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Mae hawlfraint ar y deunyddiau hyn ac ni ellir eu hatgynhyrchu na’u cyhoeddi heb ganiatâd
ysgrifenedig perchennog yr hawlfraint.
Cyhoeddwyd gan CAA Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Plas Gogerddan, Aberystwyth SY23 3EB
(www.aber.ac.uk/caa).
Ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu
Cymraeg a dwyieithog.

Awdur: Siw Jones
Golygydd: Fflur Aneira Davies
Dylunydd: Richard Huw Pritchard
Cedwir pob hawl.

Cydnabyddiaethau
Diolch i Dr Carol James, Heulwen Hydref Jones a Marc Jones am eu harweiniad gwerthfawr.
Diolch hefyd i Lisa Morris (Ysgol Glantwymyn) ac Anwen Jervis (Ysgol Llanbrynmair) am
dreialu’r deunydd.

Chwe nofel Cyfres Halibalŵ
Haen sylfaenol/canolig (smotyn oren ar y meingefn)
Syniadau slei
Teulu Tŷ Bach
Y tocyn raffl

Haen uwch/MATh (smotyn coch ar y meingefn)
Iârgyfwng!
Project Poli
Tŷ Tomi Treorci

Cyfres

Pecyn gweithgareddau Cyfres Halibalŵ
Adran A:

Gweithgareddau cyffredinol i gyd-fynd â chwe nofel Cyfres Halibalŵ

Rhagair

• Enghreifftiau o weithgareddau a geir yma. Mae rhyddid i athrawon fod yn
greadigol ac addasu neu greu gweithgareddau eraill addas ar gyfer dysgwyr
yn eu hysgol nhw.
• Gellir addasu y rhan fwyaf o’r gweithgareddau isod i fod yn addas ar gyfer
dysgwyr ar y ddwy haen (haen sylfaenol/canolig a haen uwch/MATh) – trwy
addasu’r disgwyliadau ac amrywio’r defnydd o adnoddau cymorth.

Wal eiriau
a Defnyddio wal eiriau gyda’r dysgwyr. Newid y ffocws yn rheolaidd (e.e. yn wythnosol).
Ymweld â’r wal eiriau gan ganolbwyntio ar wahanol fathau o eiriau; ailymweld gan
adnabod cyfleon i adeiladu ar ddysgu blaenorol.
Enghreifftiau o wahanol fathau o eiriau:
ansoddeiriau; berfau cryno gan amrywio amser y ferf; berfenwau; berfau gorchymynnol;
adferfau; enwau; enwau priod; enwau torfol; geiriau newydd neu ‘wefreiriau’; geiriau
tafodieithol; tarddiad geiriau a’r cysylltiad rhwng geiriau, e.e. blodyn/blodau/blodeuo/
blodeuog; cartref/cartrefi/cartrefol.
Gellir defnyddio briciau gwahanol liwiau ar gyfer y gwahanol fathau o eiriau, e.e.

ansoddeiriau

berfau

berfau gorchmynnol

adferfau

enwau torfol

enwau

b Defnyddio wal eiriau yn sail i gemau iaith ar gyfer grwpiau bach neu dimau – tasg lafar/
ysgrifenedig, e.e. gan ddefnyddio byrddau gwyn.
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Tasgau lefel gair
Chwilio am ansoddair, neu ansoddair sy’n dechrau gyda llythyren benodol. Gellir amrywio hyn
a chwilio am ferf, berfenw, enw, ac ati.

Tasgau lefel brawddeg
Dechrau drwy greu brawddeg syml. Yna cynyddu’r her. Ceir rhai awgrymiadau isod.
•

Creu brawddeg (gellid defnyddio lliwiau’r wal eiriau) sy’n cynnwys un neu fwy o’r canlynol:
enw, enw priod, enw torfol, ansoddair, berf, berfenw, berf gorchmynnol, adferf. Er enghraifft:
Gwelais Ned yn neidio yn ystwyth dros y clawdd i ganol praidd o ddefaid.

•

Creu brawddeg yn cynnwys berfenw sy’n dechrau gyda’r llythyren ‘m’, e.e., neu ansoddair yn
dechrau gyda’r llythyren ‘c’ neu gyfuniad o’r ddwy elfen, e.e. Meddyliais fod Ned yn fachgen
caredig.

•

Creu brawddeg yn cynnwys treiglad meddal, e.e. Roedd bochau Ned yn goch.

Tasgau lefel testun
Uwcholeuo enghraifft o destun sy’n cynnwys geiriau sydd yn y wal eiriau. Gellir chwarae’r gêm
hon ar ffurf Bingo ac oedolyn neu ddysgwr i alw’r cliwiau, e.e. Chwiliwch am y pethau canlynol a’u
huwcholeuo:
•
•
•
•
•

2

pob ansoddair yn y darn;
berfenwau yn dechrau gyda llythyren benodol, e.e. ‘a’ – anadlu neu arogli;
pob enw priod;
enwau torfol;
geiriau tafodieithol.

Adnabod cymeriad

Gall ymatebion fod ar ffurfiau gwahanol, e.e. lluniau; cartwnau;
siart corryn; map meddwl; diagram Venn.

a

Disgrifio cymeriad/portread, e.e. ar ffurf siart corryn – llun ac ansoddeiriau, cymariaethau,
idiomau.
Dyma enghraifft o siart corryn yn seiliedig ar Tomi o’r nofel Tŷ Tomi Treorci.
bywiog
annwyl

penderfynol

siaradus
deallus
cyfrifol

Tomi Twrch

hyderus
egnïol

clyfar

fel lladd nadroedd
â’i wynt yn ei ddwrn
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Beth yw portread?
Disgrifiad o berson neu gymeriad go iawn neu ddychmygus.
Meini prawf llwyddiant
Cofio dweud:
• sut mae’r person/cymeriad yn edrych o ran pryd a gwedd;
• sut berson yw ef neu hi, e.e. caredig; poblogaidd; penderfynol;
• beth yw ei enw a’i oed;
• ble mae’n byw;
• rhywbeth am y teulu;
• beth mae’n ei wneud bob dydd;
• beth sy’n arbennig am y person/cymeriad.
Hefyd, er mwyn gwneud yr ysgrifennu yn fwy diddorol, cofio:
• defnyddio gwefreiriau ac ansoddeiriau;
• defnyddio idiomau, e.e. dros ben llestri; fel lladd nadroedd;
• defnyddio cymariaethau, e.e. yn ddu fel bol buwch; mor ddoeth â
thylluan;
• defnyddio trosiadau, e.e. Tomi oedd cannwyll llygad ei daid; yr haul yn
belen aur, ddisglair yn yr awyr las.

Dyma enghraifft o ateb llawn:
Un diwyd a deallus yw Tomi Twrch. Mae’n byw gyda’i deulu o dyrchod mewn
cartref bach tywyll a chlyd yn ddwfn o dan y ddaear. Un bach eiddil yw Tomi
o ran corff ac mae ganddo got sgleiniog ddu fel canol nos. Mae’n byw gyda’i
fam a’i daid, sy’n arwr iddo. Ar hyn o bryd, mae Tomi a’i deulu yn byw mewn
ofn. Maen nhw wedi clywed bod stad o dai o’r enw Cae Sidan yn mynd i gael
ei hadeiladu yn yr ardal a bydd peiriannau mawr yn dod i chwalu eu cartref.
Mae Tomi yn benderfynol iawn ac yn dueddol o golli ei dymer os nad yw’n
cael ffordd ei hun! Mae ganddo gynllun i wneud yn siŵr na fyddan nhw’n
gorfod symud o’u cartref cysurus.

b Cymharu dau gymeriad. Beth sy’n debyg neu yn wahanol rhyngddyn nhw?
Blodwen a Cleif (Teulu Tŷ Bach);
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E.e. Wil a Dot (Syniadau slei); 		
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Loti a Jac (Y Tocyn Raffl); 			

Ned ac Osian (Iârgyfwng!).

c

Pwy yw hoff/cas gymeriad y dysgwyr yn y nofel? Disgrifio’r cymeriad gan gynnig rhesymau
dros y dewis.

ch

Pa gymeriad hoffai’r dysgwyr fynd ar wyliau gydag ef neu hi? Nodi’r rhesymau dros y
dewis.

d

Y Gadair Goch, e.e. holi Tomi Twrch/Elisabeth/Meirion (Tŷ Tomi Treorci).

3 Dilyniant/rhagfynegi
•

Dyfalu beth sy’n digwydd nesaf yn y stori, neu yn y bennod nesaf.

•

Ysgrifennu diweddglo gwahanol i’r nofel (cyn darllen y bennod olaf) a chymharu
hynny gyda’r hyn sy’n digwydd yn y nofel. Sut oedd fersiwn y dysgwr yn debyg neu yn
wahanol i’r nofel? Gellir cofnodi ar ffurf tabl gan ddefnddio pwyntiau bwled:

Beth sy’n debyg?

Beth sy’n wahanol?

•

•

•

•

•

•

•

•
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4 Lluniau

5

a

Dewis hoff lun o fewn y nofel ac esbonio sut mae’n ychwanegu at y stori ac yn ein helpu i
ddeall yr hyn sy’n digwydd. Nodi’r rhesymau dros y dewis.

b

Trafod a mynegi barn ar gryfderau llun, a sut y gellir gwella neu addasu’r llun (cynnig
awgrymiadau).

c

Dewis llun a labelu nodweddion cymeriad neu ddau gymeriad cyferbyniol, e.e. Wil a Dot.

Astudio arddulliau awduron

Haen Uwch/MATh

Ystyried y canlynol:
• cymeriadu
• deialog
• disgrifio sefyllfa
• defnyddio geiriau i greu effaith
• agor a chloi’r nofel
Ysgrifennu testun sy’n efelychu arddull benodol, e.e. ar gyfer disgrifio cymeriad, lleoliad
neu sefyllfa; agor a chloi.

c

Llunio cynllun bras o nofel arall sy’n ddilyniant i un (neu fwy) o’r nofelau.
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Dewis darnau o’r nofelau ar gyfer astudio a chymharu arddulliau yr awduron. 		
Beth sy’n debyg neu’n wahanol yn y ffordd maen nhw’n ysgrifennu?
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Enghreifftiau o destunau o’r gwahanol nofelau:
Disgrifio lleoliad (Teulu Tŷ Bach, tud. 2-3)
Yr ystafell fwyaf yn Tŷ Bach oedd y lolfa. Roedd digon o le yno i soffa las ar hyd un
wal, a phiano bach du ar hyd y wal arall. Drws nesaf i’r lolfa roedd y gegin. Ystafell fach
sgwâr oedd honno, â bwrdd bach sgwâr yn y canol a drws yn arwain at yr ardd. Roedd
golygfa hyfryd o’r ardd i’w gweld drwy’r ffenest uwchben y sinc, ac roedd yr ardd honno
– fel popeth arall yn Tŷ Bach – yn fach. Roedd grisiau cul yn y gegin yn arwain i’r llofft, lle
roedd dwy ystafell wely fach ac un ystafell ymolchi fach, fach.

Disgrifio cymeriad (Teulu Tŷ Bach, tud. 3-4)
Menyw fer a llydan oedd Blodwen. Roedd ganddi goesau fel
boncyffion, ac roedd hanner uchaf ei chorff yn edrych fel pe bai rhywun
wedi ei roi mewn feis a’i wasgu’n araf. Roedd ei hysgwyddau bron â
chyffwrdd ei chlustiau a byddai ei chlustlysau’n aml yn mynd yn sownd yn
ei siwmper.

Disgrifio lleoliad (Syniadau slei, tud. 15)
Roedd y ddau wedi creu llefydd addas i baratoi eu triciau, ac un o’r rheiny oedd
y gegin gudd yng ngwaelod yr ardd. Hen sied tad Wil oedd y gegin gudd ac roedd hi’n
ddelfrydol i baratoi triciau o bob math ynddi. Roedd sinc rhydlyd yno hefyd, a hen
sosbenni bach a mawr, cyllyll a ffyrc a dau gwpwrdd pren oedd wedi dechrau pydru.
Doedd Dot ddim yn ffan mawr o’r gegin gudd ers iddi weld llygoden fach yn nofio yn y
sinc, ond stori arall ydy honno.

Pan ddaeth Osian adref o’r ysgol y diwrnod wedyn, gallai weld yn
syth bod rhywbeth o’i le. Roedd Mam a Dad adre’n barod a’u hesgidiau
gwaith yn daclus wrth y drws. Ar y grisiau, roedd ôl traed budron ar y
carped golau ac arogl brechdanau wy lond y lle.
Yr holl ffordd adref, bu Osian yn edrych ymlaen at ddangos y
seren aur a gafodd am ei waith cartref diweddaraf i’w rieni, ond roedd rhywbeth am y
tawelwch yn y tŷ yn dweud wrtho nad oedd hynny’n bwysig rhagor.
Aeth ati i hongian ei got, cyn sylweddoli bod un ar ei fachyn e’n barod. Cot lwyd,
hen, a fyddai’n rhy fawr iddo fe ond yn rhy fach i’w dad. Plygodd ei got ei hunan yn
daclus dros ei fraich, tynnu ei esgidiau a mentro i’r ystafell fyw. Yno, roedd Mam yn
sipian paned o de melys yn dawel. Roedd braich Dad am ei hysgwydd ac roedd golwg
ddifrifol ar ei wyneb.
“Mae gennyn ni chydig o newyddion i ti,” meddai Dad.
Eisteddodd Osian ar ymyl y soffa yn ofalus gan ddechrau ofni’r gwaethaf. Bu’n
disgwyl y foment ofnadwy hon ers blynyddoedd a dyma hi wedi cyrraedd.
“Dwi’n mynd i gael brawd neu chwaer fach, on’d ydw i ...” mentrodd.
“Nag wyt. Wel, ddim yn union,” meddai Dad.

CYMRU
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Agor nofel
Enghraifft 1 (Tŷ Tomi Treorci, tud. 1)
“Cofia di, Tomi, mae angen llenwi’r cês.”
“Ond, Mam! PAM?”
“Rho’r gorau i’r holl gwestiynau ’ma a dechrau pacio dy ddillad, reit handi.”
Edrychodd Tomi’r Twrch ar y cês mawr glas o’i flaen – doedd ganddo ddim awydd
dechrau pacio. Pam ddylai o orfod pacio o gwbl? Fan hyn roedd o’n byw, fan hyn roedd
o’n perthyn, fan hyn roedd ei fywyd – o dan y ddaear yn y pridd, yng nghanol y dail, y
brigau a’r cerrig.

Enghraifft 2 (Y Tocyn Raffl, tud. 1-2).
Mae ambell beth yn y byd ’ma yn dod fesul dau, ac fel arfer
maen nhw’n debyg iawn i’w gilydd, fel pâr o sanau, pâr o fenig,
neu ddwy olwyn ar feic. Weithiau, fe gewch chi bâr sy’n debyg
iawn ond bod un neu ddau o bethau’n wahanol, fel potiau halen
a phupur. Mae’r potiau yr un fath ond bod eu cynnwys yn wahanol. Ond mae rhai
parau’n hollol wahanol i’w gilydd, fel brwsh dannedd a phast dannedd, neu lamp a bwlb.
Dydyn nhw’n ddim byd tebyg, ond maen nhw’n gweithio’n well gyda’i gilydd nag ar
wahân.
Oes, mae ’na rai pethau yn y byd ’ma sy’n dod fesul dau. Dyna ddigwyddodd i
Owen a Ceri Rees pan aethon nhw i’r ysbyty, a dod oddi yno gyda phâr o fabis bach,
tew, ciwt. Efeilliaid o’r enw Loti a Jac.

Cloi nofel
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Fe wellodd y Gath Drws Nesaf yn raddol. Gyda chymorth y pren
a’r rhwymau ar ei choes, dechreuodd gerdded unwaith eto. Magodd
ddigon o gryfder yn y pen draw i fedru dianc oddi wrth Sam y Ci.
Ond doedd dim angen iddi wneud hynny bellach. Er mawr syndod i’r
ddau ohonyn nhw, roedd bod yn ffrindiau yn llawer haws na bod yn
elynion, a doedd yr un o’r ddau’n medru cofio’n union pam eu bod nhw’n elynion yn y
lle cyntaf.
Aeth y Gath Drws Nesaf, o dipyn i beth, yn Gath Tŷ Bach, wrth iddi dreulio mwy
a mwy o amser yr ochr arall i’r ffens, a llai o amser yng nghwmni Edward Edwards.
Sylwodd hwnnw ddim fod y gath wedi mynd, hyd yn oed.
Gyda’r hwyr, byddai Blodwen yn gorwedd ar y soffa mewn siwmper oedd wedi
datod â’i thrwyn mewn llyfr. Byddai Cleif yn pendwmpian yn ei wely, a’i draed allan
drwy’r ffenest a chlais newydd ar ei dalcen. Byddai Cath Tŷ Bach yn ymestyn ei hun ac
yn llyfu ei phawennau ar fwrdd y gegin.
Ar ben y landin, byddai Sam y Ci’n gorffwys ei ben bob nos ar ei bawennau
esmwyth, ac yn breuddwydio breuddwydion newydd sbon ...
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Enghraifft 2 (Project Poli, tud. 123-124)
Yn dilyn yr holl waith ymchwil dros y dyddiau diwethaf ac ar ôl
ailedrych ar y newidiadau fu’n rhaid iddi eu gwneud, cydiodd Poli yng
nghlawr ei phroject, ei sgrwnsio’n belen dynn a’i daflu i’r bin.
Roedd cymaint o newidiadau i’w gwneud i’r clawr fel y penderfynodd
ei ailddrafftio a dechrau eto.

Yr unig broblem oedd nad oedd y teitl newydd yn cyd-fynd ag unrhyw un o’r
opsiynau roedd Mr Llwyd wedi eu rhoi iddyn nhw ar gyfer y gwaith cartref. Er hynny,
roedd Poli’n gobeithio na fyddai hynny’n broblem rhy fawr i’r clown hwnnw o athro!

6 Drama/Chwarae Rôl
a

Gwaith ar ddeialogau, e.e. sgriptio a pherfformio deialog.

b

Llunio sgript yn seiliedig ar y nofel (neu ran ohoni) yn arwain at berfformio i gynulleidfa.

7 Archwilio iaith a gramadeg

CYMRU
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Gellid gwneud hyn drwy uwcholeuo testun.

a

Lefel gair, e.e. adnabod ansoddeiriau, berfau, adferfau, enwau priod, arddodiaid, geiriau
‘doniol’, defnydd o ddyfynodau.

b

Lefel brawddeg, e.e. adnabod cymariaethau, idiomau, brawddegau sy’n amlygu hiwmor
neu ddoniolwch.

c

Lefel testun, e.e.
		 • Nodi prif ddigwyddiad; deialog; paragraff.
		
• Archwilio ystyr geiriau, e.e. gweld cysylltiadau rhwng geiriau.
		 • Teuluoedd geiriau, tafodiaith – hyrwyddo’r defnydd o eiriaduron.
		 • Tasgau sy’n datblygu dealltwriaeth o sut mae cyfoethogi ac
			
ychwanegu ‘lliw’ i destun drwy ddatblygu’r defnydd o wefreiriau, cymariaethau,
		
trosiadau ac idiomau.

8
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		 •
		
•

Astudio strwythur testun (dechrau, canol, diwedd) ar ffurf siart llif; stribedi cartŵn.
Astudio geiriau ac ymadroddion sy’n symud y stori ymlaen, e.e. yn sydyn,
cyn hir, trannoeth, ar unwaith, heb oedi, ymhen hir a hwyr.

8 Datblygu uwchsgiliau darllen
a

Cip-ddarllen (sgimio) i gael trosolwg neu brif neges testun.

b

Llithr-ddarllen (sganio) i ganfod gwybodaeth benodol mewn testun gan ddefnyddio
geiriau allweddol, teitlau neu ddarluniau, e.e. Pryd? Edrych am ddyddiad; Pwy? Enw
(priflythyren); Ble? Enw lle (priflythyren). Dysgu’r sgìl o ddarllen i fyny ac i lawr y dudalen
yn ogystal ag ar draws.

9 TGCh/Hyrwyddo dysgu ymchwiliol
Gall y gweithgareddau hyn gael eu cyflawni ar lefel unigol, mewn parau neu mewn grŵp.
Gellir cwblhau’r tasgau ysgrifenedig ar brosesydd geiriau; cyfleon i brawfddarllen,
golygu ac ailddrafftio.

a

Creu ffeil-o-ffaith neu fywgraffiad syml yn seiliedig ar y wybodaeth ar glawr cefn y
nofelau, ar y we, a/neu yn nhaflenni Adnabod Awdur Cyngor Llyfrau Cymru (taflen ar
Eurig Salisbury ar gael).

b

Llunio taflen wybodaeth sy’n gysylltiedig â chynnwys y nofelau, e.e. am barc gwyliau
(Y Tocyn Raffl); tyrchod daear (Tŷ Tomi Treorci); blodau neu anifeiliaid anwes (Teulu Tŷ
Bach).

c

Meddwl am stori neu straeon eraill mae’r dysgwyr wedi eu darllen sy’n debyg
mewn unrhyw ffordd i’r stori sy’n y nofelau. Disgrifio sut maen nhw’n debyg
(neu beth sy’n wahanol).

ch

Ysgrifennu adolygiad o nofel, e.e. ar gyfer gwefan yr ysgol, neu’r papur bro lleol.

d

Llunio blog, e.e. am sioe neu ddrama a berfformiwyd yn seiliedig ar nofel; adolygiad o
nofel; hysbysebu Ffair Lyfrau neu Ddiwrnod y Llyfr.

dd

Dewis un rhan o nofel ar gyfer llunio:
fersiwn wedi’i animeiddio o’r stori;

–

cyflwyniad gan ddefnyddio iPad, llechen neu gyfrifiadur i’w gyflwyno i gynulleidfa 		
(e.e. dosbarth/ysgol gyfan/llywodraethwyr & rhieni).

Dylunio clawr a llunio broliant gwahanol ar gyfer y nofel(au) gan ddefnyddio iPad,
llechen neu gyfrifiadur. Gellid targedu cynulleidfa benodol, e.e. cyd-ddisgyblion o fewn y
dosbarth/dosbarth arall/ysgol gyfan/noson rhieni/gwefan yr ysgol.

f

Llunio hysbyseb neu neges drydar ar gyfer lansio’r nofel(au) neu i roi sylw iddyn nhw ar
Ddiwrnod y Llyfr, e.e. ar ffurf fideo a defnyddio ‘Sgrin Werdd’.

ff

Gwaith animeiddio ar y cyfrifiadur, e.e. creu cymeriad.
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10 Rhai syniadau pellach
Ar ddiwedd yr astudiaeth o’r nofelau unigol gellir cynnal ‘dathliad’:
• drwy greu llyfryn dosbarth, neu fersiwn ddigidol ohono, sy’n cynnig cyfle i arddangos
detholiad o waith y dosbarth, e.e. ar gyfer gwefan yr ysgol; dathliadau Diwrnod Y Llyfr.
• drwy gynllunio a pherfformio arddangosfa neu sioe yn seiliedig ar nofel unigol, neu
gyfuniad ohonyn nhw, ar gyfer cynulleidfa benodol, e.e. cyd-ddisgyblion yr ysgol neu
rieni a llywodraethwyr.

Chwe nofel Cyfres Halibalŵ
Haen sylfaenol/canolig (smotyn oren ar y meingefn)
Syniadau slei
Teulu Tŷ Bach
Y tocyn raffl
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Iârgyfwng!
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Tŷ Tomi Treorci
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Pecyn gweithgareddau Cyfres Halibalŵ
Adran B:

Gweithgareddau i gyd-fynd â’r nofelau unigol

Syniadau slei
1

2

Mae Wil a Dot yn arbenigwyr ar greu a chwarae triciau! Beth am i’r
dysgwyr fynd ati i feddwl am dric eu hun?
a)

Yn gyntaf, bydd angen meddwl am ba gynhwysion fydd eu
hangen. Yna, dylid cofnodi yn gryno ar ffurf rysáit gan nodi’r
cynhwysion a’r dull.

b)

Y dysgwyr i ysgrifennu stori am sefyllfa arbennig, ar ôl penderfynu ar bwy fyddan 		
nhw’n chwarae’r tric. Gallai’r dysgwyr ddarllen eto am un o driciau Wil a Dot cyn 		
dechrau ysgrifennu os oes angen cymorth arnyn nhw.

Ysgrifennu disgrifiad byr o’r tric gorau a’r tric gwaethaf yn y llyfr (ym marn y dysgwyr) gan
roi rhesymau dros eu dewis. Penderfynu ar ba ffurf i gofnodi, e.e. dau baragraff, neu ar
ffurf tabl:
Disgrifiad

Rhesymau

Y tric gorau

Trafod triciau Wil a Dot a’u heffaith ar bobl. Dechrau’r gwaith mewn parau ac yna ffurfio
grwpiau o bedwar. Ar ôl gorffen trafod, rhannu prif bwyntiau pob grŵp gyda gweddill y
dosbarth.
Dyma rai cwestiynau i helpu’r dysgwyr:
• Ydy triciau Wil a Dot yn deg?
• Ai hwyl diniwed ydyn nhw?
• Fydden nhw’n gwneud rhywbeth tebyg eu hun?

CYMRU
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4

Llunio tabl a nodi pum nodwedd o gymeriadau Wil a Dot yn y colofnau.
Dot

5

Wil

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ysgrifennu am Hen, Hen Nain Llanrwst. Beth am ddefnyddio gweithgaredd
y Gadair Goch i’w holi hi, ac i helpu’r dysgwyr gyda chasglu syniadau?
a)

Ysgrifennu portread gan ddefnyddio berfau, ansoddeiriau, 			
dywediadau a chymariaethau da a gwreiddiol i’w disgrifio o ran pryd a
gwedd, a’i chymeriad.

Gwelir canllaw ar sut i ysgrifennu portread ar dudalen 3.

Neu
b)

Ysgrifennu cerdd (darn o farddoniaeth). Gellir dewis ysgrifennu cerdd sy’n odli, 		
cerdd rydd (heb rythm ac odl), neu gerdd ar ffurf haiku.

Beth yw cerdd?
Stori neu ddisgrifiad wedi ei ysgrifennu ar ffurf pennill neu sawl pennill.
Gall y penillion ddilyn patrwm neu rythm arbennig (e.e. nifer benodol o sillafau
mewn llinell; nifer benodol o linellau mewn pennill), a diwedd llinellau yn odli â’i
gilydd.
Neu
Gall fod yn gerdd rydd lle does dim patrwm i’r llinellau nac odl ar ddiwedd llinellau.

• Ceisio meddwl am ba luniau yr hoffen ni eu cyfleu drwy ddefnyddio geiriau.
• Paratoi cynllun o’r gerdd. Gellid ddefnyddio map meddwl neu siart corryn i
wneud hyn. Rhai pethau i’w hystyried:
• Sawl pennill fydd yn y gerdd?
• Beth fydd yn cael ei ddweud ymhob pennill?
• Sut fydd y gerdd yn dechrau ac yn gorffen?
• A fydd y gerdd yn odli?
• Gellid defnyddio cerdd haiku (llinell 1 – 5 sill; llinell 2 – 7 sill; llinell 3 – 5 sill).
• Paratoi rhestr o eiriau addas i’w defnyddio yn y gerdd.
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Meini prawf llwyddiant
• Yn gyntaf, meddwl beth hoffen ni ei ddweud. A oes unrhyw neges rydym ni
eisiau ei chynnwys?
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Teulu Tŷ Bach
1

Tynnu llun a llunio hysbyseb ar gyfer gwerthu Tŷ Bach. Gellir:
•
•
•

2

archwilio a chasglu syniadau o wefannau gwerthwyr tai;
creu cynllun llawr ar gyfer Tŷ Bach gan ddefnyddio graddfa;
sgriptio rhaglen deledu ar gyfer gwerthu Tŷ Bach a’i recordio.
Meddwl am deitl da i’r rhaglen e.e. Ar werth!

a) Gwneud rhestr o ansoddeiriau, dywediadau neu idiomau sy’n disgrifio:
Blodwen; Cleif; Sam y Ci; Y Gath Drws Nesaf; Edward Edwards.

b)

Ysgrifennu portread byr o bob un o’r cymeriadau.

Gwelir canllawiau ar sut i ysgrifennu portread ar dudalen 3.

Ysgrifennu dyddiadur diwrnod ar gyfer Cleif pan oedd yn bysgotwr.
Y dysgwyr i ddychymygu mai nhw yw Cleif ac ysgrifennu yn y
person cyntaf.

ⓗ CAA Cymru, Prifysgol Aberystwyth 2018

Cofnod i ddweud beth sydd wedi digwydd ar ddiwrnod arbennig.
• Mewn dyddiadur rydym yn ysgrifennu am ddigwyddiadau
arbennig fel parti, gwyliau, priodas.
• Rydym hefyd yn ysgrifennu am bethau bach bod dydd fel y tywydd, bwyd,
siopa, amser codi, amser gwely.
• Gall dyddiadur fod yn ddychmygol, e.e. am gymeriad mewn nofel neu rywun
oedd yn byw mewn cyfnod arall – fel yn Oes Fictoria, neu mewn gwlad arall.
• Mae dyddiadur yn bersonol ac rydym yn dweud sut rydym ni’n teimlo ac yn
mynegi barn am bethau.

©

Beth yw dyddiadur?
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Meini prawf llwyddiant
• Ysgrifennu’r dyddiad.
• Ysgrifennu ym mherson cyntaf y ferf.
• Ysgrifennu yn amser y gorffennol wrth sôn am bethau sydd wedi digwydd.
• Ysgrifennu yn amser y dyfodol wrth sôn am bethau sy’n mynd i ddigwydd.
• Ysgrifennu mewn brawddegau byr, cryno.
• Weithiau byddwn yn dewis ysgrifennu mewn tafodiaith neu ddefnyddio iaith
lafar.

4

Llunio stribed cartŵn i ddangos pob un o freuddwydion Sam y Ci am y Gath Drws Nesaf,
gan roi pennawd neu gapsiwn bachog i bob un.

5

Ysgrifennu cyfweliad newyddion ar gyfer cyfweld â:
a)
b)

Sam y Ci;
Y Gath Drws Nesaf.

CYMRU
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Gellid ysgrifennu ar ffurf deialog ac yna gwneud recordiad sain neu fideo o’r 			
cyfweliad.
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Y Tocyn Raffl
1

Mewn grwpiau bach, trafod y pethau da a’r pethau gwael, yn marn
y dysgwyr, am y parc gwyliau. Bydd angen penodi cadeirydd i gadw
trefn ar bethau a chofnodydd i gofnodi’r prif bwyntiau. Gall dysgwyr
ddefnyddio dwy golofn mewn tabl i gofnodi, e.e.

Parc Gwyliau Heulwena
Pethau da

Pethau gwael

Gwelir canllawiau sut i drafod mewn grŵp ar dudalen 20.

Ysgrifennu llythyr ffurfiol neu e-bost yn canmol neu yn cwyno am y parc gwyliau.

Beth yw e-bost?
Rydym yn anfon e-bost er mwyn rhoi neu dderbyn gwybodaeth.
Mewn e-bost mae angen dweud:
• beth yw pwrpas neu destun y neges;
• at bwy mae’r neges;
• pwy sy’n anfon y neges.
Meini prawf llwyddiant
• Mewn e-bost ffurfiol gellir dechrau gyda:
Annwyl …
Bore da
Prynhawn da
Noswaith dda

• Mewn e-bost anffurfiol gellir dechrau gyda:
Helô… / Haia
Shw’mae…? / Sut mae…?
Sut hwyl……?
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Gellir gorffen gyda:
Yn gywir,
Yn ddiffuant,
Gyda diolch,
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Gellir gorffen gyda:
Hwyl, / Hwyl fawr, / Hwyl am y tro, / Pob hwyl,
Cofion cynnes, / Cofion gorau,
Cariad mawr,
• Cofio dweud y neges yn glir, a chofio’r pwyntiau pwysig. Does dim angen i e-bost
fod yn hir.
• Mewn e-bost ffurfiol, e.e. at Reolwr Parc Gwyliau, mae angen cadw at iaith
fwy ffurfiol, ond mewn e-bost anffurfiol, e.e. at ffrind neu aelod o’r teulu, gellir
defnyddio iaith lai ffurfiol, e.e. iaith lafar neu dafodiaith.

Beth yw llythyr?
Rydym yn ysgrifennu llythyr er mwyn:
• rhoi gwybodaeth;
• gofyn am wybodaeth;
• diolch;
• canmol neu gwyno.
Meini prawf llwyddiant
• Ysgrifennu cyfeiriad yr un sy’n anfon y llythyr ar dop y dudalen, ar y dde.
• Ysgrifennu’r dyddiad o dan y cyfeiriad.
• Dechrau a chloi’r llythyr yn addas, yn dibynnu ar y math o lythyr – ffurfiol neu
anffurfiol. Defnyddio’r tabl isod i helpu.
• Dechrau drwy roi’r rheswm pam mae’r llythyr yn cael ei ysgrifennu.
• Defnyddio paragraffau i roi trefn ar y llythyr, e.e. paragraff newydd ar gyfer pob
pwynt.
• Defnyddio amser y gorffennol wrth ysgrifennu am bethau sydd wedi digwydd ac
amser y dyfodol wrth ysgrifennu am bethau sy’m mynd i ddigwydd, e.e. Bues i’n
siopa ddoe; Roedd y biniau sbwriel heb eu casglu; Bydd plant Dosbarth 3 yn mynd i
nofio bore fory; Bydd gêm rygbi fawr yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.
• Defnyddio iaith addas ar gyfer y math o lythyr sy’n cael ei ysgrifennu:

Llythyr anffurfiol

Iaith ffurfiol, ysgrifenedig

Iaith anffurfiol – iaith lafar a thafodiaith yn
dderbyniol

Dechrau’r llythyr gyda’r cyfarchiad Annwyl a
theitl y person fydd yn derbyn y llythyr, e.e.
Annwyl Mr Roberts.

Dechrau’r llythyr gyda chyfarchiad fel Helô…
Sut mae…? Shw’mae…? Sut hwyl…? Sut hwyl,
Carys?

Defnyddio’r ail berson lluosog, e.e. chi, eich

Defnyddio ail berson unigol, e.e. ti, dy

Cloi’r llythyr gyda:
Yn gywir;
Yr eiddoch yn gywir;
Yn ddiffuant

Cloi’r llythyr gyda:
Cofion gorau; Cofion cynnes;
Hwyl; Hwyl fawr; Pob hwyl; Hwyl am y tro;
Gyda chariad; Cariad mawr
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3

Llunio hysbyseb ar gyfer Parc Gwyliau Heulwena, neu adolygiad o’r parc ar ôl bod yn
aros yno.
Gellid gwneud hyn gan ddefnyddio’r Sgrin Werdd ar gyfer creu clip fideo, e.e. i gyfweld 		
â rhywun sydd wedi mwynhau neu ddim wedi mwynhau gwyliau yn y Parc Gwyliau.

4

a)

Llunio siart corryn sy’n dangos nodweddion cymeriadau Loti a Jac o ran pryd a
gwedd a chymeriad neu bersonoliaeth.

b) P wy yw hoff gymeriadau’r dysgwyr? Esbonio gan roi rhesymau dros eu dewis.
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Llunio stribed cartŵn i ddangos prif ddigwyddiadau’r nofel gan roi pennawd neu
gapsiwn bachog i bob llun. Gellid defnyddio rhaglen gyfrifiadurol i wneud hyn.
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Iârgyfwng!
1

Llunio rhestr o nodweddion y ddau brif gymeriad, Osian a Ned, gan
nodi beth sy’n debyg ac yn wahanol rhyngddyn nhw. Dewis ffordd
addas i gyflwyno’r ymateb, e.e. ar ffurf map meddwl neu ddiagram
Venn.

2

Ysgrifennu cynllun bras o nofel sy’n ddilyniant i’r nofel hon.
Neu
Ychwanegu pennod sy’n ddilyniant i’r nofel.
a)

Y dysgwyr i restru hyd at 10 gair sy’n newydd iddyn nhw yn y nofel. Defnyddio 		
geiriadur i chwilio am eu hystyr ac ysgrifennu brawddeg yr un sy’n dangos eu bod 		
wedi deall yr ystyr.

b)

Mae’r awdur yn defnyddio nifer o dechnegau i ychwanegu lliw a gwneud y stori yn
fwy diddorol. Y dysgwyr i lunio tabl sy’n cynnwys rhestrau o ansoddeiriau, 			
cymariaethau ac idiomau:
Ansoddeiriau

Cymariaethau

Idiomau

		

c)

Ysgrifennu paragraff gan ddefnyddio yr ansoddeiriau, y cymariaethau a’r idiomau 		
sydd yn y tabl.
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4

5

Dewis pennod neu ran o’r nofel sy’n addas i’w defnyddio fel symbyliad i ysgrifennu
sgript. Gallai’r sgript gael ei pherfformio gan grŵp o ddysgwyr i gynulleidfa, e.e.
gweddill y dosbarth neu’r ysgol gyfan.
Ysgrifennu ymson gan ddewis un o’r canlynol:
a)
b)
c)

Ymson Osian y noson y cyrhaeddodd Ned eu cartref yn y ddinas.
Ymson Ned wedi iddo gyrraedd i aros gyda’i deulu yn y ddinas.
Ymson Ned wrth deithio tuag at, ac ar ôl cyrraedd adref.

Gellid cyflwyno’r ymson, neu fersiwn ohoni, ar lafar hefyd.

Beth yw ymson?
Mewn ymson mae person neu gymeriad yn siarad neu’n ysgrifennu amdano’i hun, ac
mae fel pe bai yn siarad â’i hun.
Meini prawf llwyddiant
• Ysgrifennu yn y person cyntaf.
• Defnyddio berfenwau fel gwelaf, meddyliaf, estynnaf, teimlaf. Fel arfer mae
ymson yn cael ei hysgrifennu yn amser y presennol, e.e. Edrychaf allan drwy’r
ffenest ac mae’r wlad o dan garped o eira ac yn edrych yn berffaith.
• Sôn am beth sy’n digwydd o amgylch y cymeriad – beth maen nhw’n ei weld, ei
glywed, ei deimlo, ei arogli a’i flasu.
• Sôn am deimladau’r cymeriad – sut maen nhw’n teimlo?
Hefyd, er mwyn gwneud yr ymson yn fwy diddorol, dylid defnyddio:
gwefreiriau ac ansoddeiriau;
idiomau, e.e. yn swp sâl; yn chwys diferu; dros ben llestri;
cymariaethau, e.e. yn dywyll fel bol buwch; mor ddoeth â thylluan;
trosiadau, e.e. yr haul yn belen aur ddisglair yn yr awyr las.

*

Gellir defnyddio geiriau tafodieithol mewn ymson – fel pe bai’r cymeriad yn
siarad.
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Project Poli
1

a)

Rhestru hoff bethau a chas bethau am gyfnod y gwyliau gan
nodi’r rhesymau. Gellir cofnodi ar ffurf tabl:
Gwyliau
Hoff bethau

2

b)

Ysgrifennu paragraff sy’n disgrifio profiad da neu brofiad anffodus a gafodd y 		
dysgwyr dros y gwyliau.

a)

Mae’r awdur yn defnyddio nifer o idiomau addas sy’n gwneud y stori yn fwy 		
diddorol ac amrywiol, e.e. rhoi’r ffidil yn y to; â’i wynt yn ei ddwrn.

		

b)

		

3

Cas bethau

Gofyn i’r dysgwyr ddod o hyd i bum idiom arall, ac yna paratoi darlun i gyfleu eu 		
hystyr (e.e. ar ffurf poster neu gyfres o bosteri).
Mae’r awdur hefyd yn defnyddio cymariaethau gwreiddiol, e.e. ‘mor ysgafn â chandi
fflos’.
Gofyn i’r dysgwyr feddwl am bum cymhariaeth wreiddiol eu hunain, ac yna paratoi
darlun i gyfleu eu hystyr (e.e. ar ffurf cartŵn).

Ffurfio grwpiau bach (o hyd at 4 neu 5 o ddysgwyr) a thrafod rhesymau o blaid ac yn
erbyn y gosodiadau canlynol:
•
•

‘Does dim o’i le ar ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcas.’
‘Mae’n deg i farnu pobl ar yr olwg gyntaf.’

Dylid penodi cadeirydd i gadw trefn ar y drafodaeth a chofnodydd i ysgrifennu’r prif
bwyntiau (ar ffurf pwyntiau bwled).

Cadw trefn ar y drafodaeth drwy wneud yn siŵr:
• bod pawb o fewn y grŵp yn cael cyfle i siarad;
• bod pawb yn gwrando ac yn parchu barn ei gilydd (hyd yn oed os nad ydyn
nhw’n cytuno);
• bod digon o gyfle i drafod cyn dod i ganlyniad, gan nodi’r rhesymau.

Beth yw gwaith Cofnodydd?
• Gwrando yn ofalus ar y drafodaeth a gwneud nodiadau.
• Ysgrifennu nodiadau yn glir ac yn gryno.
• Cofnodion yw’r enw ar y nodiadau hyn.
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’Does dim o’i le ar ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcas.’
O blaid

Yn erbyn

•

•

•

•

•

•
‘Mae’n deg i farnu pobl ar yr olwg gyntaf.’
O blaid

4

Yn erbyn

•

•

•

•

•

•

Mae’r awdur yn disgrifio ambell sefyllfa yn synhwyrus iawn, hynny yw, mae wedi meddwl
am y pethau sy’n apelio at y pum synnwyr sef gweld, clywed, arogli, blasu a theimlo.
Dyma enghreifftiau:
Roedd awyrgylch o fwrlwm yn y babell, gyda phobl a phlant yn dal i
gyrraedd, rhai’n gweiddi o’u seddi i dynnu sylw ffrind neu aelod o’r teulu oedd
wedi cyrraedd ychydig yn hwyr. Roedd arogl melys yn llenwi’r lle – yr arogl
oedd wedi hudo Mam o’i sedd i fynd i brynu llond bag o’r candi fflos meddal a
melys oedd yn gyfrifol am yr arogl arbennig. Yn gyfeiliant i’r holl gynnwrf roedd
cerddoriaeth fel ffanffer uchel yn atseinio ar draws y babell.
Yn sefyll yng nghanol y llwyfan, yn edrych yn hynod o grand mewn côt
laes goch a het uchel ddu, roedd un o’r dynion talaf a welodd Poli erioed. Y
cylchfeistr oedd hwn. Roedd o’n cadw golwg barcud ar bopeth oedd yn digwydd
o’i gwmpas ac yn gwneud yn siŵr fod popeth yn rhedeg yn esmwyth, â’i gefn yn
sythach na syth a gwên falch ar ei wyneb.

								

(tud. 41-42)

Ar hyn, fe ffrwydrodd y babell yn llythrennol â fflamau tân yn rhuo ar hyd
blaen y llwyfan a disgynnodd cawod o gonffeti aur ac arian o’r nenfwd. Yna,
ymddangosodd pedwar acrobat o rywle ar raffau o’r nenfwd, yn hedfan o un
siglen i’r llall a heibio’i gilydd, yn union fel petaen nhw’n dawnsio yn yr awyr. Yn
ychwanegol at hyn oll, roedd dros ugain o offerynwyr yn gwisgo dillad coch
(digon tebyg i wisg y cylchfeistr, ond bod y siacedi yn fyrrach o lawer a’r hetiau’n
goch) yn gorymdeithio i lawr y grisiau heibio’r gynulleidfa. Roedd gan bob un
ohonyn nhw offeryn pres neu offeryn taro, ac roedden nhw’n creu cyfeiliant a
oedd yn cyd-fynd yn berffaith â’r wledd i’r llygaid yn y babell fawr hon.
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Y dysgwyr i feddwl am sefyllfa maen nhw wedi ei chael a oedd yn cyffroi eu synhwyrau.
Yna ysgrifennu paragraff sy’n disgrifio’r pethau sy’n apelio at y synhwyrau. Enghreifftiau
o sefyllfaoedd posib yw: ar lan y môr; chwaraeon fel gêm bêl-droed, rygbi neu griced;
sioe mewn theatr; parti pen-blwydd; priodas; ffair.

5

Mae Poli, y prif gymeriad, yn newid ei barn am yr athrawon ar ôl iddi
droi’n dditectif a dod o hyd i fwy o wybodaeth amdanyn nhw.
Gofyn i’r dysgwyr gwblhau’r tabl isod drwy roi gwybodaeth am bob
athro yn y colofnau. Gellir cofnodi ar ffurf pwyntiau bwled.

Enw’r athro

Barn 1 – cyn i Poli ymchwilio

Barn 2 – ar ôl i Poli ymchwilio

Mr Llwyd

Mrs Tomos

Mr Smith Sbectol
Sgwar

Mrs Bleddyn

6

Ysgrifennu stori neu bortread o gymeriad(au) sy’n gysylltiedig ag unrhyw liw. Gellid
enwi’r cymeriad(au) yn Mr Brown, Mrs Pinc neu Mr a Mrs Gwyrdd, er enghraifft.
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Gwelir canllaw ar sut i ysgrifennu portread ar dudalen 3.
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Tŷ Tomi Treorci
1

a)

Mae’r awdur yn defnyddio llawer o dafodiaith yn y nofel. 		
Rhestrwch 10 o eiriau tafodiaith y de a’r gogledd sydd yn y nofel.
Mae’r un cyntaf wedi ei wneud i chi.

b)

Beth am feddwl am fwy o eiriau tafodieithol mae’r dysgwyr yn
gwybod amdanyn nhw?
Tafodiaith y de
crac

c)

Tafodiaith y gogledd
blin

Ysgrifennu sgwrs fer gan ddefnyddio’r geiriau uchod.

2

Ysgrifennu adroddiad sy’n sôn am ddatblygiad adeiladu Cae Sidan, naill ai ar gyfer:
• papur newydd neu gylchgrawn;
• y we;
		neu
• adroddiad llafar ar gyfer y radio, y teledu neu’r we.
Yn gyntaf, bydd angen gwneud rhestr o’r prif bwyntiau mae’r dysgwyr am eu cynnwys
o blaid ac yn erbyn, e.e.
•
•
•

y bygythiad i fywyd gwyllt yr ardal;
mwy o blant i’r ysgol leol;
gwaith i bobl leol.

Beth yw adroddiad?
Disgrifiad manwl o rywbeth sy’n digwydd neu sydd wedi digwydd.
Mae sawl gwahanol fath o adroddiad, e.e.

CYMRU
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• Ymchwilio a chasglu gwybodaeth er mwyn cael digon o fanylion.
• Gofyn y cwestiynau Pwy? Pryd? Sut? Beth? Ble? Pam?
• Cynllunio yn fanwl gan feddwl am drefn y paragraffau. Mae angen i’r paragraff
cyntaf grynhoi’r stori yn syml ac yn glir. Yna, mae angen defnyddio paragraff
newydd ar gyfer pob pwynt.
• Dewis pennawd da sy’n dal sylw. Gellir defnyddio is-benawdau ar gyfer y
paragraffau neu rannau o’r adroddiad.
• Cynnwys dyfyniadau – beth mae pobl yn ei ddweud.
• Cynnwys lluniau.
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• adroddiad papur newydd neu gylchgrawn;
• adroddiad ar gyfer y we;
• adroddiad llafar ar gyfer y radio, y teledu neu’r we.
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3

Trafod y dadleuon o blaid ac yn erbyn datblygiad adeiladu tai Cae Sidan. Gellir penodi
cadeirydd ac ysgrifennydd er mwyn cofnodi’r dadleuon.
Datblygiad tai Cae Sidan
Rhesymau o blaid

Rhesymau yn erbyn

Gwelir canllawiau sut i drafod mewn grŵp ar dudalen 20.

4

Llunio map o symudiadau Tomi, gan ddechrau pan adawodd ei gartref, hyd at pan
ddychwelodd yno. Gellir ychwanegu lluniau neu gartwnau a labelu pob symudiad gan
ddefnyddio geiriau neu benawdau bachog.

5

a)

Dewis tri chymeriad o’r stori a rhestru nodweddion y cymeriadau o ran pryd a 		
gwedd a chymeriad neu bersonoliaeth.

b)

Disgrifio hoff/cas gymeriad y dysgwyr o’r nofel, gan nodi’r rhesymau dros eu dewis.

6

Rhestru teitlau’r penodau gan roi sgôr o 1 i 5 am ba mor addas yw’r teitl ym marn y
dysgwyr. (1 = sgôr isaf 5 = sgôr uchaf)

Pa deitl sydd fwyaf neu leiaf poblogaidd? Gall dysgwyr greu graff neu siart i gyfleu’r
canlyniadau, e.e.
Pennod

Teitl

Sgôr

Teitl gwahanol

1

I’r gad!

3

Digon yw digon
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Os yw’r sgôr yn llai na 3, beth am gynnig teitl mwy addas ac esbonio pam eu bod wedi
dewis y teitl hwnnw. Gall dysgwyr weithio yn unigol neu mewn grwpiau/timau a chyfri’r
sgorau ar ddiwedd y dasg.
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