
Dyddiau’r wythnos a misoedd y flwyddyn - Nodiadau athro

Misoedd y flwyddyn

Ionawr
31 diwrnod

Chwefror
28 diwrnod/29 mewn 

blwyddyn naid

Mawrth
31 diwrnod

Ebrill
30 diwrnod

Mai
31 diwrnod

Mehefin
30 diwrnod

Gorffennaf
31 diwrnod

Awst
31 diwrnod

Medi
30 diwrnod

Hydref
31 diwrnod

Tachwedd
30 diwrnod

Rhagfyr
31 diwrnod

* Mae’r daflen hon yn adnodd rhyngweithiol sy’n galluogi’r dysgwr glywed yr ynganiad cywir ar gyfer pob gair.



Dyddiau’r wythnos

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul
Y penwythnos



Ymarferion

(i) Creu poster tebyg i’r isod fel bod y dysgwr yn gallu symud y rhifau, y dyddiau,  
 y misoedd etc*

* Mae calendr rhyngweithiol ar gael i’w ddefnyddio gyda’r dosbarth cyfan. 
Mae’n syniad treulio ychydig funudau ar ddechrau ambell wers i’w gwblhau er 
mwyn atgyfnerthu dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn etc.

(ii) Anagramau o ddyddiau’r wythnos a misoedd y flwyddyn**

(iii) Chwilair yn cynnwys y dyddiau a’r misoedd**

** Ar gael ar ffurf adnodd digidol



(iv) Ateba’r cwestiynau canlynol yn Gymraeg:

Mae’r cwestiynau  canlynol ar gael ar ffurf taflen y gellir ei argraffu.

Pa fis mae’r Nadolig?

Pa fis mae diwrnod Santes Dwynwen?

Pa fis mae Noson Calan Gaeaf?

Pa fis mae noson tân gwyllt?

Pa fis mae Nos Galan?

Pa fis mae dydd Sant Folant?

Pa fis mae dydd Gwyl Dewi?

Lluniau wedi eu haddasu o eiconau a ddarparwyd yn garedig gan https://www.creativetail.com



AMSERLEN:*

Blwyddyn 10

Amser Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

09:10 – 10:05 Almaeneg Addysg Grefyddol Addysg Grefyddol Cemeg Cymraeg

10:10 – 11:05 Bywydeg Cymraeg Saesneg Technoleg Cemeg

11:05 - 11:25 Egwyl Egwyl Egwyl Egwyl Egwyl

11:25 – 11:50 Cofrestru/ABCh Cofrestru/ABCh Cofrestru/ABCh Cofrestru/ABCh Cofrestru/ABCh

11:50 – 12:45 Cymraeg Technoleg Bywydeg Mathemateg Almaeneg

12:45 – 13:50 Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio

13:50 – 14:50 Hanes Hanes Hanes Chwaraeon Saeneg

14:55 – 15:50 Saesneg Mathemateg Mathemateg Chwaraeon Cymraeg

* Mae hwn ar gael ar ffurf ‘taflen y dysgwr’ y gellir ei llungopï ac hefyd ar ffurf adnodd gydag atebion posibl 
(suggested answers).



CWESTIYNAU’N SEILIEDIG AR YR AMSERLEN

Cwestiynau’n seiliedig ar yr amser

1. Faint o’r gloch mae’r gwersi’n cychwyn bob bore?

2. Faint o’r gloch mae’r ysgol yn gorffen bob dydd?

3. Sawl munud mae’r egwyl yn para?

4. Faint o’r gloch mae’r gwersi’n cychwyn ar ôl cinio?

5. Beth ydy hyd y sesiwn Cofrestru/ABCh?

6. Faint o’r gloch mae Blwyddyn 10 yn cael cinio? 

Cwestiynau’n seiliedig ar ddyddiau’r wythnos

1. Mae Caitlin a’i ffrind Georgia yn hoffi Chwaraeon. Pa ddiwrnod maen  
 nhw’n hoffi?

2. Pa ddiwrnod maen nhw’n cael gwers Almaeneg rhwng deg munud i   
 ddeuddeg a chwarter i un?

3. Pa ddiwrnod dydy Blwyddyn 10 ddim yn cael gwers iaith?

4. Sawl gwaith yr wythnos mae blwyddyn deg yn cael gwers Gymraeg?  
 Pryd a faint o’r gloch?

5. Beth ydy gwers olaf yr wythnos? Faint mae’r wers yn para?

6. Pa wers mae blwyddyn 10 yn ei chael rhwng deg munud i un a deg   
 munud i ddau ar ddydd Mercher?



GRAFF PEN-BLWYDD DOSBARTH 10*

Cwestiynau:

1. Pa fis mae’r nifer fwyaf o blant yn cael pen-blwydd?

2. Pa fis mae’r nifer lleiaf o blant yn cael pen-blwydd?

3. Pa fis mae chwech o blant yn cael pen-blwydd? 

4. Mae 7 o blant yn cael pen-blwydd ym mis Medi a pha fis arall?

5. Oes ‘na fis pan does neb yn cael pen-blwydd?

6. Faint o blant sy’n cael pen-blwydd ym misoedd yr haf – mis Mai i fis   
 Awst?

7. Faint o blant sy’n cael pen-blwydd yn y mis bach?

* This is available as a printable student sheet and also as a digital resource 
with suggested answers.
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Misoedd


