
 

 

 

 

 

Cynnwys 

 Teithio Trafferthus! 

 Y Fargen Orau! 

 Penbleth Poblogaethau! 

 Hinsawdd Hwylus! 

 Pellter  
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1. Rydych chi’n mynd ar daith o gwmpas Cymru. 

Eich man dechrau yw Caerdydd Canolog a phen y 

daith yw Bangor.  Cynlluniwch daith gan ddef-

nyddio’r amserlenni isod. 

Rhaid stopio yng Nghaerfyrddin                               

ac Aberystwyth ar y ffordd 

 

2. Amcangyfrifwch hyd y daith. 

3. Cyfrifwch hyd y daith. 

4. Cynlluniwch daith wahanol. Beth yw’r gwahaniaeth mewn amser rhwng y ddwy? 

5. Defnyddiwch y we i ddarganfod atyniadau i dwristiaid yn y trefi gwahanol. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw’r Gwesty    

Harbour 

Master 

15% o 

ostyngiad 

yn y pris 

1/10 o 

ostyngiad 

yn y pris 

0.25 o 

ostyngiad 

yn y pris 

Celtic Manor 0.5 o 

ostyngiad 

yn y pris 

20% o 

ostyngiad 

yn y pris 

1/5 o 

ostyngiad 

yn y pris 

Bodysgallen 1/3 o 

ostyngiad 

yn y pris 

0.1 o 

ostyngiad 

yn y pris 

25% o 

ostyngiad 

yn y pris 

1. Rydych yn bwcio gyda booking.com am ddwy noson. Ym mha westy mae’r pris 

rhataf? 

2a)   Rydych am aros yn yr ‘Habour Master’ yn yr ystafell ‘Gambia’ ac yn bwcio    

        trwy gwmni ‘Expedia’. Beth yw’r pris? 

2b)  Y noson nesaf rydych chi’n aros am ddwy noson yn y Bodysgallen gyda  

       chwmni ‘booking.com’. Beth yw’r pris? 

2c)  Y noson olaf, rydych yn aros yn y ‘Celtic Manor’, yn y ‘Resort Hotel’.  

        ‘Lastminute.com’ yw’r cwmni rydych chi’n ei ddefnyddio. Beth yw’r pris am y 

 nos Sadwrn? 

2ch) Beth yw cyfanswm y pedair noson? 

Darllenwch lyfryn gwybodaeth y ‘Celtic Manor’ ar  

www.celtic-manor/downloads. Yn anffodus, mae’n uniaith 

Saesneg. Eich her yw creu llyfryn Cymraeg sy’n dangos 

beth sydd gan y ‘Celtic Manor’ i’w gynnig. 



Defnyddiwch y brawddegau canlynol i’ch helpu wrth greu’r llyfryn 

gwybodaeth: 

Gwesty moethus pum seren yw’r Celtic 

Manor.. 

Lleolir y Celtic Manor yn ... 

Dyma un o westai gorau Prydain. 

Mae’r Celtic Manor yn agos i ddinas ... 

Mae rhywbeth i bawb yn y Celtic Manor ... 

Mae cyfle  i blant ac oedolion fwynhau ... 

Mae’r prisiau yn amrywio o ... 

Cost ystafell am noson yn y Celtic Manor 

yw ... 

Cynhelir cystadleuaeth golff Cwpan Ryder 

yn y Celtic Manor ... 

Gallwch fwynhau prynhawn yn ... 

Mae nifer o weithgareddau awyr agored ar 

gael yn y Celtic Manor fel ... 

Gallwch briodi yn y Celtic Manor ... 
Mae’r Celtic Manor yn lle delfrydol ar 

gyfer ... 

Dewch i ymlacio a mwynhau ... 

Mae cyfleusterau’r Celtic Manor yn 

cynnwys ... 

Mae yna amrywiaeth eang o dai bwyta ... 

Os ydych yn hoff o chwaraeon, y Celtic 

Manor yw’r lle i chi ... 

Os ydych yn chwilio am wyliau hamddenol, 

mae’r Celtic Manor yn ddewis perffaith ... 

Gallwch logi’r Celtic Manor ar gyfer pob 

math o ddigwyddiadau ... 

Ian Capper / Geograph 

Ihourahane / Flickr 

Richard Summers / Flickr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pa sir sydd â’r boblogaeth fwyaf a’r boblo

 gaeth leiaf? Beth yw’r gwahaniaeth? 

 

2. Crewch dabl sydd yn trefnu’r wybodaeth  

    mewn ffordd wahanol. 

 

3. Dewiswch 5 sir wahanol. Talgrynnwch y  

    boblogaeth i’r mil agosaf. 

 

4. Beth yw cyfanswm poblogaeth Pen-y-Bont 

 ar Ogwr a Chaerffili? 

 

5. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng poblogaeth  

    Caerdydd a Sir y Fflint? 

 

6. Cyfrifwch gyfanswm poblogaeth Wrecsam, Torfaen a Bro Morgannwg. Beth yw’r 

cymedr? Talgrynnwch i’r uned agosaf. 

Sir Poblogaeth 

Castell Nedd a 

Phort Talbot 

139,900 

Abertawe 239,000 

Sir Ddinbych 93,900 

Gwynedd 121,500 

Blaenau Gwent 69,800 

Rhondda Cynon Taf 234,400 

Torfaen 91,200 

Pen-y-Bont ar Ogwr 139,400 

Caerdydd 345,400 

Sir Benfro 122,600 

Conwy 115,300 

Caerffili 178,800 

Merthyr Tudful  58,900 

Powys 133,100 

Ynys Môn 69,900 

Sir Gâr 184,000 

Sir Fynwy 91,500 

Casnewydd 145,800 

Bro Morgannwg 126,700 

Wrecsam 135,100 

Ceredigion 75,300 

Sir y Fflint 152,700 

Powys yw’r sir fwyaf o ran maint ond nid o ran poblogaeth. Mae Caerdydd yn fach o ran maint 

ond yn boblog iawn. Pam tybed? Beth yw eich barn chi? Ymchwiliwch i ddarganfod pam ac 

ysgrifennwch adroddiad byr am eich canfyddiadau gan ddefnyddio esboniadau,                       

ffeithiau a ffigurau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poblog      pellter           llyfn       arfordir       dinasoedd 

mesur     casgliad      y draffordd       ffyrdd       hyd   

arwynebedd         poblogaeth   tir     tirwedd  mynyddig       

cymedr      pentrefi    gwastad   siroedd    trefi 

cymedr 

poblogaeth 

arwynebedd 

mynyddig 

llyfn 

arfordir 

poblog 

gwastad 

tirwedd 

Cysylltwch y gair â’r diffiniad neu’r  

cyfieithiad cywir: 

Y nifer o bobl sy’n byw mewn gwlad, dinas 

neu ardal benodol.  

Rhan benodol o le, darn o dir, neu wlad.  

Ardal o dir sydd â llawer o fynyddoedd.  

Tir sydd wrth ochr neu yn agos at y môr. 

Ardal â llawer o bobl. 

Flat  

Smooth  

Siâp y tir 

Y canlyniad ar ôl adio rhifau ac yna eu rhannu 

gyda’r nifer o rifau a ddefnyddiwyd.  



Ar ôl ymchwilio i siroedd Powys a 

Chaerdydd, defnyddiwch y sgerbwd 

isod i lunio adroddiad yn esbonio 

beth oedd eich canfyddiadau. 

Nod 

Cam 1 

Cam 2 

Cam 3 

Clo 

Esboniwch beth oedd yr ymchwiliad.  

Beth roeddech chi’n gobeithio ei ddarganfod? 

Trafodwch eich ymchwil ar Gaerdydd. Beth ddarganfuoch 

chi am y sir o ran ei phoblogaeth? 

Trafodwch eich ymchwil ar Bowys. Beth ddarganfuoch chi 

am y sir? Oes rheswm pam mae’r sir yn fawr ond mae’r 

boblogaeth yn isel? 

Cymharwch eich canfyddiadau ar Gaerdydd a Phowys. 

Beth sy’n debyg ac yn wahanol rhwng y siroedd? 

Edrychwch yn ôl ar eich gwaith ymchwil. Oedd eich 

canfyddiadau yn wahanol i’r disgwyl? Beth ddysgoch 

chi wrth wneud y gwaith? 



Defnyddiwch y brawddegau canlynol 

i’ch helpu i ysgrifennu’r adroddiad. 

Pwrpas yr adroddiad yw ... 

Rwy’n gobeithio darganfod ... 

Yn gyntaf ... 

Defnyddiais y we/pamffledi/llyfrau i ymchwilio ... 

Ar ôl darllen am Gaerdydd, dysgais ... 

Credaf fod ... 

Yn ail …  

… yna ... 

… yn dilyn hyn ... 

Cefais wybodaeth am Bowys o/wrth/ trwy ... 

Y cam nesaf/olaf oedd ... 

Wrth gymharu’r ddwy sir, gwelaf ... 

I gloi/I grynhoi ... 

Prif ganlyniad yr ymchwiliad yw ... 

Dysgais fod ... 

 



Pellter 

(Milltiroedd) 

Aberystwyth Bala Caerdydd Caerfyrddi

n 

Llanfair ym  

Muallt 

Pontypridd Y Barri 

Aberystwyth  48 99 49 47 100 113 

Bala 48  143 97 80 132 151 

Caerdydd 99 143  68 64 12 12 

Caerfyrddin 49 97 68  51 66 68 

Llanfair ym 

Muallt 

47 80 64 51  48 67 

Pontypridd 100 132 12 66 48  20 

Y Barri 113 151 12 68 67 20  

Teithio o amgylch Cymru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gan ddefnyddio atlas lleolwch y lleoedd a welir yn y siart pellter ar y map uchod. 
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Dyma siart i ddangos y pellter rhwng rhai o drefi Cymru.  Defnyddiwch y siart i ateb y cwestiynau. 

1. Mae Ysgol y Môr am drefnu gwibdaith o’r Barri i Bontypridd i ymweld â chofeb Evan James a 

James James.  Pa mor bell fydd y daith? 

Pellter y daith fydd... 



Teithio o amgylch Cymru 

2. Mae tîm pêl-droed Aberystwyth yn chwarae gêm yn erbyn Caerfyrddin.  Pa mor bell 

mae rhaid iddyn nhw deithio? 

3. Ar ddydd Sadwrn, aeth Ysgol Llanfair ym Muallt i Gaerdydd i weld sioe gerdd yn y 

theatr ac  

 yna yn ôl erbyn 9 o’r gloch.  Pa mor bell oedd y daith i gyd? 

4. Pa ddwy dref sydd bellaf o’i 

gi- lydd? 

 

  a 

 

Mae’n rhaid iddyn nhw deithio... 

 

Mae Gerallt yn teithio... 

 

milltir 

Cyfanswm pellter y daith oedd... 

milltir 

milltir 



 

6. Rydych yn dechrau yn y  Barri ac yn gorffen yng Nghaerfyrddin.  Cofnodwch eich taith 

a  chyfrifwch y nifer o filltiroedd a deithioch chi.  

7. Dychmygwch eich bod yn trefnu gwibdaith hwyl o amgylch Cymru.  Eich her yw 

ymweld â phob un o’r trefi sydd yn y siart yn y modd mwyaf trefnus a gan ddefnyddio cyn 

lleied o betrol â phosibl.  Esboniwch y daith fwyaf effeithiol gan ddefnyddio’r eirfa yn y bly-

 

 

 

 

 

Cychwynnais fy nhaith ym y Barri. Teithiais ___ o filltiroedd i gyrraedd ____, ac yna 

___ milltir i gyrraedd ___. Cyfanswm y nifer o filltiroedd a deithiais oedd _____.  

milltir 

 

 

 

milltir 

Yn gyntaf...  

Man cychwyn y wibdaith 

fydd... 

Bydd y wibdaith yn dechrau 

yn… 

Ar ôl cyrraedd…  

Wedi cyrraedd… byddwn yn symud 

ymlaen i… 

Y dref nesaf byddwn yn ymweld â hi 

ydy … 

Ar ôl gadael… byddwn yn teithio i... 

Wedi hyn... 

Yn olaf… 

Bydd y wibdaith yn gorffen 

yn… 
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Cyfeirnodau Grid Pedwar Rhif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma fap o Gymru.  Er mwyn pennu lleoliadau ar y map, rhaid defnyddio cyfeirnod grid.   

Cofiwch: 

  Ewch ar draws i’r dwyrain ac i fyny i’r gogledd.  

Er enghraifft, cyfeirnod grid Caerdydd ydy 3644  

Ysgrifennwch cyfeirnodau grid y canlynol: 

 Abertawe   __________ 

 Caerfyrddin  __________ 

 Casnewydd  __________ 

 Aberystwyth  __________ 

Ysgrifennwch enw’r dref sydd yn cyfateb i’r cyfeirnodau grid isod: 

 3751   __________________________ 

 3549   __________________________ 

  



Dyddiadur am dy daith! 

 

Meddyliau person ar bapur ydy dyddiadur. 

 Mae’n bwysig sôn am ddigwyddiadau diddorol. 

 Dangoswch eich teimladau’n glir wrth i chi ymateb i’r digwyddiadau. 

 Rhaid defnyddio’r person cyntaf - ’fi’ yn bennaf. 

 Gallwch ddefnyddio amser presennol ac amser gorffennol y ferf: 

  e.e. Rydw i...   Roeddwn i...  Es i .... 

   Ces i .... Gwnes i... 

 

 Weithiau defnyddiwch frawddegau syml heb gynnwys berf: 

  e.e. Ymarfer pwysig heddiw... 

         Sgorio dwy gôl... 

         

 Defnyddiwch ferfenwau yn lle berfau ar adegau: 

  e.e.  Cyrraedd... Rhedeg...  Neidio...    Canu... 

 

 Defnyddiwch ansoddeiriau diddorol i ddisgrifio digwyddiadau: 

  e.e.  Gwych  Gwefreiddiol  Cyflym 

 

 Defnyddiwch gyffelybiaethau a chymariaethau wrth ddisgrifio: 

  e.e.  Teimlo fel malwoden heddi ar ôl gêm neithiwr. 

 

 Defnyddiwch ebychnodau 

  e.e. Dydy hyn ddim yn deg!  Nefi blw!  

   Mawredd!  Hwre!   Haleliwia!  O Mam fach! 

 

 Rhaid defnyddio iaith anffurfiol - iaith bob dydd yn hytrach nag iaith ffurfiol. 

 Mae’n bosibl defnyddio idiomau: 

  e.e. Dan ei sang Rhoi’r ffidil yn y to   

Sut i ysgrifennu dyddiadur: 

 

 

Ysgrifennwch ddyddiadur yn sôn am y daith. Defnyddiwch y pwyntiau bwled i’ch helpu a 

chofiwch wirio eich gwaith ar ôl gorffen y dyddiadur. 



 

 

 

 

 



Ydw i wedi…? 

 defnyddio’r person cyntaf 

         e.e. Rydw i…  Es i…  Gwelais i... 

 defnyddio amser gorffennol ac amser presennol y ferf 

 sôn am y digwyddiadau diddorol a phwysig ar y daith  

 dangos fy nheimladau  

 defnyddio ansoddeiriau defnyddiol i ddisgrifio digwyddiadau’r daith  

 rhannu fy ngwaith i baragraffau  

 defnyddio iaith anffurfiol 

 gwirio fy sillafu ac atalnodi 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Wrth ysgrifennu eich dyddiadur, cofiwch ddefnyddio’r  

treigladau isod: 

Yn + 

 … ansoddair = treiglad meddal  

 ...enw = treiglad meddal 

 ...berf = dim treiglad 

Fy + treiglad trwynol 

 

 

 



 Ion Chw Maw Ebr Mai Meh Gor Awst Medi Hyd Tach Rhag 

Tymheredd 

(°C) 

4.5 4.4 6.0 8 11.1 14 16 15.9 14 11.2 7.4 5.6 

Glawiad 

(mm) 

90.6 64.3 73.3 52.3 62.3 64.6 69 76.6 82.5 92.7 98.1 94.5 

Hinsawdd Cymru 

 

 

 

 

 

1. Darganfyddwch 

I. y tri mis mwyaf gwlyb  _______________________  ______________________  _______________________ 

II. Y tri mis mwyaf sych  _______________________  ______________________  _______________________ 

III. Y tri mwyaf cynnes  _______________________  ______________________  _______________________ 

IV. Y tri mis mwyaf oer  _______________________  ______________________  _______________________ 

2. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y glawiad ym mis Ionawr a mis Mehefin? 

3. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y glawiad ym mis Hydref a mis Tachwedd? 

4. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y tymheredd ym mis Gorffennaf a mis Awst? 

 

 

 

 

 

CYMORTH BRAWDDEGAU 

Ym mis Ionawr.. 

Mae gwahaniaeth mawr.. 

Does dim gwahaniaeth.. 

Mae’r tymheredd yn uwch/

is.. 

Mae’r glawiad yn cynyddu 

deg milimetr.. 

Mae’r tymheredd yn lleihau 

saith gradd.. 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gjAeEZN7GR4XRM&tbnid=ZR-Y1tmGif6ssM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lethlib.ca%2Fchildren%2Fhomework-help&ei=X3LXU6XKL4WY1AXFzoGwCA&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psi


Hinsawdd Cymru 

5. Beth yw amrediad y glawiad blynyddol yng Nghymru? 

6. Gyda chyfrifiannell, cyfrifwch y rhif cymedrig ar gyfer y tymheredd blynyddol yng Nghymru. Dangoswch eich gwaith cyfrifo. 

7. Disgrifiwch y ffordd mae’r tywydd yn newid yn ystod y flwyddyn ac esboniwch sut mae’r newidiadau hyn yn gallu effeithio ar eich gweithgareddau chi, e.e. 

diddordebau awyr agored, dillad, gwibdeithiau a gwyliau, etc. Cofiwch ateb mewn brawddegau llawn. Defnyddiwch y blwch isod i’ch helpu. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Amrediad y glawiad blynyddol yng Nghymru yw.. 

 

Yn ystod y Gaeaf.. 

Yn yr Haf.. 

Mae chwaraeon awyr agored/

dan do yn boblogaidd yn.. 

Y mis oeraf/poethaf yw.. 

Y mis sychaf/gwlypaf yw.. 

Mae mis Awst yn fis delfrydol i 

fynd i’r..   



Mynegi Barn ar Hinsawdd Cymru 

 

 

 

 

 

 

Cyfatebwch y cymeriad gyda’r mis. 

 

 

 

 

 

 

Beth amdanoch chi? Pa fis rydych chi’n ei hoffi? Defnyddiwch ddata o’r tabl i gefnogi eich barn.  

Cofiwch ateb mewn brawddegau llawn gan ddefnyddio’r brawddegau cymorth i’ch helpu. 

 Ion Chw Maw Ebr Mai Meh Gor Awst Medi Hyd Tach Rhag 

Tymheredd 

(°C) 

4.5 4.4 6.0 8 11.1 14 16 15.9 14 11.2 7.4 5.6 

Glawiad 

(mm) 

90.6 64.3 73.3 52.3 62.3 64.6 69 76.6 82.5 92.7 98.1 94.5 

Heb os nac oni bai, fy hoff fis i yw 

__________ oherwydd dwi wrth fy 

modd yn pysgota.  Dw i’n fwy tebygol 

o ddal pysgod mawr pan mae’n bwrw 

glaw yn drwm _____ mm. 

Yn ddi os, fy hoff fis i yw __________ 

oherwydd dwi wrth fy modd yn 

torheulo.  Dw i’n fwy tebygol o fwyn-

hau fy ngwyliau pan mae’r tym-

heredd yn ________ °C . 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Cymorth Mynegi Barn 

Yn fy marn i ... 

Heb os nac oni bai ... 

Ar y nail law ... 

Ar y llaw arall ... 

… oherwydd ... 

 

Fy hoff fis yw ... 

Fy nghas fis yw ... 

Yn ddi os.. 

Does dim amheuaeth mai ... 

Dw i’n fwy tebygol o ... 



Hinsawdd Cymru 

Her: Rhagolygon y Tywydd 

Gwyliwch enghraifft o raglen deledu lle rhoddir rhagolygon y tywydd.  Trafodwch nodweddion rhagolygon y tywydd.  Beth yw meini prawf 

llwyddiant rhagolwg tywydd effeithiol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gan ddefnyddio’r we, dewch o hyd i ragolygon y tywydd yn eich ardal leol ar gyfer y tridiau nesaf.  

Ewch ati i ysgrifennu sgript ar gyfer eich rhagolwg. Beth am berfformio eich rhagolwg o flaen y dosbarth? 

    

 

 

 

 

 

Meini Prawf Llwyddiant 

 

Beth am               

ddefnyddio iPad? 
Beth am olygu’r 

ffilm? 

Gwyliwch eich ffilm. 

A lwyddoch chi gyflawni eich meini prawf 

llwyddiant? 

Oes modd ei wella? 

http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/comic-characters-filmmaker-clip-art.jpg


 

Ysgifennu Sgript 

 

Rhaid cofio’r canlynol wrth fynd ati i ysgrifennu sgript ar gyfer eich rhagolwg: 

 rhoi enw’r siaradwr mewn colofn ar ochr chwith y dudalen 

 rhoi priflythyren ar ddechrau’r sgwrs: 

  e.e. Siôn:   Mae hi’n ddiwrnod braf yma yng Nghymru heddiw. 

 atalnodi’n gywir i ddangos ystyr a phwyslais: 

  e.e.  Siôn:  Bore da! Croeso i newyddion S4C gyda fi, Siôn Dafydd.  

 cyfathrebu gyda’r gynulleidfa er mwyn rhoi cyfarwyddiadau: 

e.e Siôn:  Cofiwch eich eli haul! 

 rhoi cyfawrwyddiadau mewn cromfachau i ddod â’r sgript yn fyw: 

  e.e. Siôn:   (yn ddifrifol) Mae’r gwyntoedd cryfion yn dal i achosi difrod ar hyd yr arfordir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAWDDEGAU DEFNYDDIOL 

Prynhawn da.. 

Bore da.. 

Croeso i.. 

Mae hi’n ddiwrnod.. 

Yn y gogledd… 

Yng ngorllewin Cymru.. 

Yn ystod y dydd.. 

Erbyn heno.. 

Am dri o’r gloch.. 

Bydd y tymheredd yn cyrraedd.. 

Gwelwn haul.. 

Mae rhybudd coch yn ei le.. 

Cofiwch eich eli haul.. 

Mi fydd angen cot law.. 

Byddwch yn ofalus.. 

Mwynhewch eich penwythnos.. 

 

Gogledd 

Dwyrain 

De 

Gorllewin 

Gogledd Ddwyrain 

De Ddwyrain De Orllewin 

Gogledd Orllewin 
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