
Posibiliadau 
Ysgrifennu 
'Addysg'

Disgrifiad 

o'r ystafell 
ddosbarth 

Creu map swigod 
cymharu 

Ysgol Capel Celyn 
a'u hysgol nhw. 

Mynegi barn: 
A fyddech chi 

wedi mwynhau 
bod yn ddisgybl 

yn yr ysgol? 

Creu diagram 
sgerbwd 

pysgodyn; 

Manteision ac 
anfanteision 

ysgol fach wledig. 

Ansoddeiriau 
Dewis llun a 

rhestru 
ansoddeiriau 

addas. 

Ymson 

Ar ganiad y gloch 
…  

Labelu llun 

Dewis un llun a'i 
labelu â geirfa 

effeithiol 

Dyddiadur 

Cofnod diwrnod 
yn Ysgol Capel 

Celyn 

Holiadur … 

Beth byddech 
chi'n holi un o 
ddisgyblion yr 

ysgol 



Posibiliadau 
Ysgrifennu 

'Cymdeithas
'

Pamffled 

Amser 
Hamdden yng 
Nghapel Celyn.

Dadansoddi Cerdd  

Pa dystiolaeth o 
amaethyddiaeth 
sydd i'w gweld?

Ysgrifennu 
Cerdd

Thesawrws        

Creu banc o 
eiriau eraill am 
'Gymdeithas'

Mynegi Barn

Pa lun yw'r 
mwyaf 

effeithiol?  
Pam?

Cyflwyno 
gwybodaeth 

Fy 
nghymdeithas

Geirfa 
Anghyfarwydd:

Defnyddio geiriadur i 
gael diffiniad. Gosod 

y geiriau mewn 
brawddegau 

gwahanol 

Disgrifiad

Ysgrifennu 
disgirifad o 

weithgaredd 
bob dydd

Sgwrs

Be sy'n cael ei 
ddweud dros y 
bwrdd bwyd?  

Sgript

Ysgrifennu 
sgript y 'sioe'

Proffil 
Cymeriad

Dewis cymeriad 
ac ysgrifennu 
proffil ohono.

Cyfarwyddiadau

Dilyn y wybodaeth yn 
y gerdd i ysgrifennu 

cyfarwyddiadau.



Posibiliadau

Ysgrifennu

'Protest'

Araith 
Araith person o Gapel Celyn tra yn 

Lerpwl.

Posteri 

Ysgrifennu sloganau protestio 

Adroddiad / Adroddiad 
Papur Newydd 

Adroddiad o ddiwrnod protest

Cyfieithu'r pennill / cân neu 
greu un gwreiddiol 

Berfau gorchmynnol 

Meddwl am ferfau 
gorchmynnol y byddech 

chi'n eu defnyddio mewn 
protest. 

Erthygl 

Ysgrifennu erthygl 
papur newydd yn 

cyflwyno'r brotest. 



Posibiliadau 
Ysgrifennu 

'Pobl' 

Trafodaeth 
Rhwng y Nain a'r ferch 

Mynegi Barn 
Beth yw cymydog da? 

Deialog 
 rhwng 2/3 cymeriad 

Cyfarwyddiadau 
Beth mae'r plant yn ei 

chwarae? 

Casgliadau 
Pa wybodaeth gawn ni 

trwy'r holl luniau? Yna … 
Llun eiliad sydd 
gennym. Beth 

ddigwyddodd wedyn? 

Llythyr ffurfiol 

Ffilm Cwm Celyn 
Creu broliant i ffilm 

Cwm Celyn 

Penawdau 
Ysgrifennu pennawd i 

bob llun. 

Blogiau 
Ysgrifennu blog i gydfynd 

â'r lluniau. 



Posibiliadau Ysgrifennu 
'Chwalu a Mudo'

Ffaith, Barn a Datganiad

Plant i gasglu ffeithiau a datganiadau, gan fynegi 
eu barn eu hunain.

Rhesymu

Meddwl am 5 rheswm pam 
mae’r ystafell yn wag.

Naws

Disgrifiwch naws/awyrgylch un 
o'r lluniau.

Cymharu 
Plant i ddefnyddio eu dychymyg i feddwl sut 

roedd yr ystafelloedd cyn eu bod yn wag.



Posibiliadau 
Ysgrifennu 

'Heddiw'

Cwestiynu

Edrych ar lun a meddwl 
am gyfres o gwestiynau 

er mwyn cywain 
gwybodaeth amdano.

Ymsonau

Ymson y goeden/y tŵr/ 
ymwelydd/un o'r 

trigolion yn ymweld 

Cerdd

Ysgrifennu 
cerdd/englyn

Elfennau Arddull 

Cerddi

Cymariaethau/ 
cyffelybiaethau

Trosiadau

Cyflythrennu

Personoli

Mynegi barn

Ai graffiti neu 
symbol i atgoffa'r 
bobl yw 'Cofiwc h 

Dryweryn'?

Cymharu

Cymharu hanes Tryweryn â 
digwyddiad cyfoes, e.e. cau 
ysgolion gwledig, dymchwel 
tai i adeiladu, uno ysgolion 

Cywain 
Gwybodaeth

Cyflwyno ffeithiau 
am Dryweryn trwy 
amryw o ffurfiau.

Disgrifiad

Disgrifiad o'r ardal 
heddiw.

Manteision

Er yn drychineb, 
beth yw mantei sion 

Tryweryn?

Dwyn i gof

Rydych yn drefnydd 
teithiau, sut 
byddech yn 

cyflwyno'r hanes?

Achos ac Effaith

Creu diagram achos 
ac effaith hir dymor 

Tryweryn.
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