
MWY NEU LAI 
CYFARTAL?

Sioe sleidiau Cymraeg B



CYMRAEG 3

Bywyd yn niwrnod …



Afework          Ethiopia

Dyma Afework. Mae’n mwynhau chwarae pêl-droed 
gyda’i ffrindiau a gwylio’r teledu yn ei amser rhydd.



Tufa               Ethiopia

Dyma Tufa yn nhŷ ei 
ffrind. Maent yn 
defnyddio plisg cnau i 
chwarae gêm. 



Harika            India

Mae’n rhaid i Harika 
weithio’n galed i helpu 
ei mam gartref. 



Ravi            India

Dyma Ravi yn bwyta 
ei ginio. 

Mae’n bwyta dal 
(ffacbys) a reis.



DADANSODDI BYWYD YN NIWRNOD …
• Mae’r rhan fwyaf wedi’u hysgrifennu yn yr amser presennol er mwyn 

disgrifio bywyd a diwrnod bryd hynny, ond maent weithiau wedi’u 
hysgrifennu yn yr amser gorffennol er mwyn egluro pethau sydd eisoes 
wedi digwydd.

• Wedi’u hysgrifennu yn y person cyntaf.

• Yn defnyddio cysyllteiriau amser.

• Caiff y digwyddiadau eu cyflwyno mewn trefn gronolegol, ond caiff 
teimladau, syniadau ac atgofion eu hychwanegu ar gyfer pob 
digwyddiad, sy’n gwneud y rhain yn llawer mwy na chofnodion amser. 

• Yn cynnwys gwybodaeth bersonol (ffeithiau, syniadau a disgrifiadau) 
megis teulu a ffrindiau, hoff bethau a chas bethau, diddordebau a 
breuddwydion ar gyfer y dyfodol.

• Gall digwyddiadau a gaiff eu disgrifio fod yn rhai sy’n digwydd bob dydd 
neu ar rai dyddiau penodol yn unig, er enghraifft “Ar ddydd Iau ...” neu 
“Ar benwythnosau …”.



CYMRAEG 4

Gwneud dewisiadau anodd



Elmer           Peru



Hyderabad      India



Naresh        Hyderabad, India



CYMRAEG 5
Trafod rhywedd



Cred y tŷ hwn fod 
bywyd yn fwy 
anodd i ferched 
sy’n byw mewn 
tlodi nag ydyw i 
fechgyn.

Beth yw 
eich barn 

chi?



CYMRAEG 6
Dymuniadau ar gyfer y 
dyfodol



Fy nheulu a mi

Fy nghymuned

Fy ngwlad
FY 
NYMUNIADAU 
AR GYFER Y 
DYFODOL
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