
Darllenwch dudalen 4.

Roedd y Brachiosaurus yn hirach
na…

Ticiwch 1

bws

pwll nofio

llong

cae pêl droed

Darllenwch dudalen 10.

Dewiswch a chopiwch un 
ansoddair i ddisgrifio pa 
fath o ddannedd oedd gan y 
Microraptor. 



L 

Darllenwch dudalen 16.

Tynnwch 3 llinell i ddisgrifio
Wyau deinosoriaid. 

dodwy wyau

wyau

siâp

pêl rygbi

ddaear

pob lliw a llun

Edrychwch ar dudalen 14 ac
15. 

Cofnodwch 1 peth am y 
Stegosaurus.  



Beth mae’r rhif 3 ar dudalen
12 yn dweud wrthon ni?

Cofnodwch
eiriau i’ch

helpu.

Ar ba dudalen maen nhw’n
cymharu hyd Stegosaurus
gyda bws?



Pa ddeinosor yw eich hoff
ddeinosor?

Her: Esboniwch eich dewis o 
ddeinosor ar lafar neu’n
ysgrifenedig. 

• Fy hoff ddeinosor yw…achos…

• Mae’r deinosor yma yn…

• … sydd gan y deinosor yma. 

Gan ddefnyddio’r wê, ewch
ati i ddarganfod 2 ffaith
arall am eich hoff ddeinosor. 

Cofnodwch eiriau
neu rhifau i’ch

helpu.



Ticiwch cywir neu anghywir
bob tro.

Mae un wedi’i wneud yn barod
i chi. 

Roedd y Brachiosaurus yn
fyrrach na phwll nofio. 

Y Microraptor oedd un o’r
deinosoriaid lleiaf. 

Roedd y deinosoriaid yn
dodwy wyau mewn nythod yn
y ddaear. 

Y deinosor cyflymaf oedd y 
Dromiceiomimus. 

Cywir Anghywir

Darllenwch dudalen 9. Edrychwch ar y 
brawddegau isod. Mae gair ar goll ym mhob
brawddeg. 

Ticiwch y bocs o dan y gair cywir i lenwi’r bwlch. 

1. Roedd ganddo blu ar ei freichiau a’i goesau i’w

gadw’n

oer gynnes boeth

2. Roedd ganddo ddannedd yn ei

glust big wallt

3. Roedd e tua’r un maint â

bochdew thwrci chwningen



Sganiwch (llithr ddarllen) 
dudalen 11 ac 14 er mwyn
darganfod hyd y deinosoriaid:

1. Microraptor

2. Stegosaurus

Her: Trefnwch y deinosoriaid o’r
byrraf i’r hiraf. 

Edrychwch ar yr atalnodi.

1. Cofnodwch ddarn sy’n cynnwys ?

2. Cofnodwch ddarn sy’n cynnwys !

3. Cofnodwch ddarn sy’n cynnwys .



Sgimiwch (cip ddarllen) 
dudalen 4.

Pa wybodaeth sydd am y 
Brachiosaurus? Cofnodwch eiriau

neu rhifau i’ch
helpu.

Sganiwch (llithr ddarllen) 
dudalen 16.

Beth mae’r geiriau nythod yn
y ddaear yn dweud wrthon
ni? Cofnodwch

eiriau i’ch
helpu.



Beth yw teitl y llyfr
ffeithiol? 

Edrychwch yn fanwl ar glawr y 
llyfr ffeithiol. 

Meddyliwch am 2 gymhariaeth
i ddisgrifio cynnwys y clawr
e.e.

gwddf hir fel…

croen garw fel…



Edrychwch ar dudalen 1.

Beth yw pwrpas cynnwys?

Edrychwch ar y cynnwys.

1. Sawl pennawd sydd yn y cynnwys?

2. Sawl tudalen sydd yn y llyfr
ffeithiol?

3. Ar ba dudalen mae’r pennawd Y 
talaf?



Edrychwch ar dudalen 18.

Beth yw pwrpas mynegai?

Edrychwch ar y mynegai.

1. Sawl gair sydd yn y mynegai?

2. Ar ba dudalen mae gwybodaeth am 
y Mussaurus?

3. Ar ba dudalen mae gwybodaeth am 
yr Sauroposeidon?



Ewch ati i greu deinosor
dychmygol eich hun.

Enw:

Deiet:

Cynefin:

Disgrifiwch gorff y 

deinosor:

Pŵer arbennig: 

1. Pa dudalen sydd fwyaf
diddorol? 

2. Pam mae’r dudalen yma’n
ddiddorol? Cofnodwch eiriau

neu rhifau i’ch
helpu.



Ydy’r lluniau yn y llyfr
ffeithiol yn eich helpu i 
ddeall y cynnwys? Pam?

Oes llyfrau ffeithiol neu storiau
eraill am ddeinosoriaid yn eich
ardal ddarllen? 


