
Map Môr y Canoldir
Ffrainc

Sbaen

Yr Eidal

Slofenia
Croatia

Bosnia & 
Herzegovina

Albania

Groeg Twrci

SyriaCyprus

Yr AifftLibya

Tunisia

Algeria

Morocco

Môr y Canoldir

Montenegro

Malta

Israel

Lebanon

Y Môr DuCyfandir
Ewrop

Cyfandir
Affrica

Cyfandir
Asia

Ynysoedd
Balearig



Enw'r môr rhwng Ewrop, Asia ac Affrica ydy Môr y Canoldir. Cafodd ei enwi yn Fôr y Canoldir am fod tir yn ei
amgylchynu ar bron bob ochr.
Mae hinsawdd arbennig (unique climate) o amgylch Môr y Canoldir, a nodweddir gan aeafau byr a chymhedrol (short, 
mild winters) ar y cyfan, a hafau poeth, er ei bod yn amrywio o wlad i wlad o gwmpas y môr.

Mae mwy na 3300 o ynysoedd ym Môr y Canoldir.

Mae ynysoedd mawr Môr y Canoldir yn cynnwys:
• Cyprus, Creta a Rhodes yn y dwyrain.
• Sardinia, Corsica, Sicily a Malta yn y canolbarth.
• Ibiza, Majorca, a Menorca (yr Ynysoedd Balearig) yn y gorllewin.

Mae Môr y Canoldir yn cwrdd â Mor yr Iwerydd drwy fwlch cul o'r enw Strait Gibraltar. Mae e rhwng De Sbaen a 
Gogledd Morocco.
Rhanbarth Mor y Canoldir ydy'r ardal twristaidd mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae tua trydydd o dwristiaid y byd yn
ymweld â'r ardal ar gyfer eu gwyliau.

Yn y gorffennol, roedd Môr y Canoldir yn llwybr cludiant pwysig (important transport route), yn arbennig yn ystod y 
cyfnod Rhufeinig, ac mae'n dal i fod yn bwysig hyd heddiw.

Ardal Môr y Canoldir



Mae Bwydydd

Mae gan goed olewydd, ffigysen a cheirios wreiddiau eang (widespread roots). Maen nhw felly yn blanhigion delfrydol i
dyfu yn y pridd sych sydd yn ardal Môr y Canoldir, yn ogystal â choed lemwn, oren a grawnffrwyth.

Mae grawnwin yn tyfu'n arbennig o dda yn yr ardal, yn enwedig yng ngwledydd yr Eidal, Ffrainc a Sbaen.

Mae ffrwythau a llysiau ffres fel pupur chilli, tomatos, brocoli a courgette i gyd yn tyfu ar draws yr ardal ac yn rhan
bwysig o ddeiet Môr y Canoldir.

Cnydau eraill sy'n tyfu'n dda yn yr ardal ydy gwenith a barlys.

Does dim llawer o anifeiliaid pori (grazing animals) yn yr ardal gan eu bod nhw angen planhigion gyda gwreiddiau bas 
(shallow roots), fel gwair i fwyta. Fel arfer, nid yw'r math yma o blanhigion yn tyfu'n dda yn ardal Môr y Canoldir.

Yn lle bwyta llawer o gig, mae pysgod yn ffynhonell poblogaidd (popular source) o brotein i bobl yr ardal.

Mae deiet Môr y Canoldir yn cael ei ystyried yn un o'r deiets mwyaf iach yn y byd, ac mae'n medru cadw pwysau gwaed
a lefel colesterol o dan reolaeth.

fig and date trees have long-widespread roots which are ideal plants to be grown in the Mediterranean as are trees 
that grow citrus fruits including lemons, oranges and grapefruits.



Dydd Llun
Tasg 1: Astudio map Môr y Canoldir, 

darllen y wybodaeth, ac ateb y 
cwestiynau

Edrychwch ar y map o Fôr y Canoldir a darllenwch 
y wybodaeth, ac atebwch y cwestiynau isod.

1. Allwch chi enwi 10 gwlad Ewropeaidd sydd yn ffinio (borders) Môr y Canoldir?
2. Allwch chi enwi 4 gwlad Affricanaidd sydd yn ffinio Môr y Canoldir?
3. Gwledydd o ba 3 Cyfandir (continents) sydd a gwledydd yn ardal Môr y Canoldir?
4. Edrychwch yn ofalus ar leoliad Môr y Canoldir. Pam ydy e'n cael ei alw yn "Môr y Canoldir?"
5. Tua faint o dwristiaid y byd sy'n ymweld â ardal Môr y Canoldir?
6. Allwch chi enwi 5 ynys ym Môr y Canoldir?
7. Pa fath o hinsawdd sydd yn ardal Môr y Canoldir yn ystod y gaeaf?
8. Beth sy'n ffynhonnell poblogaidd o brotein i bobl yr ardal?
9. Allech chi enwi 2 fath o gnydau sy'n tyfu'n dda yn yr ardal?
10. Nodwch ddau glefyd (diseases) sy'n gallu cael eu rheoli drwy fwyta diet Môr y Canoldir?
11. Rhowch groes ar y map ble mae Strait Gibraltar wedi ei leoli.



Dydd Llun
Tasg 2: Cynllunio pitsa iach

Eich tasg chi ydy i gynllunio pitsa yn seiliedig ar fwydydd iach ardal Môr y Canoldir. Ceisiwch amrywio'r cynhwysion
gymaint ag y gallwch er mwyn ei wneud yn lliwgar. Gallwch naill ai goginio pitsa neu, os nad oes cynhwysion
gennych, gallech dorri lluniau allan o fwydydd gwahanol a chreu collage, neu ei gynllunio ar y cyfrifiadur. Os nad
ydych yn coginio'r pitsa, cofiwch labelu'r cynhwysion. Gallech ddefnyddio eich rysait eich hun neu mae fideo byr
yma i'ch helpu: https://www.youtube.com/watch?v=TcL0KO4W9V4

Dyma rai bwydydd gallech eu hystyried:
Olewydd (olives) madarch (mushrooms)
Tiwna yd melys (sweetcorn)
Samwn (salmon) sardines
Pupur lliwiau gwahanol
Tomatos
Winwns coch
Caws gafr (goat's cheese)
Sbigoglys (spinach)

https://www.youtube.com/watch?v=TcL0KO4W9V4


Adolygu adio a thynnu ffracsiynau gydag enwaduron gwahanol

Yr wythnos hon, byddwn yn adolygu adio a thynnu ffracsiynau gydag enwaduron gwahanol. Mae cyfarwyddiadau a fideo i'ch helpu isod. Cofiwch sicrhau bod yr enwaduron
(rhif ar y gwaelod) yr un peth cyn adio neu dynnu.

https://www.youtube.com
/watch?v=WfnCK0s5uSI

https://www.youtube.com/watch?v=WfnCK0s5uSI


Dydd Llun – Mathemateg 1



Dydd Llun – Mathemateg 1 (atebion)

7

2

12 2

23

31

11



Dydd Llun – Mathemateg 2



Dydd Llun – Mathemateg 2 (atebion)

5

Bananas ac 
orennau

11

28

7

21

9

35

3



Dydd Llun – Mathemateg 3 



Dydd Llun – Mathemateg 3 (atebion)
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Sbaen
Gwlad yn ne-orllewin Ewrop ydy Sbaen. Mae ganddi boblogaeth o dros 46 miliwn o bobl. Mae'n wlad sydd yn hynod o boblogaidd gyda
twristiaid. Mae tua 83 miliwn o dwristiaid yn ymweld a'r wlad a'i ynysoedd bob blwyddyn.

Llefydd Diddorol
Prifddinas Sbaen ydy Madrid. Rhai dinasoedd mawr eraill ydy Barcelona, Granada, Seville a Valencia. Mae'r llefydd canlynol yn tueddu
denu llawer o ymwelwyr hefyd:

Santiago de Compostella yn Galicia Yr Alhambra, palas yn Granada Y Sagrada Familia, eglwys yn Barcelona

Fiestas
Mae pob dinas, tref a phentref yn cael o leiaf un fiesta bwysig. Yn y fiestas, mae pobl yn bwyta, yn yfed,
yn dawnsio, yn canu ac yn mwynhau. Bydd pobl fel arfer yn gwisgo gwisgoedd traddodiadol.

Artistiaid Enwog
Rhai o artistiaid mwyaf enwog Sbaen ydy Pablo Picasso, Salvador Dali, El Greco, Goya

Dydd Mawrth - Sbaen



Cymraeg Sbaeneg Cymraeg Sbaeneg

Helo Ie

Helo/bore da Na

Prynhawn da Beth ydy dy enw?

Noswaith dda/nos 
da

Fy enw i yw...

Hwyl fawr Braf cwrdd a ti

Os gwelwch yn dda O ble rwyt ti'n dod?

Gweld ti wedyn Rwy'n dod o...

Gweld ti yfory Pa mor hen wyt ti?

Croeso Rwy'n ___ mlwydd 
oed

Sut wyt ti? Dw i ddim yn deall

Da Dw i ddim yn 
gwybod

Drwg

Dydd Mawrth
Tasg 1: Ymchwilio i'r iaith Sbaeneg

Allwch chi ymwchilio i ddarganfod ystyr y 
geiriau/brawddegau canlynol yn Sbaeneg, 

a chofnodi'r atebion yn y tabl.

Her: Allwch chi ddarganfod 5 
gwlad arall lle mae Sbaeneg
yn iaith swyddogol yno?



Beth sy'n gwneud portread ciwbaidd effeithiol?

• Lliwiau trwm (bold)
• Blociau o liw
• Llinellau du
• Pethau wedi'u gosod mewn llefydd

gwahanol
• Siapiau cryf
• Dangos emosiwn

• Gallwch ddefnyddio y fideo yma i'ch
ysbrydoli, neu'r siart gyferbyn.

https://www.youtube.com/watch?v=F7-
1VpfomWE

Dydd Mawrth
Tasg 2: Ymchwilio hanes Pablo Picasso
Allwch chi ymwchilio i 10 ffaith diddorol am yr artist Pablo Picasso ac astudio rhai o'i
luniau.

Tasg 3: Creu portread Ciwbaidd yn seiliedig ar
waith Picasso.

Gallwch ddefnyddio'r siart isod i'ch helpu os hoffech. Mae 
yno amrywiaeth o wefusau, llygaid, trwynau a chegau i
ddewis ohonynt. Ceisiwch arbrofi a gosod siapiau gwahanol
gyda'i gilydd.

https://www.youtube.com/watch?v=F7-1VpfomWE


Dydd Mawrth – Mathemateg 1

1. Pa rifau mae'r saethau'n pwyntio tuag atynt?

2. Talgrynnwch i'r 10 agosaf



Dydd Mawrth – Mathemateg 1 (atebion)



Dydd Mawrth – Mathemateg 2 Cysylltwch yr unedau mesur cywir

Cwblhewch y tabl isod:
mm cm



Dydd Mawrth – Mathemateg 2 (atebion)



Dydd Mawrth – Mathemateg 3 

Ysgrifennwch gyfaint y dwr ym mhob jwg, mewn Mililitrau a Litrau

Mililitrau Litrau

Sawl munud sydd mewn dwy awr a hanner?

Sawl munud sydd mewn 75 eiliad?

Mae 180 munud yn hafal i sawl awr?

Sawl munud sydd mewn tri chwarter awr?

Sawl eiliad sydd mewn 5 munud?



Dydd Mawrth – Mathemateg 3 (atebion)



Yr Eidal
Gwlad yn Ne Ewrop sy'n ymestyn allan i Fôr y Canoldir ydy'r Eidal. Mae'n wlad fynyddig iawn, a cheir nifer o 
losgfynyddoedd yno: Etna, Vulcano, Stromboli a Vesuvius. Afon fwyaf yr Eidal yw Afon Po, a'r llyn mwyaf yw Llyn Garda yn
y gogledd. Mae ganddo boblogaeth o dros 56 miliwn.

Cerddoriaeth
Bu cerddoriaeth yn elfen bwysig iawn yn niwylliant Yr Eidal o gyfnod cynnar. Yn yr Eidal y dyfeisiwyd opera, ac mae'n
parhau'n boblogaidd iawn hyd heddiw. Y tŷ opera enwocaf yw La Scala ym Milan.
Ymysg cyfansoddwyr enwog yr Eidal mae Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini, Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini. Canwr
enwocaf yr Eidal yn y cyfnod diweddar oedd Luciano Pavarotti.

Llefydd Diddorol
Mae nifer fawr o atyniadau twristaidd diddorol yn yr Eidal. Dyma rai ohonyn nhw:
Y Colosseum yn Rhufain Y Camlasau yn Venice Pompeii Twr Pisa

Dydd Mercher – Yr Eidal



Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi oedd un o gyfansoddwyr enwocaf yr Eidal. Cafodd ei eni ar Hydref 10fed, 1813 yn Le Roncole, Yr
Eidal. Doedd ei rieni ddim yn gerddorol.
Fel plentyn, dangosodd Verdi peth talent cerddorol. Dechreuodd astudio cerddoriaeth pan oedd tua 4 mlwydd
oed. Pan oedd yn 9 mlwydd oed, dechreuodd chwarae'r organ mewn eglwys leol.
Priododd e Margherita Barezzi yn 1836, a cawson nhw ddau o blant; ond buodd ei wraig a'i ddau blentyn i gyd
farw dros y pedair mlynedd nesaf.
Priododd e ei ail wraig ym 1859. Chawson nhw ddim plant, ond roedden nhw'n dwli ar anifeiliaid, felly roedd
ganddyn nhw nifer fawr o anifeiliaid anwes, yn cynnwys paun (peacocks), cathod, cwn a pharotiaid.
Buodd e farw ym Milan, yn Yr Eidal ar Ionawr y 27ain, 1901. Roedd Verdi mor boblogaidd, daeth mwy o bobl i'w
angladd na unrhyw achlysur cyhoeddus (public event) yn Yr Eidal!
Mae llawer o'i gerddoriaeth yn dal yn boblogaidd hyd heddiw, ac yn cael ei ddefnyddio mewn ffilmiau. Gwyliwch
y perfformiad yma o un o'i gampweithiau mwyaf dramatig, sef Dies Irae, sy'n meddwl diwrnod barnedigaeth
(judgement day). Cafodd y darn ei gyfansoddi ym 1869.
Mae'r perfformiad yma gan Gerddorfa Philharmonig y BBC.
Defnyddiwch y wybodaeth yma er mwyn ateb y cwestiynau ar y sleid nesaf.

https://www.bbc.co.uk/programmes/p03bvkpv

Dydd Mercher
Tasg 1- Gwrando ar y gerddoriaeth ac ateb cwestiynau amdano

https://www.bbc.co.uk/programmes/p03bvkpv


Gwrando am Fanylion mewn Cerddoriaeth

Teitl y darn: _______________________
Cyfansoddwr: _____________________
Perfformwyr:______________________
Blwyddyn cafodd ei gyfansoddi:_______

Genre/math o gerddoriaeth (rhowch gylch o gwmpas y genre cywir):

Pop Gwerin Clasurol (classical) Rock Reggae Rap Blues

1. Pa offerynnau allech chi glywed?

Lleisiau Llinynnau (stringed instruments) Gitar

Drymiau Offerynnau chwyth (wind instruments) piano telyn

Unrhyw beth arall? __________________________-

2. Beth yw'r tempo (pa mor gyflym neu araf ydy'r gerddoriaeth)?

Cyflym Araf Cymhedrol Newid rhwng cyflym ac araf

3. Pa ddau air fyddech chi'n defnyddio I ddisgrifio'r darn hwn?

_____________________________________________________________________

4. Oeddech chi'n hoffi'r darn? Cofiwch egluro pam.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Allwch chi ymwchilio i ble mae'r lleoliadau yma ar fap a darganfod yr enw Eidalaidd amdano?

1. Rhufain
2. Pisa
3. Pompeii
4. Venice
5. Milan
6. Florence
7. Llyn Como
8. Arfordir Amalfi
9. Bologna
10. Naples
11. Turin
12. Palermo
13. Genoa

Dydd Mercher
Tasg 2- Darganfod lleoliadau ar fap

HER:
"Old Mister Italy
Kicked Little Sicily into the Mediterranean Sea"
Astudiwch y map – allwch chi esbonio sut gall y 
rhigwm yma wneud synnwyr?



Dydd Mercher – Mathemateg 1



Dydd Mercher – Mathemateg 1 (atebion)



Dydd Mercher – Mathemateg 2



Dydd Mercher – Mathemateg 2 (atebion)



Dydd Mercher – Mathemateg 3



Dydd Mercher – Mathemateg 3 (atebion)



Groeg
Gwlad yn Ne-Ddwyrain Ewrop ydy Groeg. Mae ganddi arfordir hir iawn, a dros 2000 o ynysoedd, ac mae'n gyrchfan
twristaidd poblogaidd iawn (popular tourist destination). Yn wir, mae dros 25 miliwn o dwristiaid yn ymweld â'r wlad bob 
blwyddyn. Prifddinas Groeg ydy Athen. Athen ydy un o ddinasoedd mwyaf hynafol Ewrop, gan ei fod wedi ei sefydlu dros
7000 o flynyddoedd yn ôl. Mae tua 40% o boblogaeth y wlad yn byw yn Athen – bron a bod hanner!

Sut mae Groeg wedi dylanwadu gweddill y byd?
Cynhaliwyd y Gemau Olympaidd cyntaf yng Ngroeg, yn 776 C.C
Roedd gan y Groegiaid hynafol (Ancient Greeks) fel Pythagoras ddiddordeb mewn rhif
a mathemateg, a llwyddon nhw i datblygu a dylanwadu ar y system mathemateg
rydyn ni'n ei ddefnyddio heddiw.

Llefydd Diddorol
Mae nifer fawr o atyniadau twristaidd diddorol yng Ngroeg. Dyma rai ohonyn nhw:

Yr Acropolis Y Parthenon Meteora

Dydd Iau – Groeg

Chwedlau Aesop

Aesop ysgrifennodd nifer o 
chwedlau Groegaidd enwog sydd â 
moeswers (moral lesson).
Mae'r straeon yn deillio o'r 5ed 
neu'r 6ed Ganrif. Does neb yn siwr
os oedd Aesop yn berson go iawn
neu fytholegol ei hun. Ond mae
nifer fawr o'r straeon yn dal i fod
yn hynod o boblogaidd heddiw, 
e.e. Y Crwban a'r Ysgyfarnog, a'r
Llew a'r Llygoden.



Dydd Iau – Chwedlau Aesop

Y Frân a'r Jwg
Roedd y wlad i gyd yn sych grimp. Doedd hi ddim wedi bwrw glaw ers wythnosau lawer, ac roedd yr adar ar anifeiliaid i gyd wedi dioddef
yn ofnadwy. Roedd hi bron yn amhosib dod o hyd i'r diferyn lleiaf o ddwr, hyd yn oed.
Ond gan fod y frân yn aderyn mor glyfar, roedd hi wastad yn llwyddo i ddod o hyd i ddigon o ddwr i'w chadw'i hun yn fyw.
Un bore, wrth hedfan dros fwthyn, sylwodd ar hen jwg yn yr ardd. Gwyddai fod jygiau'n aml yn cael eu defnyddio i ddal dwr, ac wrth iddi
hedfan i lawr gallai arogli'r dwr y tu mewn i'r jwg. Glaniodd ar y ddaear a hopian yn nes, er mwyn gweld yn well.
Ac yn wir i chi, roedd yna rywfaint o ddwr yng ngwaelod y jwg. Dim llawer, efallai, ond roedd y diferyn lleiaf yn well na dim dwr o gwbl.
Gwthiodd y fran ei phen i mewn i'r jwg, ond er bod ei phig yn hir doedd hi ddim yn gallu cyrraedd y gwaelod. Er i'r fran wthio a gwingo a 
stryffaglu am amser, doedd dim byd yn gweithio. Gwyddai fod yn rhaid iddi gael at y dwr, rhywfodd neu'i gilydd.
Safodd wrth y jwg yn ceisio meddwl beth i'w wneud nesaf. Yn sydyn, sylwodd ar gerrig mân yn gorwedd yn ymyl, a chafodd syniad
ardderchog.
Cododd y cerrig fesul un a'u gollwng i mewn i'r jwg. Gyda phob carreg a ddisgynnai i'r gwaelod roedd y dwr yn codi ychydig yn uwch, 
yna'n uwch ac yn uwch fyth, nes o'r diwedd roedd y jwg yn llawn dop.
Nawr gallai'r fran yfed nes bod ei bol yn dynn.
"Hwre!" Meddyliodd wrth lowcio'r dwr. "Dyna fran glyfar ydw i!"

Mae yna ffordd o wneud popeth,
Ond weithiau mae angen cynllunio'n ofalus.



Dydd Iau – Chwedlau Aesop
Atebwch y cwestiynau isod mewn brawddegau llawn

Y Frân a'r Jwg
1. Pam oedd yr adar a'r anifeiliaid wedi dioddef yn ofnadwy?
2. Pa ansoddair sy'n disgrifio'r fran ar ddechrau'r stori?
3. Sylwodd y fran bod beth ar bwys y jwg?
4 Disgrifiwch beth wnaeth y fran er mwyn gallu yfed y dwr.
5. Ydych chi'n cytuno bod y fran yn y stori yn aderyn clyfar? Pam?
6. Pa neges mae'r moeswers ar ddiwedd y stori yn cyfleu?
7. Allwch chi feddwl am sefyllfa yn eich bywyd chi pan wnaethoch chi
gynllunio'n ofalus er mwyn datrys problem?
8. Wnaethoch chi fwynhau'r stori, a pham?



Allwch chi ail-ysgrifennu'r darn isod gan wirio'r gwallau.
Cofiwch, mae angen atalnod llawn (.) ar ddiwedd pob brawddeg
Mae angen marc cwestiwn (?) ar ddiwedd cwestiwn
Mae angen atalnod (,) er mwyn gwahanu syniadau mewn brawddeg
Mae angen ebychnod (!) i fynegi syndod neu syrpreis

Dydd Iau – tasg 2 (gramadeg)



Dydd Iau – tasg 2 (atebion)



Dydd Iau – Mathemateg 1

Plotiwch y cyfesurynnau ar y grid 
a'u cysylltu gyda llinell syth

https://www.youtube.com
/watch?v=eG7KIPYVIxI&list
=PLHfv3dxQsYiptApL7wqZ
QAQSh1k3iQfJB&index=3

Os nad oes papur sgwariau gyda
chi, bydd angen printio'r daflen
hon.

Mae fideo yma i'ch helpu chi:

https://www.youtube.com/watch?v=eG7KIPYVIxI&list=PLHfv3dxQsYiptApL7wqZQAQSh1k3iQfJB&index=3


Dydd Iau – Mathemateg 1 (ateb)



Dydd Iau – Mathemateg 2

Plotiwch y cyfesurynnau ar y grid a'u cysylltu gyda llinell wrth
fynd ymlaen.

Os nad oes papur sgwariau gyda chi, bydd
angen printio'r daflen hon.

Mae fideo yma i'ch helpu chi:

https://www.youtube.com/watch?
v=eG7KIPYVIxI&list=PLHfv3dxQsYip
tApL7wqZQAQSh1k3iQfJB&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=eG7KIPYVIxI&list=PLHfv3dxQsYiptApL7wqZQAQSh1k3iQfJB&index=3


Dydd Iau – Mathemateg 2 (ateb)



Dydd Iau – Mathemateg 3

Plotiwch y cyfesurynnau ar y grid a'u cysylltu gyda llinell wrth
fynd ymlaen.

Bydd angen printio'r daflen hon.

Mae fideo yma i'ch helpu chi:

https://www.youtube.com/watch?v=eG7
KIPYVIxI&list=PLHfv3dxQsYiptApL7wqZQ
AQSh1k3iQfJB&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=eG7KIPYVIxI&list=PLHfv3dxQsYiptApL7wqZQAQSh1k3iQfJB&index=3


Dydd Iau – Mathemateg 3 (ateb)



Wyt ti'n cofio'r amser
Pan ddaeth y byd i stop?
Dau fetr rhwng bob person;
Un mewn, un mas o'r siop.
Wyt ti'n cofio'r amser
Roedd ysgolion wedi cau?
Neb yn cael mynd allan,
Rhaid aros yn ein tai.
Wyt ti'n cofio'r bobl
A aeth i'r gwaith bob dydd?
Fel ein bod ni'n gallu byw
Ein bywydau ni yn rhydd.
Fe wnawn ni fyth anghofio
Beth wnaethoch chi i ni.
Ein hannwyl weithwyr NHS
Ry'n ni'n eich caru chi.

Dydd Gwener – Astudio barddoniaeth
Tasg 1 - Darllenwch y gerdd ac ateb y 
cwestiynau (mewn brawddegau llawn):

1. Allwch chi liwio'r geiriau sy'n odli ar ddiwedd y 
llinellau?
2. Allwch chi ddod o hyd i esiampl o 
wrthgyferbyniad (contrast) yn y gerdd?
3. Pam ydy'r bardd yn dweud bod y byd wedi dod i
stop?
4. I bwy mae'r gerdd? (cliw yn y ddau linell olaf)
5. Beth mae'r gerdd yn disgrifio, a beth yw'r brif
neges?
6. Mae'r gerdd yn dechrau gyda cwestiwn
rhethregol

rhethregol
– sawl gwaith mae'r cwestiwn yn cael ei

ofyn yn ystod y gerdd?
7. Pam ydy'r bardd yn dweud fydd e byth yn
anghofio'r annwyl weithiwyr NHS?
8. Wnaethoch chi fwynhau'r gerdd a pham?



Dydd Gwener – Astudio barddoniaeth
Tasg 2 – Esbonio beth hoffech ei wneud

Hoffwn i wybod beth fasech chi'n hoffi ei wneud unwaith mae hi'n saff i gymdeithasu gyda phobl eraill. Gallwch ysgrifennu'ch syniadau ar
ffurf cerdd (does dim rhaid iddo odli) neu ychydig o baragraffau yn esbonio pam rydych yn colli gwneud y weithgaredd yna. Gallwch
addurno eich gwaith gyda lluniau os hoffech hefyd.
Rhai syniadau ydy:
Mynd i'r sinema
Chwarae gem rygbi/pel-droed
Mynd i glwb gymnasteg/dawns/actio/nofio
Cyfarfod eich ffrindiau
Mynd yn ol i'r ysgol
Mynd i weld mam-gu/tad-cu/teulu
Rhedeg ar hyd y traeth/dringo creigiau
Mynd ar wyliau
Mynd allan am bryd o fwyd/KFC/McDonald's
Gwylio Cymru yn chwarae rygbi.
Cofiwch ddewis o leiaf tri peth hoffech eu gwneud, ac ysgrifennu paragraff am bob un. Bydd angen i chi gynnig rhesymau manwl, e.e.
"Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at fynd yn ol i fy ngwersi gymnasteg. Pan fydda i'n gwneud gymnasteg, fydda i'n teimlo'n rhydd ac 
yn ymgolli'n llwyr yn y symudiadau. Credaf fod ymarfer corff yn bwysig dros ben ac mae gymnasteg yn ffordd dda o gael hwyl a chadw'n
heini ar yr un pryd. Peth arall dw i'n ei hoffi am gymnasteg ydy'r ffordd rwy'n gallu gweld fy sgiliau yn datblygu a gwella wrth i fi 
ymarfer. Er fy mod yn gallu gwneud rhai ymarferion gymnasteg yn y ty, does gen i ddim digon o le nac offer i ymarfer ar yr un safon ag 
yr oeddwn. Mae gen i lawer o ffrindiau yn fy nghlwb gymasteg, ac rwy'n gweld eu heisiau nhw yn fawr. Dw i methu aros i wisgo fy
leotard, neidio'n uchel a throelli drwy'r awyr cyn glanio'n saff ar fy nhraed."














