’r bardd yn ei weld, ei flasu a’i arogli.  
 ii. Meddyliwch am le arbennig, e.e. glan y môr, syrcas, parc hamdden, ffreutur 

 yr ysgol.  Gwnewch restr o’r pethau rydych chi’n eu gweld, eu clywed, eu 
 blasu a’u harogli yn eich lle arbennig chi a dywedwch beth ydyn nhw wrth 
 aelodau eraill y grŵp.  Ydyn nhw’n gwybod beth yw’r lle? 

 iii. Nawr, rhowch y geiriau at ei gilydd mewn cerdd.  Darllenwch eich cerddi i 
 aelodau eraill eich grŵp.  Pa eiriau yng ngherddi eich ffrindiau rydych chi’n 
 hoffi?  Pam? 

3.         Cyfieithwch. 

 
4. Ysgrifennwch bortread o berson sy’n arbennig iawn i chi. Defnyddiwch y pum 

synnwyr i ddisgrifio’r person.  Sut rydych chi’n teimlo am y person yma?  Pam?  
5. Disgrifiwch olygfa arbennig i rywun sy ddim yn gallu gweld. 

i.     Was he nasty to you? ii.   Did they feel sorry for her? 

iii.    I’d better be kind to you. iv.  He prefers coconuts. 

v.    She was always nasty to them. vi.  They hated sweet drinks. 

vii.  I didn’t feel sorry for them. viii. We prefered the smooth paté. 

ix.   He’d better listen carefully. x.    I hate the smell of cigarettes. 

i.     Was he nasty to you? ii.   Did they feel sorry for her? 

iii.    I’d better be kind to you. iv.  He prefers coconuts. 

v.    She was always nasty to them. vi.  They hated sweet drinks. 

vii.  I didn’t feel sorry for them. viii. We prefered the smooth paté. 

ix.   He’d better listen carefully. x.    I hate the smell of cigarettes. 

Sgwrs rhwng Sam a Dan – mae Dan yn ddall 
Dan Mae miwsig y band dur yn fendigedig.  Mae’n creu awyrgylch arbennig 

iawn. 
Sam Ydy, ac mae gwisgoedd y dawnswyr mor lliwgar – trueni mawr nad wyt 

ti’n gallu eu gweld. 
Dan Ie, ond does dim eisiau i ti deimlo’n flin drosto i.  Rwy’n mwynhau’r 

gerddoriaeth a churiad y band, arogl y cŵn poeth, y sglodion a’r 
bwydydd yn coginio.  Mae’n tynnu dŵr o’r dannedd. 

Sam Wyt ti eisiau rhywbeth i’w fwyta ‘te? 

Dan Yn anffodus, does dim amser gen i.  Mae’n well i fi a Pero fynd achos 
mae’n amser bwyd iddo fe. 

Sam O’r gorau.  Ond beth am brynu bwyd i ni gael ei fwyta yn y tŷ?  Bydd 
pawb yn hapus wedyn – ti, fi a Pero. 

Dan Syniad da.  Rwyt ti mor garedig wrtho i. 

Portread 

Anti Sal 
 

Mae Anti Sal yn berson hyfryd achos mae hi mor garedig wrth bawb.  Dw i’n 
teimlo’n dda pan dw i yn ei chwmni hi.  Mae hi bob amser yn edrych yn 
drwsiadus - mae’n gas ganddi bobl anniben.  Mae gwên fawr lydan ar ei 
hwyneb ac mae ei llygaid brown tywyll yn disgleirio fel sêr.  
 
Y peth cynta mae hi’n wneud yw rhoi cwtsh mawr i mi.  Rwy’n teimlo croen 
meddal eu bochau ac mae ei gwallt tywyll cyrliog yn goglais fy wyneb.  Rwy’n 
arogli’r persawr ffres mae hi’n wisgo ac yna rwy’n teimlo’r breichiau cryf yn 
gafael amdanaf.  Rwy’n colli fy ngwynt ond rwy’n teimlo’n ddiogel gyda hi. 
 
Wedyn, mae hi’n agor y bag ac rwy’n arogli ac yn gweld y danteithion mae hi 
wedi dod gyda hi i de – digon i dynnu dŵr o’r dannedd.  Rwy’n gallu blasu’r 
bara ffres a’r gacen siocled cyn eu rhoi yn fy ngheg!  Bendigedig!  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

TEITHIO A GWYLIAU Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

Gwlad / gwledydd Country / countries 
Awstralia Australia 
Awstria Austria 
Ffrainc France 
Gwlad Belg Belgium 
Gwlad Groeg Greece 
Iwerddon Ireland 
Lloegr England 
Patagonia Patagonia 
Sbaen Spain 
Seland Newydd New Zealand 
Twrci Turkey 
Y Swistir Switzerland 
Yr Aifft Egypt 
Yr Alban Scotland 
Yr Almaen Germany 
Yr Ariannin Argentina 
Yr Eidal Italy 

 

Eryri Snowdonia 
Môr Iwerydd Atlantic Ocean 
Y Môr Tawel The Pacific Ocean 
Yr Alpau The Alps 
Yr Andes The Andes 
Yr Wyddfa Snowdon 

bwthyn (g) / bythynnod cottage / cottages 
delfrydol ideal / perfect 
dringo creigiau rock climbing 
maes awyr (g) /meysydd awyr airport /s 
mordaith cruise 
nifer cyfyngedig limited number 
rhatach cheaper 
trefniadau arrangements 

Gallwn i fynd i Batagonia gyda’r teulu ond dw i ddim yn hoffi hedfan. 
  

Allai hi ddim colli’r trip i weld ei brawd yn Seland Newydd. 
  

Allet ti fforddio talu am ddau docyn? Gallwn, gallwn i fforddio talu. 
Na allwn, allwn i ddim fforddio talu am 
un tocyn! 

Byddwn i wrth fy modd yn mynd ar saffari. 
  

Fydden nhw byth yn mynd i’r fflat yn Sbaen cyn y Nadolig. 
  

O ble byddech chi’n hedfan? Bydden ni’n hedfan o Lerpwl. 
    

Beth fyddai ei gwyliau delfrydol hi? Ei gwyliau delfrydol fyddai cerdded yn 
yr Alban. 

    

Pryd byddet ti’n hoffi mynd ar dy 
wyliau eleni? 

Byddwn i’n hoffi mynd yn syth ar ôl y 
sioe yn Llanelwedd. 

Pe bawn i’n ennill y loteri, byddwn i’n mynd ar wyliau hir i Awstralia. 

    

Pe baen nhw eisiau mynd ar y fordaith, bydden nhw wedi talu erbyn hyn. 

    
Pe baet ti’n gyfoethog, gallet ti fforddio mynd i deithio am chwe mis. 
    
Pe bai hi’n gweithio’n galed, allai hi  
fforddio teithio dosbarth cyntaf? 

Gallai, gallai hi fforddio. 
Na allai, allai hi ddim ond gallai hi aros 
am wythnos arall. 

    

Pe bai swydd gen i, fyddwn i ddim yn rhydd i deithio. 

    

Pe bai’r tywydd yn braf yn y gaeaf, fyddai dim eisiau gadael Cymru. 

Byddwn i – would / used to 

 

Byddwn i 

Byddet ti 

Byddai e /o 

Byddai hi 

Bydden ni 

Byddech chi 

Bydden nhw 

Byddai’r rhieni 

Byddwn i 

Byddet ti 

Byddai e /o 

Byddai hi 

Bydden ni 

Byddech chi 

Bydden nhw 

Byddai’r rhieni 

Gallwn i - could 

 

Gallwn i 

Gallet ti 

Gallai e /o 

Gallai hi 

Gallen ni 

Gallech chi 

Gallen nhw 

Gallai’r teulu 

Gallwn i 

Gallet ti 

Gallai e /o 

Gallai hi 

Gallen ni 

Gallech chi 

Gallen nhw 

Gallai’r teulu 

Pe bawn i – If I were to 

 

Pe bawn i 

Pe baet ti 

Pe bai e / o 

Pe bai hi 

Pe baen ni 

Pe baech chi 

Pe baen nhw 

Pe bai’r gwyliau ... 

Pe bawn i 

Pe baet ti 

Pe bai e / o 

Pe bai hi 

Pe baen ni 

Pe baech chi 

Pe baen nhw 

Pe bai’r gwyliau ... 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 
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Gweithgareddau 
 
1.  Yn eich grŵp trafodwch 
 i. beth fyddech chi’n wneud pe baech chi’n ennill y loteri 
 ii. beth fyddai eich gwyliau delfrydol chi 
 iii. beth fyddai’r gwyliau gwaethaf posibl i chi. 
          Gan bwy mae’r syniadau mwyaf diddorol?  Rhowch resymau. 

 
2. Cyfieithwch y cwestiynau ac yna atebwch nhw yn Gymraeg. 
 i.  Would you choose a skiing holiday? 
 ii.  Would she go on holiday with you? 
 iii.  Could I go on my own? 
 iv.  If I paid for the train ticket, would you come? 
 v.  If they arrived at the airport early, would they get a good seat? 
 vi. How would you feel if you won a world cruise? 
 vii. Who would you take with you on a rock climbing holiday? 
 viii. When would she go to stay in the cottage? 
 ix. Why wouldn’t they travel by plane? 
 x. Wouldn’t you be able to leave the dog in a kennel for a week if 

 you booked now? 
 
3. Paratowch daflen wybodaeth i hysbysebu gwyliau anarferol. 

 
4. Mae eich grŵp yn mynd i drefnu gwyliau.  Cofiwch drafod: 
 

 
 
Oes angen trefnu rhywbeth arall?  Nawr, dywedwch wrth bawb arall am eich 
trefniadau. 

 ble byddwch chi’n mynd  ble byddwch chi’n aros 

 pryd byddwch chi’n mynd  sut byddwch chi’n teithio 

 pwy fydd yn mynd  pwy fydd yn prynu’r tocynnau 

 faint ydych chi am wario   

 ble byddwch chi’n mynd  ble byddwch chi’n aros 

 pryd byddwch chi’n mynd  sut byddwch chi’n teithio 

 pwy fydd yn mynd  pwy fydd yn prynu’r tocynnau 

 faint ydych chi am wario   

Sgwrs yn y siop trefnu gwyliau 

Gwyliau gwahanol 
Hoffech chi gael gwyliau gwahanol eleni?  Wel, pe bai $20 biliwn gennych chi i’w 
wario gallech gael gwyliau gwahanol iawn – ychydig dros wythnos yn y gofod.  
Gallech deithio dros ddau gan milltir uwchben y ddaear i’r Orsaf Ofod Ryngwladol, 
a threulio deng niwrnod nefolaidd yn hofran o gwmpas ynddi ac yn mwynhau’r 
golygfeydd anhygoel. 
 

Byddai angen i chi bacio’ch bag yn ofalus iawn. Fyddai dim angen bicini na chot 
ffwr, ond byddai rhaid i chi gael gwisg ofod arian a het sy’n fwy tebyg i bowlen 
pysgodyn aur nag i het haul.   
 

Fyddai dim angen poeni gormod am orfwyta a magu pwysau ar y daith hon ond 
gallech gael blas arbennig ar y bwydydd gofod diweddara. 
 

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch ar unwaith achos dim ond nifer cyfyngedig 
o lefydd sydd ar gael am y pris arbennig hwn.  

Asiant Bore da. 

Cwsmer Bore da.  Allech chi drefnu gwyliau i fi os gwelwch yn dda?  Dw i 
eisiau gwyliau antur – ym mis Awst os gwelwch yn dda. 

Asiant Wrth gwrs, dim problem.  Beth am wyliau rafftio ym Madagascar, neu 
sgïo yn Cashmir?  Mae’r daith gerdded yn Bolivia hefyd yn boblogaidd. 

Cwsmer Rwy’n hoffi chwaraeon ond dw i ddim yn hoffi’r tywydd oer. 

Asiant Fyddwn i ddim yn argymell Cashmir, felly.  Beth am y rafftio ym 
Madagascar?  Mae llawer o bobl ifanc wedi bod ar y gwyliau ac mae 
pawb wedi mwynhau. 

Cwsmer Mae’n swnio’n ddiddorol.  Allech chi roi syniad o’r pris i fi? 

Asiant Gallwn, un funud os gwelwch yn dda ...  ie, byddai pythefnos ym mis 
Awst yn costio £1,987. 

Cwsmer Mae bron dwy fil o bunnau ychydig yn ddrud i fi.  Oes rhywbeth 
rhatach gyda chi? 

Asiant Fyddech chi’n ystyried mynd ym mis Mai?  Mae’r gwyliau bron £500 
yn rhatach ym mis Mai. 

Cwsmer Iawn, bydd rhaid i fi feddwl eto. 
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Y CARTREF Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

 

Y cartref (g)  
bylb (g) / iau bulb / s 
dyfais (b) / dyfeisiau gadget / s 
gollyngiadau carbon  carbon emissions 
gwres canolog central heating 
moethus luxurious 
nwy gas 
paneli solar solar panels 
peiriant (g) / peiriannau machine/s 
trydan electricity 
tŷ ynni isel low energy house 
tŷ’r dyfodol the house of the future 
y tŷ delfrydol the ideal home 
yn lle instead of 
ynni (g) energy 

Berfau   
ailgylchu to recycle 
arbed to save 
cynnau to switch on 
diffodd to switch off 
llwytho to load 
plannu to plant 
smwddio to iron 

llai o less of 

mwy o more of 

Sut dŷ ydy dy dŷ delfrydol di? 
Bydd fy nhŷ delfrydol i’n llawn robotiaid i wneud y gwaith i gyd. 
Bydd llawer o ddyfeisiau modern yn fy nhŷ delfrydol i. 
Bydd teledu mawr ar y wal ym mhob ystafell a bydd y peiriant golchi 
llestri’n llwytho’n awtomatig. 
Bydd y peiriant golchi dillad yn smwddio’r dillad yn fy nhŷ delfrydol i. 

Sut dŷ fydd tŷ’r dyfodol? 

Tŷ yn llawn dyfeisiau a robot i wneud y gwaith. 
Bydd cyfrifiadur ym mhob ystafell. 
Byddwn ni’n defnyddio ynni’r haul yn lle trydan a nwy. 
Bydd pawb yn ailgylchu popeth. Fydd dim gwastraff. 
Bydd pawb yn plannu tatws ac yn tyfu llysiau organig yn yr ardd. 

Allet ti wneud mwy i arbed ynni 
yn y cartref? 

Gallwn, siŵr o fod. 

  Na allwn, allwn i ddim gwneud mwy. 
    

Allech chi brynu mwy o fylbiau 
ynni isel? 

Gallen, mae’n debyg. 

  Na allen, mae bylbiau ynni isel ym 
mhob stafell yn barod. 

    

Allen nhw ddim gwneud mwy i arbed ynni yn y tŷ.  Does dim nwy ganddyn 
nhw, a dydyn nhw ddim yn defnyddio llawer o drydan. 
    

Gallech chi arbed ynni drwy ddiffodd y tân trydan a gwisgo mwy o ddillad. 

Gallwn i arbed ynni drwy olchi’r llestri yn y badell yn lle defnyddio fy 
mheiriant golchi llestri. 
Gallen ni ddefnyddio llai o’r dyfeisiau modern. 

Gallwn i / Allwn i? + treiglad meddal 
 
Gallwn i brynu tŷ newydd. 
Gallet ti dyfu bwyd organig. 
Gallai e / o gael golau ynni isel. 
Gallai hi fwyta llysiau lleol. 
Gallai’r plant ddiffodd y teledu. 
Gallen ni wastraffu llai. 
Gallech chi lwytho’r peiriant. 
Gallen nhw fynd i’r ganolfan ailgylchu. 
Allech chi dyfu tatws? 

Allwn i ddim – dim treiglad 
Allwn i ddim byw mewn tŷ ynni isel. 
Allen ni ddim talu am y paneli solar.  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 
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Gweithgareddau 
1. Trafodwch yn eich grŵp sut rydych chi’n peryglu’r amgylchedd (e.e. 
 sbwriel, gwastraffu dŵr, trydan).  Wedyn trafodwch beth allech chi 
 wneud i ddiogelu’r amgylchedd (e.e. arbed ynni,  ailgylchu). 
2. Beth ydy’ch tŷ neu stafell wely ddelfrydol chi?  Disgrifiwch yn 
 ofalus. 
3. Rydych chi’n mynd i gael stafell wely newydd.  Dywedwch wrth eich 
 grŵp beth hoffech chi gael yn eich stafell.  Beth yw’ch barn  chi am 
 syniadau eich ffrindiau?  Cofiwch roi rhesymau. 
4. Mae cwmni adeiladu lleol yn adeiladu tŷ ynni isel.  Maen nhw wedi 
 gofyn i chi baratoi taflen i hysbysebu’r tŷ.  Cynlluniwch y daflen yn  eich 
 grŵp, wedyn ysgrifennwch y daflen. 
5. Defnyddiwch ffurfiau ‘Gallwn’ i roi cyngor i’r bobl hyn.  Mae’r un 
 cyntaf wedi ei wneud i chi. 

Rwy’n teimlo’n oer iawn. Gallet ti wisgo mwy o ddillad. / 
Gallet ti gynnau’r gwres canolog. 

Mae hi’n gwastraffu llawer o fwyd.   

Roedd bil trydan anferth ganddyn 
nhw. 

  

Mae hi’n bwyta gormod o fwyd.   

Mae fy mheiriant sychu dillad yn 
defnyddio llawer o drydan. 

  

Doedd hi ddim yn hoffi bwyd parod.   

Maen nhw eisiau arbed ynni yn y tŷ.   

6. Pe bai robot gyda chi yn eich cartref chi rywbryd yn y dyfodol, 
 beth allai o wneud i helpu?  Penderfynwch ar bum tasg fel grŵp ac yna 
 rhowch nhw mewn trefn gan ddechrau gyda’r dasg fwya pwysig a 
 gorffen gyda’r un lleia pwysig. 
7. Rhaid cadw at lawer o reolau os ydych chi’n adeiladu tŷ newydd.  
 Beth ydy’r rheolau am ynni?  Chwiliwch am yr wybodaeth.  Paratowch 
 daflen ar gyfer adeiladwyr tai i grynhoi’r wybodaeth. 

P1 Wyt ti’n edrych ymlaen at adeiladu’r tŷ newydd? 

P2 Ydw’n fawr iawn.  Mae llawer o syniadau diddorol ‘da fi ond dyw’r 
adeiladwr ddim yn hapus iawn. 

P1 Pam?  Os nad yw e’n hoffi dy syniadau di, gallet ti gael adeiladwr 
arall. 

P2 Gallwn, ond rwy’n gwybod bod JJ yn gwneud gwaith o safon uchel. 

P1 Pa fath o dŷ fydd e? 

P2 Wel, rwy’n meddwl cael yr ystafelloedd gwely ar y llawr.  Wedyn, 
gallen ni gael y lolfa a’r gegin ar y llofft. 

P1 Pam wyt ti eisiau gwneud hynny? 

P2 Rwy’n meddwl bydd golygfa dda ‘da ni o’r llofft.  Does dim eisiau 
golygfa pan wyt ti yn y gwely. 

P1 Na, rwyt ti’n iawn. 

Rhaid cael mwy o dai ynni isel 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru 
eisiau i dai newydd wneud mwy i 
helpu’r hinsawdd.  Gallai adeiladwyr 
wneud mwy i helpu.  Mae llawer 
ohonynt yn cytuno bod angen gwneud 
rhywbeth ond dim ond tua 15% sy 
wedi paratoi polisi i ddangos sut 
gallen nhw helpu. 
  
Ar hyn o bryd mae dros chwarter y 
gollyngiadau carbon yn digwydd yn y 
cartref. Felly, rhaid gwneud 
rhywbeth yn y maes hwn er mwyn 
cwrdd â’r targedau. 

Gallai tai newydd gynnig cyfle gwych 
i leihau’r gollyngiadau carbon.  Ond, 
yn anffodus, mae pobl yn araf iawn i 
newid ac maen nhw am gadw at eu 
hen ffyrdd.  Gallai fod yn anodd i’r 
llywodraeth gwrdd â’r targed o 
sicrhau bod pob tŷ newydd yn 
ddigarbon erbyn 2011. 
  
Problem arall yw bod y dulliau 
newydd yn gallu bod yn ddrud i 
ddechrau.  Er enghraifft, mae rhoi 
paneli solar i ddefnyddio ynni’r haul 
yn ddrud i ddechrau, a bydd rhaid 
aros am rai blynyddoedd cyn y bydd 
y biliau’n lleihau. 
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Patrymau 

Geirfa 

clais (g) bruise 
modfedd (b) / i inch / es 
mwclis necklace 
pwysau weight 
taldra height 
troedfedd (b) /i foot / feet 

 Ansoddeiriau Adjectives 
anniben untidy 
bochgoch rosy-cheeked 
crychiog wrinkled 
cyrliog curly 
disglair shiny 

moel bald 
mwy o more 
poenus painful 
trwchus thick 

llai o less 

 Berfau Verbs 
brifo to hurt / injure 
britho to turn grey 
chwyddo to swell 
moeli to go bald 

 Cymariaethau Comparisons 
fel bwgan brain like a scarecrow 
fel tas wair untidy / dragged through a hedge 

 y llygaid yn fwy na’r bol greedy 
cael llond bol ar... fed up with ... 

Pa mor dal wyt ti? Rwy’n chwe throedfedd o daldra. 
  Rwy’n bedair troedfedd deg modfedd. 
    
Pa mor dal oedd e? Doedd e ddim yn dal iawn.  Roedd e tua phum 

troedfedd a phedair modfedd. 

Roedd hi wedi brifo. 
Mae e wedi cael dolur. 
Cawson nhw ddolur. 

Fyddwch chi’n bwyta’n iach? Byddwn, weithiau ond dylen ni wneud mwy. 
    
Oeddech chi’n bwyta’n iach? Oedden, roedden ni’n bwyta llawer o 

ffrwythau a llysiau bob dydd. 

Ddylech chi fwyta llawer o lysiau gwyrdd?  

Dylen, wrth gwrs.  
    
Ddylwn i fwyta braster?  

    
Ddylen nhw ddim bwyta gormod o halen a siwgr. 
    
Dylet ti wneud mwy o ymarfer corff. 
    
Dylen ni yfed mwy o ddŵr a llai o goffi. 
    
Dylwn i fynd allan i gerdded neu i redeg bob dydd. 
    
Ddylai’r plant ddim chwarae gemau cyfrifiadur drwy’r nos.  Dylen nhw 
fynd allan i chwarae. 

Na ddylet, ddylet ti ddim bwyta llawer o fraster.  

Mae treiglad llaes ar ôl  
 a (and) 
 tri 
 chwe 
 tua 

  tri chwe a 

p tri phensil chwe 
phensil 

pensil a 
phapur 

t tri 
theledu 

chwe 
theledu 

radio a 
theledu 

c tri chap chwe 
chap 

cap a 
chot 

Dylwn + Treiglad meddal 
Dylwn i brynu ffrwythau. 
Dylet ti dalu am y bwyd. 
Dylai e / o gerdded bob dydd. 
Dylai hi fwyta digon o ffibr. 
Dylen ni ddisgrifio’r lleidr. 
Dylech chi wisgo sbectol. 
Dylen nhw lanw’r ffurflen. 
Dylai’r dyn fynd i’r gampfa. 
Dylai’r plant redeg mwy. 

Ddylwn i ddim cerdded bob dydd. 
Ddylet ti ddim prynu ffrwythau. 

DS – Dim treiglad ar ôl ddim 
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Gweithgareddau 
1. Ysgrifennwch bortread o aelod o’ch teulu chi. 
2.  Ysgrifennwch y brawddegau hyn yn llawn. 
 i. Ddylen nhw ddim bwyta gormod o de + coffi. 
 ii. Roedd e’n fachgen tal + tenau iawn. 
 iii. Gwallt golau + cyrliog oedd gan y ferch. 
 iv. Mae gwallt + croen tywyll ganddi. 
 v. Roedd gwddw + ceg dost gan Mrs Davies. 
3. Rhowch y geiriau hyn ar ôl tri a chwe 

 
4. Trowch y brawddegau i’r negyddol. 
 i. Dylech chi wrando ar yr athrawon. 
 ii. Dylai hi fynd at y doctor ar unwaith. 
 iii. Dylen nhw ddisgleirio yn y sioe. 
 iv. Dylwn i ofalu am fy mrawd. 
 v. Dylet ti olchi dy draed. 
 vi. Dylen ni gael bath heno. 
5. Trowch y brawddegau hyn i’r cadarnhaol. 
 i. Ddylen ni ddim gwrando arni hi. 
 ii. Ddylwn i ddim talu’r dynion. 
 iii. Ddylech chi ddim rhedeg yn y coridor. 
 iv. Ddylai hi ddim bwyta gormod o losin. 
 v. Ddylet ti ddim cysgu’n hwyr. 
 vi. Ddylai’r nyrsys ddim cerdded yn araf. 
 6. Darllenwch y sgwrs rhwng y meddyg a’r claf gyda’ch partner. Yna 
 gweithiwch gyda’ch gilydd i newid y sgwrs i iaith y gogledd. 

enw tri ... chwe ... 

plentyn     
ci     
tŷ     
ceffyl     
plât     

Meddyg Helo, beth sy’n bod heddiw? 

Claf Rwy’n teimlo’n ofnadwy doctor.  Syrthiais i ddoe ac mae coes 
dost ofnadwy ‘da fi.  Mae fy nhroed i wedi chwyddo hefyd. 

Meddyg O, rwy’n gweld ... mae clais mawr ‘da chi ar eich coes hefyd. 

Claf Oes, ac ar fy mraich.  Edrychwch. 

Meddyg Mmm.  Beth am eich cefn?  Oes cefn tost ‘da chi? 

Claf Oes, ond roedd cefn tost ‘da fi cyn i fi syrthio.  Mae e’n 
ofnadwy o boenus nawr. 

Meddyg Ydy’ siŵr o fod.  Rwy’n meddwl dylech chi fynd i’r ysbyty. 

Claf O na, dw i ddim eisiau mynd i’r ysbyty doctor. 

Meddyg Bydd rhaid i chi achos mae rhaid i chi gael pelydr-x i weld oes 
rhywbeth wedi torri. 

Claf O, o’r gorau. 

Deialog rhwng y meddyg a’r claf 

Portread o Tad-cu 
Mae fy nhad-cu’n hen iawn.  Mae ei ben e’n foel ac mae croen ei wyneb yn 
grychiog.  Pan oedd e’n ifanc roedd ei wallt tywyll yn drwchus ac yn gyrliog, ac 
roedd e bob amser fel tas wair achos doedd e ddim yn ei frwsio’n aml!   
 
Dydy Tad-cu ddim yn dilyn y ffasiwn!  Mae e bob amser yn anniben iawn, a 
dweud y gwir, mae e fel bwgan brain!  Dyn hapus ydy Tad-cu – mae e bob amser 
yn gwenu ac mae ei lygaid glas yn ddisglair ac yn chwareus.  Mae Tad-cu’n hoffi 
chwarae triciau.  Dydy Mam-gu ddim yn hoffi triciau Tad-cu.  Mae hi wedi cael 
llond bol arnyn nhw. 
 
Mae Tad-cu’n dwlu ar ei fwyd.  Dyna pam mae e ychydig yn dew.  Dydy ei lygaid 
e byth yn fwy na’i fol e.  Dydy e ddim yn gwastraffu bwyd o gwbwl. Hefyd, mae 
e’n bwyta gormod o siocled a sglodion. 
 
Dw i hefyd yn hoffi siocled a sglodion a dw i wrth fy modd yn chwarae triciau.  
Dyna pam mae Tad-cu a fi’n ffrindiau da.  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

 

 

 

 

Y DREF Cam 3 

Patrymau 
Geirfa 

Enwau Nouns 
arwydd (g) / ion sign / s 
basgedi crog hanging baskets 
cyfleusterau facilities 
cyngor (g) / cynghorau council / councils 
cynghorwr(g) /cynghorwyr councillor / s 
sbwriel (g) rubbish 
swydd (b) / i job / s 
tai fforddiadwy affordable housing 

Berfau Verbs 
cwyno to complain 
glanhau to clean 
gyrru to drive 
plannu to plant 
Ansoddeiriau Adjectives 
brwnt dirty (SW) 
budr dirty  (NW) 
cyfleus convenient 
cyflwr condition 
glân clean 
gwag empty 
gwarthus disgusting 
llai less 
lleol local 
mwy more 
prysur busy 
tawel quiet 

Adferf Adverb 
yn fuan soon 

Lleoliadau Locations 
heibio i past 
i fyny’r ffordd up the road 
i lawr y ffordd down the road 

Ymadroddion   
rhad ac am ddim free of charge 
yn fy marn i in my opinion 

 
Wyt ti’n hoffi byw yng Nghwmbach? 

Ydw, mae’n gyfleus iawn. 
Nac ydw, does dim byd i wneud yma. 

    
Sut le ydy Cwmbach? Pentref bach prysur, i lawr y ffordd o’r 

M4 ydy Cwmbach. 
  
Ble yn union mae e / o? Mae e / o bum milltir i’r gorllewin o 

Abertawe. 
Pa fath o siopau sy yno? Un archfarchnad fawr a llawer o siopau 

bach teuluol. 
  
Sut le oedd Cwmbach flynyddoedd yn 
ôl? 

Roedd e’n dawel iawn achos doedd dim 
llawer yn byw yma cyn yr M4. 

    

Beth hoffet ti weld yng Nghwmbach? Hoffwn i weld mwy o swyddi lleol a 
hoffwn i gael mwy i wneud yn fy amser 
hamdden. 

    
Hoffet ti weld canolfan hamdden  
yno? 

Hoffwn, wrth gwrs. 
Na hoffwn achos dw i ddim yn hoffi 
chwaraeon. 

    
Beth ddylai’r cyngor wneud i wella’r 
dref? 

Dylai’r cyngor adeiladu mwy o dai 
fforddiadwy yma achos does dim digon o 
dai i bobl leol. 

  Dylen nhw lanhau’r dref achos mae 
gormod o sbwriel ar y strydoedd. 

  
Ddylet ti ysgrifennu at y cyngor i 
gwyno? 

Dylwn, dylwn i ysgrifennu... / 
Na ddylwn, ddylwn i ddim ysgrifennu ... 

    
Dylai’r cyngor wneud mwy i ddenu twristiaid i’r ardal, yn fy marn i. 

Sut? / Pa fath o? + 
treiglad meddal 
Sut dai sy yn yr ardal? 
Pa fath o gyfleusterau sy yma? 

i’r de o to the south of 
i’r dwyrain o to the east of 
i’r gogledd o to the north of 
i’r gorllewin o to the west of 

Mae treiglad meddal yn dilyn: 

 
llawer o gapeli gwag 
digon o dai fforddiadwy 
gormod o lefydd brwnt 

llawer o a lot of 
gormod o too much 
digon o enough 

llawer o a lot of 
gormod o too much 
digon o enough 

Dylwn i – I should 
Hoffwn i – I would like 
+ treiglad meddal 

 

Dylwn i Hoffwn i 
Dylet ti Hoffet ti 
Dylai e / o Hoffai e / o 
Dylai hi Hoffai hi 
Dylen ni Hoffen ni 
Dylech chi Hoffech chi 
Dylen nhw Hoffen nhw 
Dylai’r cyngor Hoffai’r bobl 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



Y DREF Cam 3 

Gweithgareddau 
 
1. Matsiwch ddau hanner y brawddegau i wneud deg brawddeg newydd.  Wedyn, 
 trowch y brawddegau i’r negyddol.  Pa frawddegau sy’n gwneud synnwyr nawr?  
 Trafodwch. 

 

 
 

2. Disgrifiwch eich tref ddelfrydol chi. 
 

3. Ysgrifennwch lythyr at eich papur bro lleol chi naill ai’n canmol neu’n cwyno am y 
 dref. 
 
4. Gweithiwch mewn grŵp.  Chwiliwch am wybodaeth am Rufain, Paris a Llundain.  

Hoffech chi fyw yno?  Pam?  Pa ddinas yw’r orau?  Ydy pawb yn y grŵp yn cytuno?  
Rhowch y dinasoedd mewn trefn – y ddinas orau’n gyntaf. 

 
5. Gweithiwch mewn pâr.  Partner 1 – gohebydd ydych chi.  Gofynnwch gwestiynau i 
 bartner 2 am y dref.  Rhaid i chi wybod popeth – y da a’r drwg ar gyfer eich rhaglen 
 deledu.  Partner 2 – atebwch y cwestiynau.   Wedyn newidiwch rôl.  Paratowch eitem 
 i raglen materion cyfoes ar y dref. 

Colofn A Colofn B 

Dylai’r cyngor lanhau’r dref achos mae’n bentref pert iawn. 

Mae angen mwy o dai fforddiadwy yn fy marn i. 

Hoffwn i fynd i Gwmdu achos mae’n gyfleus i’r ysgol. 

Mae digon o swyddi gwag yma achos mae’n frwnt. 

Mae hi’n mwynhau siopa mae gormod o dai drud yma. 

Yn fy marn i achos mae’r tai’n rhy ddrud i bobl leol. 

Mae pobl y dref yn gyfeillgar iawn felly dylai ddod i’r stryd fawr. 

Dylech chi brynu bwyd lleol achos mae’n lle diflas i fyw. 

Hoffwn i fyw yno achos mae’n helpu’r amgylchedd. 

Hoffen nhw symud o Aberbanc felly dylai’r cyngor weithio i ddenu pobl 
ifanc i’r ardal. 

Sgwrs 

Llythyr cwyn i’r papur bro 

 

Annwyl Olygydd 
Cyflwr gwarthus y dref 

Dw i’n ysgrifennu atoch chi i gwyno 
am gyflwr gwarthus y dref.  Mae’n 
frwnt ofnadwy!  Mae graffiti ar yr 
adeiladau i gyd ac mae gwm cnoi ar 
y palmant.  Hefyd, bob bore dydd 
Llun, pan dw i’n mynd i’r ysgol mae 
llawer o ganiau a phapurau ar y 
stryd.  Yn fy marn i, mae hyn yn 
ofnadwy. 
  
Mae’r cyngor yn ceisio denu 
twristiaid i’r dref.  Wel, dydy’r 
twristiaid ddim yn mynd i ddod yma 
os ydy’r lle fel tomen sbwriel! 
  
Dylai’r cynghorwyr dalu cwmni 
proffesiynol i lanhau’r dre.  Dylen 

nhw blannu llawer o flodau yn y 
borderi ac yn y basgedi crog i roi 
lliw i’r dref.  Ar hyn o bryd, dim 
ond ychydig o flodau sy yn y 
basgedi. 
  
Hoffwn i weld arwyddion newydd 
hefyd achos dydy’r twristiaid ddim 
yn gwybod ble i fynd.  Mae’n drueni 
achos mae digon o bethau diddorol 
i wneud yn y dref. 
  
Dw i’n gobeithio’n fawr bydd y 
cynghorwyr yn gwneud rhywbeth 
yn fuan. 
  
Yn gywir 
  
M Jones 

P1 Pa fath o le ydy’r ganolfan newydd yn Aberbach? 

P2 Mae hi’n fawr iawn.  Mae’n lle prysur dros ben.  Dylet ti fynd i 
weld y lle achos mae llawer o wahanol siopau yno, sinema anferth a 
digon o gyfleusterau bwyd ardderchog. 

P1 Hoffwn i fynd yno ond rhaid cael car achos mae hi ddwy filltir i’r 
gogledd o’r dref.  Dylai’r cynghorwyr feddwl am bobl fel fi sy ddim 
yn gyrru. 

P2 Ond mae bws yn gadael o’r orsaf fysys bob hanner awr ar y 
penwythnos.  Mae e’n rhad ac am ddim. 

P1 O gwych, bydda i’n mynd i weld y lle dydd Sadwrn nesa, felly. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

Y TEULU Cam 3 

Patrymau 

Geirfa 

 

Berfau Verbs 
cyhuddo to accuse 
geni to be born 

Y dyddiad The date 
1af cyntaf 
2il ail 
3ydd trydydd 
4ydd pedwerydd 
5ed pumed 
6ed chweched 
7fed seithfed 
8fed wythfed 
9fed nawfed 
10fed degfed 
11eg unfed ar ddeg 
12fed deuddegfed 
13eg trydydd ar ddeg 
14eg pedwerydd ar ddeg 
15fed pymthegfed 
16eg unfed ar bymtheg 
17eg ail ar bymtheg 
18ed deunawfed 
19eg pedwerydd ar bymtheg 
20fed ugeinfed 
21ain unfed ar hugain 
22ain ail ar hugain 
23ain trydydd ar hugain 
24ain pedwerydd ar hugain 
25ain pumed ar hugain 
26ain chweched ar hugain 
27ain seithfed ar hugain 
28ain wythfed ar hugain 
29ain nawfed ar hugain 
30ain degfed ar hugain 
31ain unfed ar ddeg ar hugain 

Ble cest ti dy eni? Ces i fy ngeni yn Abernant. 
    
Ble cawson nhw eu geni? Cawson nhw eu geni yn Wrecsam ond cawson 

nhw eu magu yn Llangollen. 
    
Pryd cafodd hi ei geni? Cafodd hi ei geni yn un naw wyth pump. 
    
Beth oedd y dyddiad? Awst y degfed ar hugain. 
  Y pumed o Ragfyr. 
    
Wyt ti’n gwybod pryd cafodd 
e ei eni? 

Ydw, Chwefror yr ail, un naw wyth saith. 

 Ydw, yr ugeinfed o Ebrill 2004. 

    
Pryd byddan nhw’n priodi? Mehefin y pedwerydd dwy fil ac unarddeg. 
  Gorffennaf y pumed dwy fil a deuddeg. 
  Yr unfed ar ddeg o Awst dwy fil a phymtheg. 

Pryd cafodd hi ei brifo? Cafodd hi ei brifo fis yn ôl, ar yr ail o 
Ebrill. 

    
Ble cest ti dy ddal? Ces i fy nal yn gadael y tŷ. 
    
Gest ti dy gosbi gan dy dad? Do, ces i fy nghosbi – dim arian poced am 

fis. 
    
Gafodd hi ei thalu am y 
llyfr? 

Do, cafodd hi ei thalu. 

Geni – to be born 
 
Ces i fy ngeni. 
Cest ti dy eni. 
Cafodd e / o ei eni. 
Cafodd John ei eni. 
Cafodd hi ei geni. 
Cafodd Siân ei geni. 
Cawson ni ein geni. 
Cawsoch chi eich geni. 
Cawson nhw eu geni. 
Cafodd y plant eu geni. 

Hefyd, Ces i, Cest ti + berf  
 
Ces i fy ngweld yn y siop. 
I was seen in the shop. 
 
Cawson nhw eu gweld yn y sinema. 
They were seen in the cinema. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



Y TEULU Cam 3 

Gweithgareddau 
1. Gweithiwch gyda’ch partner.  Mae dau grid gwahanol.  Gofynnwch gwestiynau 
 i’ch partner a defnyddiwch yr atebion i lenwi’r grid. 

 Partner 1 

  
 Partner 2 

  
 
2. Nawr, paratowch grid gwag a gofynnwch gwestiynau i’ch ffrindiau yn y 
 dosbarth er mwyn llenwi’r grid.  Defnyddiwch y wybodaeth yn y gridiau i 
 gyflwyno’ch ffrindiau i’r dosbarth. 
3. Beth yw’r dyddiadau hyn mewn geiriau? 
  i. 01.05.1954 vi.    20.02.1864 
  ii. 25.12.2010 vii.   30. 04.1921 
  iii. 19.11.1256 viii.  15.03.1759 
  iv. 31.07 2015 ix.   04.10.2020 
  v. 13.01.1998 x.    18.09.2009 
4. Paratowch ddwy set o gardiau gyda’r geiriau canlynol arnyn nhw. 
 Set 1: fi, ti, fe / fo, hi, ni, chi, nhw, Aled, Jemma, y plant. 

Set 2: gweld, dal, talu, brifo, cosbi, arestio, cyhuddo, prynu, gwerthu. 
 Trowch y cardiau wyneb i waered mewn dau bentwr.  Bydd pob aelod o’r grŵp 
 yn codi un cerdyn o bob pentwr ac yn gwneud brawddeg ar y patrwm ‘Ces i fy 
 ngeni’, e.e. hi + talu = Cafodd hi ei thalu am y gwaith.  

Enw Geni – Pryd? Geni – Ble? Oed Sawl brawd Sawl chwaer 
Jen 23.02.2006   3   0 
Bill   Glanyfferi   0 3 
Tom 09.11.1998   11     
Liz 28.09.1975   34 2   
Mali   Bangor     4 (½ ) 

Enw Geni – Pryd? Geni – Ble? Oed Sawl brawd Sawl chwaer 
Jen   Porthcawl   2 (½ )   
Bill 15.04.1987   22   3 
Tom   Llanon   1 2 
Liz   Wrecsam     1 
Mali 04.08.2005   4 0   

Janet 
Dyma Janet.  Cafodd hi ei geni ar y degfed o Fawrth, un naw naw wyth.  
Cafodd hi ei geni ym Mhantglas.  Mae hi’n unarddeg oed.  Mae dau frawd 
a dwy hanner chwaer ‘da hi. 

P1 Fyddi di’n mynd i barti pen-blwydd Nain fis nesa? 
P2 Bydda, wrth gwrs achos mae hi’n hen iawn. 
P1 Faint fydd ei hoed hi? 
P2 Bydd hi’n naw deg wyth. 
P1 Pryd cafodd hi ei geni ‘te? 
P2 Cafodd hi ei geni ar y cyntaf o Ebrill 1912. 
P1 Dydd ffŵl Ebrill! 
P2 Ie, ond dydy hi ddim yn ffŵl – mae hi’n gwybod popeth sy’n 

digwydd. 
P1 Ble cafodd hi ei geni? 
P2 Yn Nhalybont, yn y tŷ ble mae hi’n byw nawr. 
P1 Dyw hi ddim wedi symud o gwbwl? 
P2 Nac ydy, mae hi wrth ei bodd yn y tŷ. 

Pen-blwydd Nain 

Y lladrad 
Ar yr unfed ar ddeg o Fai, cafodd dau gar eu dwyn o faes parcio’r dref.  
Cafodd dyn a dwy fenyw eu gweld yn cerdded o gwmpas y maes parcio tua deg 
o’r gloch y nos ac erbyn hanner nos roedd y ceir wedi mynd.   
 
Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, ar y trydydd ar ddeg o Fai, cafodd dyn a 
menyw eu harestio gan yr heddlu.  Cawson nhw eu cyhuddo o ddwyn y ceir 
achos ffeindiodd yr heddlu ddau gar o dan bentwr o flancedi yn eu garejys. 
 
David Jones a’i chwaer yng nghyfraith, Mary Jones gafodd eu cyhuddo a 
byddan nhw’n ymddangos yn y llys ddydd Gwener, y deunawfed o Fai.  

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



 

 

Y TYWYDD Cam 3 

Patrymau 
Geirfa 

 

 

amgylchedd (g) environment 
amgylcheddwr (g) / 
amgylcheddwyr 

environmentalist / s 

budd-dal diweithdra (g) unemployment benefit 
cynhesu byd-eang global warming 
diwydiant (g) / diwydiannau industry / industries 
glaw asid (g) acid rain 
gwasgedd (g) pressure 
gwleidydd (g) ion politician / s 
hinsawdd (b) climate 
iawndal (g) compensation 
ton (b)  / tonnau wave / s 
trychineb (g / b) disaster 
tymheredd (g) temperature 
yswiriant (g) insurance 

Ansoddeiriau Adjectives 
cymaint as much 
cynddrwg as bad 
cystal as good 

Berfau Verbs 
diogelu to safeguard 
gorlifo to  overflow 
hawlio to claim 
puro to purify / refine 

Ymadroddion   
bron cynddrwg almost as bad 
bron cystal almost as good 
cyn gynted ag y gallwch as soon / as fast as you can 
hanner cystal half as good 
llawn cystal just as well 

Wyt ti’n gwybod fy mod i’n gadael y diwydiant ceir? that I am 

    
Mae e’n dweud ei bod hi wedi gadael cyn y storm. that she has 

    
Roeddet ti’n gwybod fy mod i’n cael budd-dal 
diweithdra. 

that I was 

    
Roeddwn i’n gwybod eu bod nhw wedi hawlio iawndal. that they had 

Ydy hi’n wir dy fod ti wedi 
ysgrifennu at y gwleidyddion? 

Ydy, anfonais i becyn gwybodaeth 
atyn nhw. 

Oeddet ti’n gwybod eu bod nhw 
wedi gweld y trychineb? 

Oeddwn, roedd e’n ofnadwy. 

    

Glywoch chi ei fod e yn y brotest 
yn Llundain? 

Naddo, doeddwn i ddim yn gwybod 
ei fod e wedi mynd. 

  Do, clywais ei fod e am ddiogelu ei 
swydd. 

    

Daloch chi gymaint â hynny am fy 
ngweld i ar y teledu? 

Do, ond doeddet ti ddim hanner 
cystal â fi! 

  Naddo, does dim rhaid i fi dalu i dy 
weld di. 

    

bod – that 
 
fy mod i 
dy fod ti 
ei fod e / o 
ei bod hi 
ein bod ni 
eich bod chi 
eu bod nhw 

Cystal â / ag 
Cymaint â / ag  
Cynddrwg â / ag 
 
â o flaen cytsain ond ‘ag’ o flaen 
llafariad 
 
cystal ag amgylchedd y de 
cynddrwg â gwleidyddion America 

Rhaid defnyddio ‘hanner cystal’ gyda 
berf negyddol.   
Doedd hi ddim hanner cystal â fi. 
Dydy galwad ffôn ddim hanner cystal 
ag ysgrifennu llythyr. 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 



Y TYWYDD Cam 3 

Gweithgareddau 
 

1. Paratowch ragolygon y tywydd ar gyfer tywydd eithafol fel corwynt Katrina.  
 Cofiwch ddweud beth ddylai pobl wneud i ddiogelu eu hunain rhag y storm. 
2. Gweithiwch gyda’ch partner.  Mae un ohonoch chi’n ohebydd teledu neu radio 
 ac mae’r llall yn amgylcheddwr.  Mae’r gohebydd yn holi’r amgylcheddwr ynglŷn 
 â sut mae’n bosib lleihau’r cynhesu byd-eang.  Cofiwch ddweud hefyd beth yw 
 effeithiau cynhesu byd-eang. 
3. Paratowch sleidiau pwerbwynt i ddweud wrth eich cynulleidfa sut mae tywydd 
 y byd yn newid.  Wedyn gwnewch y cyflwyniad.  Gwrandewch ar gyflwyniadau 
 gan aelodau eraill y dosbarth ac yna yn eich grŵp trafodwch p’un oedd y 
 cyflwyniad gorau.  Beth sy’n gwneud cyflwyniad da? 
4. Gwnewch un frawddeg o bob pâr o frawddegau. 
 i. Roeddwn i’n gwybod.  Mae e wedi talu’r yswiriant. 
 ii. Wyt ti wedi clywed?  Roedd o wedi gweld yr afon yn gorlifo. 
 iii. Hi oedd yn dweud.  Rydyn ni’n peryglu’r amgylchedd. 
 iv. Rydyn ni’n credu. Mae rhaid ailgylchu mwy. 
 v. Clywais i ddoe.  Roedd e wedi gweld tonnau anferth. 
 vi. Roedd hi’n gwybod yn iawn.  Rydw i’n gwybod llawer am law asid. 
 vii. Roedden nhw wedi penderfynu.  Roedd e’n mynd i gael budd-dal. 
 viii. Oedden nhw’n sylweddoli? Rwy’n ymuno â’r amgylcheddwyr. 
 ix.  Oedd hi’n credu? Roedden nhw’n adeiladu tŷ carbon isel. 
 x. Roedd e’n bendant.  Mae hi’n mynd i adael y cartref teuluol. 
5. Gwnewch y gweithgareddau tywydd sy yn rhifyn Mawrth 2009 o ‘y tiwtor’.  
 http://www.ytiwtor.org.uk/ 
6. Paratowch frawddegau i gynnwys yr ymadroddion hyn: 
 bron cystal, cynddrwg, hanner cystal, bron cynddrwg, cyn gynted ag y gallwch, 
 cymaint â / ag, llawn cystal.  
7. Gweithiwch gyda’ch partner.  Mae un ohonoch yn werthwr tai ac mae’r llall 
 wedi gwneud apwyntiad i fynd i weld tŷ ecogyfeillgar.  Paratowch y sgwrs 
 wrth i chi fynd o gwmpas y tŷ.  

Corwynt Katrina  
Un o effeithiau cynhesu byd-eang ym marn llawer o bobl oedd corwynt Katrina 
yn 2005.  Roedd llawer o bobl yn byw ar hyd arfordir gogleddol Gwlff Mecsico 
ac roedd llawer o’r tir o dan lefel y môr.  Pan ddaeth y corwynt i New Orleans, roedd 
gwyntoedd cryf a gwasgedd isel ac achosodd hyn i lefel y môr godi.  Hefyd, roedd 
tonnau mawr ac achosodd hyn i’r môr orlifo.  Collodd llawer o bobl eu cartrefi. 
 
Ond, nid trychineb personol yn unig oedd yma, ond trychineb economaidd hefyd.  
Collodd llawer iawn o bobl eu gwaith ac roedd rhaid iddyn nhw hawlio budd-dal 
diweithdra.  Hefyd, roedd problemau ‘da’r diwydiant olew achos doedden nhw ddim yn 
gallu puro’r olew ar ôl y llifogydd.  Ac wrth gwrs, costiodd y corwynt lawer i’r diwydiant 
yswiriant achos roedd cymaint o bobl yn hawlio iawndal.   

 Y brotest 

P1 Fyddi di’n dod i’r brotest fory? 

P2 Pa brotest? 

P1 Protest diogelu’r amgylchedd.  Mae’n bwysig iawn i ni fod yno i ddangos i’r 
gwleidyddion bod cynhesu byd-eang yn broblem anferth i ni i gyd. 

P2 Na, dw i ddim yn meddwl bydda i’n dod.  Dw i ddim yn gwybod llawer am y 
pethau hyn. 

P1 Beth?  Ddim yn gwybod neu ddim eisiau gwybod?  Rwyt ti bron cynddrwg 
â’r gwleidyddion. 

P2 Ond does dim diddordeb ‘da fi yn y pethau hyn. 

P1 Mae tymheredd y byd yn cynyddu a does dim diddordeb ‘da ti!  Oeddet 
ti’n gwybod bod tymheredd y byd wedi cynyddu 0.5 gradd Celsius yn ystod 
y ganrif ddiwethaf a bod tymheredd y blaned yn achosi i’r capanau rhew 
doddi ac i lefelau’r môr godi? 

P2 Ond dyw hynny ddim yn effeithio arna i. 

P1 Wrth gwrs ei fod e.  Bydd y tywydd yn newid.  Byddwn ni’n cael tywydd 
mwy eithafol - gwynt mawr, glaw trwm a stormydd, ac yna, tywydd sych a 
chynnes iawn.  Bydd yn effeithio ar bopeth - y bwyd rydyn ni’n gallu ei 
dyfu, gwaith pobl a’n cartrefi achos byddwn ni’n cael llifogydd ac ati.  
Bydd gormod o ddŵr ar rai adegau a dim digon bryd arall. 

P2 Ond beth alla i wneud? 
P1 Dod ar y brotest wrth gwrs!  Rhaid i ni berswadio pobl bod rhaid i ni 

newid ein ffordd o fyw er mwyn diogelu’r amgylchedd. 
P2 Mmm, efallai dy fod ti’n iawn. 
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Wyt ti wedi gorffen dy waith cartref ? Ydw / Nac ydw 

Oedd e’n anodd? Oedd / Nac oedd 

    

Ddysgaist ti’r gwaith? Do / Naddo 

    

Beth fwynheaist ti yn yr ysgol?   

Mwynheais i Saesneg achos darllenon ni stori gyffrous. 
    

Gest ti wers ddaearyddiaeth heddiw? 

Do, mae’n gas gen i ddaearyddiaeth.  Mae’n well gen i hanes achos 
rydw i’n hoffi gwybod sut roedd pobl yn arfer byw. 
  

Saesneg ydy dy hoff wers di?   

Nage, mae’n well gen i chwaraeon achos dw i’n hoffi cadw’n heini. 
  
Yn fy marn i, mae cadw’n heini yn bwysig iawn. 
  
Beth ydy dy farn di am gael ysgol ar fore Sadwrn? 

Yn fy marn i, mae cael ysgol ar fore Sadwrn yn dwp achos dw i 
eisiau mynd i nofio. 
  
Beth oedd eu barn nhw am yr ysgol newydd? 
Roedden nhw’n meddwl bod yr adeilad newydd yn wych, ond roedd 
y paent pinc yn ofnadwy yn eu barn nhw. 
    

Beth oedd ei barn hi am y gwersi cyfrifiadur? 

Roedd hi’n casáu’r gwersi achos mae hi wedi cael llond bol ar yr 
ysgol. 
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Darllen Darllenwch 
Siarad Siaradwch 
Canu Canwch 
Tacluso Tacluswch 
Cerdded Cerddwch 
  
Peidiwch â 
+ Treiglad llaes 
  

  
Don’t 

Peidiwch â cherdded 
  phoeni 
  thacluso 

Gorchymyn ‘–wch’  

Cofiwch 
mynd to 
go 

Ewch   Peidiwch â 
mynd   

dod to 
come 

Dewch 
  

Peidiwch â dod   

 

yn fy marn i 

yn dy farn di 

yn ei (g) farn e / o 

yn ei (b) barn hi 

yn ein barn ni 

yn eich barn ni 

yn eu barn nhw 

ym marn y plant 

ym marn y rhieni 

Yn fy marn i – y 
treigladau 

Patrymau 
Geirfa 

Ymadroddion 
Rydw i’n casáu 
Mae’n gas gen i 
Mae’n gas ‘da fi 
Mae’n well gen i 
Mae’n well ‘da fi 
wedi cael llond bol ar... 
hoff bwnc 
cas bwnc 

... mae’n ddiddorol 

... mae’n ddefnyddiol 

... mae’n gyffrous 

... roedd yr athro’n smart 

... roedd yr athrawes yn llym 

... bydd y gwersi’n ddiflas 

... bydd y gwaith yn anodd 

achos ...           

Rheolau’r ysgol 
 Siaradwch yn gwrtais. 
Cerddwch ar y chwith. 
Gwrandewch ar yr athrawon. 
Byddwch yn dawel. 
Byddwch yn ofalus. 

Rhaid ... ... siarad yn gwrtais. 
  ... cerdded ar y chwith. 
  ... gwrando ar yr athrawon. 

Dim ... ... rhedeg yn y coridorau. 
  .... gweiddi yn y dosbarth. 
  ...  siarad yn y gwersi. 

Peidiwch â ... ... rhedeg yn y coridorau. 
  ... gweiddi yn y dosbarth. 
  ... chanu yn y gwersi. 
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Pennaeth Helo Aisha, sut wyt ti? 

Aisha Iawn, Miss. 

Pennaeth Wel, rwyt ti wedi gweithio’n galed iawn eleni. 

Aisha Ydw, Miss. 

Pennaeth Mae dy waith di’n ardderchog.  Yn fy marn i, ti yw’r gorau yn 
yr ysgol am ysgrifennu stori.  Mae dy waith ysgrifennu di bob 
amser yn ddiddorol iawn.  Wyt ti’n mwynhau ysgrifennu? 

Aisha Ydw, ond mae’n well gen i wyddoniaeth achos rwy’n hoffi 
gwneud pethau a gweld beth sy’n digwydd. 

Pennaeth Ie, wrth gwrs.  Byddi di’n mynd i’r ysgol uwchradd ym mis 
Medi.  Wyt ti’n edrych ymlaen? 

Aisha Ydw, yn fawr iawn.  Rwy’n edrych ymlaen at gael gwersi mewn 
labordy gwyddoniaeth.  Ond rwy ychydig yn nerfus hefyd. 

Pennaeth Pam? 

Aisha Mae’r ysgol yn fawr iawn a bydd llawer o athrawon newydd ‘da 
fi. 

Pennaeth Paid â phoeni gormod.  Rwy’n siwr bydd popeth yn iawn. 

Sgwrs rhwng y pennaeth a’r disgybl ar ddiwedd y flwyddyn ysgol  

Adroddiad diwedd blwyddyn 
 
Mae adroddiad Darren yn siomedig iawn.  Dydy e ddim wedi bod yn gwrando ar 
ei athrawon yn y gwersi.  Ym marn yr athrawon, mae angen i Darren ddarllen 
mwy a chymryd mwy o amser dros ei waith.  Ei gas bwnc e ydy celf achos dydy 
e ddim yn hoffi tynnu llun.  Ei hoff bwnc e ydy chwaraeon.  Mae e’n dda iawn 
mewn gemau ac mae e wedi chwarae i’r ysgol a’r Sir eleni.  Dw i’n siwr y bydd 
e’n gwneud yn dda mewn chwaraeon yn yr ysgol uwchradd, ond bydd rhaid i 
Darren weithio’n galed iawn yn yr ystafell ddosbarth yn ogystal ag ar y cae 
chwarae.  

Gweithgareddau 
1. Paratowch restr o reolau i’w rhoi ar wal yr ystafell ddosbarth. 
2. Paratowch restr o reolau i’w rhoi ar wal y ffreutur. 
3. Paratowch dudalen rheolau’r ysgol i’w rhoi ym mhrosbectws yr ysgol. 
4. Chwaraewch y gêm ‘Mae Seimon yn dweud’, e.e. canwch, eisteddwch ac ati. 
5. Llenwch y bylchau gyda ffurf gywir y gair mewn cromfachau. 
  i.  (Sefyll) ________  yn dawel mewn rhes. 
 ii.   (Agor) ________ y drws os gwelwch yn dda. 
 iii.  (Dod) ________ i mewn yn dawel. 
 iv.  (Cofrestru) ________ ar ôl cinio. 
 v.    (Mynd) ________ allan i chwarae nawr. 
 vi. (Rhoi) ________ y sbwriel yn y bin. 
 vii. (Gwrando) ________ ar eich gilydd. 
 viii. (Cerdded) ________ ar y chwith. 
 ix. (Tynnu llun) ________ y pennaeth. 
    x. (Tacluso) ________ y dosbarth. 
6.       Nawr, trowch y brawddegau i’r negyddol, e.e. Peidiwch â … 
7.       Llenwch y bylchau gyda ffurf gywir y geiriau mewn cromfachau 
 i. P’un yw’r wers orau (yn barn) ________ y plant? 
 ii. Mae technoleg yn wastraff amser (yn barn) ________ e. 
 iii. Bydd y trip yn hwyl (yn barn) ________ nhw. 
 iv. Roedd y wers yn wastraff amser (yn barn) ________ hi. 
 v. (Yn barn) ________ i, ddylen ni ddim cael gwaith cartref. 
 vi. Pwy oedd y gorau (yn barn) ________ nhw? 
8.    Darllenwch y sgwrs. 
 i. Gweithiwch mewn parau i baratoi sgwrs debyg. 
 ii. Ysgrifennwch adroddiad y pennaeth i rieni Aisha. 
9.    Darllenwch yr adroddiad. 
 i. Ar sail yr adroddiad, ysgrifennwch y sgwrs rhwng y pennaeth a 

 Darren. 
 ii. Ysgrifennwch adroddiad ar sail y sgwrs wnaethoch chi yn 8i. 

YR YSGOL Cam 3 

Yn ôl i’r dudalen gynnwys 


	nesaf 4: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off
	Page 1514: Off
	Page 1615: Off
	Page 1716: Off
	Page 1817: Off
	Page 1918: Off
	Page 2019: Off
	Page 2120: Off
	Page 2221: Off
	Page 2322: Off
	Page 2423: Off
	Page 2524: Off
	Page 2625: Off
	Page 2726: Off
	Page 2827: Off

	Blaenorol 4: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off



