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Tasg 1

Beth mae’r Urdd yn wneud?

1. Edrychwch ar y sleidiau eto.
 Beth sy’n digwydd yn y sleidiau?
 Trafodwch gyda’ch partner chi.

 Dyma ychydig o help i chi:

Mae sleid 1 yn dangos ...
Yn sleid 2, mae ...
Beth wyt ti’n gallu gweld yn sleid 3?
Dw i’n gallu gweld ...
Beth sy’n digwydd yn sleid 4?
Mae ... yn ...
Beth wyt ti’n meddwl ydy hwn?
Beth wyt ti’n meddwl sy’n digwydd yma?
Dw i’n meddwl bod ...

Slide 1 shows ...
In slide 2, there is/are ...
What can you see in slide 3?
I can see ...
What’s happening in slide 4?
... is / are ...
What do you think this is?
What do you think is happening here?
I think that ...

2. Beth ydych chi’n dysgu am yr Urdd o’r sleidiau?
 Trafodwch hyn – ond dyma ychydig o help i chi:

trefnu 
to arrange, organize 

cynnal 
to hold (an event)

Mae gan yr Urdd ...  
The Urdd has got ...

Mae ... gyda’r Urdd. 
The Urdd has got ...

Mae’n bosib ... gyda’r 
Urdd.   
It’s possible to ... with 
the Urdd.

Ysgrifennwch eich syniadau yn eich llyfrau.
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 Beth ydych chi’n dysgu am yr Urdd?

3. Gwaith pâr
 Partner 1:  Darllenwch Hwyl – yr Urdd (1). Llenwch Golofn 1.
 Partner 2:  Darllenwch Hwyl – yr Urdd (2). Llenwch Golofn 2.

Geirfa
colofn column
trefnu to organize, arrange

pobl ifanc young people
gallu can, to be able to
dysgu to learn

Hwyl – yr Urdd (1) Hwyl – yr Urdd (2)
Beth ydych chi’n dysgu am yr Urdd?

Mae gan yr Urdd ...  yn ...
Mae ... gyda’r Urdd ... yn ...

Mae plant a phobl ifanc yn gallu ...

Beth ydych chi’n dysgu am yr Urdd?

Mae’r Urdd yn trefnu ...

Mae plant a phobl ifanc yn gallu ...

 Yna:
 Partner 1:  Gofynnwch y cwestiwn i Bartner 2. Llenwch Golofn 2.
 Partner 2:  Gofynnwch y cwestiwn i Bartner 1. Llenwch Golofn 1.
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4. Beth ydych chi’n feddwl o’r Urdd? Siaradwch am hyn.
 Ydych chi’n cofio sut i fynegi barn?

 Ysgrifennwch y patrymau pwysig yma ac yna edrychwch yn yr adran Mynegi barn.

5. Chwiliwch am un ffaith arall am yr Urdd.

 Ewch i: 
 http://www.urdd.cymru/cy/
 http://www.urdd.cymru/en/

 Ysgrifennwch nodiadau yma.

Yr Urdd

6. Dwedwch wrth berson arall.

Geirfa
mynegi barn to express an opinion

ffaith fact
nodiadau notes

http://www.urdd.cymru/cy/
http://www.urdd.cymru/en/
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7. Darllenwch y darn am hanes yr Urdd eto.

 Atebwch y cwestiynau yma:

 a. Pwy ddechreuodd yr Urdd?

 b. Pryd ddechreuodd e’r Urdd?

 c. Pam ddechreuodd e’r Urdd?

 ch. Faint o aelodau oedd yn yr Urdd yn 1923?

 d. Faint o aelodau sy yn yr Urdd heddiw?

8. Rydych chi’n mynd i ysgrifennu darn ffeithiol am yr Urdd.

 Defnyddiwch y wybodaeth ar y tudalennau yma - a ffeithiau eraill rydych chi’n gwybod.

 Chwiliwch am fwy o wybodaeth ar y chwaraeon hefyd, ewch i 
 http://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/cystadlaethau/ar-y-gweill/
 neu 
 http://www.urdd.cymru/en/sports/competitions/upcoming-national-competitions/

 Dilynwch y fformat ar y dudalen nesaf os ydych chi eisiau:

http://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/cystadlaethau/ar-y-gweill/
http://www.urdd.cymru/en/sports/competitions/upcoming-national-competitions/


ciwb

Teitl

Dechrau da – dangos 
bod yr Urdd yn cŵl.

Hanes yr Urdd Hanes yr Urdd

Beth mae’r Urdd yn wneud? Gwybodaeth am 
beth mae’r Urdd yn 
gwneud

Gwersylloedd yr Urdd  Mwy o wybodaeth 
am y gwersylloedd

Chwaraeon yr Urdd Mwy o wybodaeth 
am y chwaraeon

Mwy o wybodaeth, 
e.e. yr eisteddfod – 
ysgrifennwch yma.
Gorffen yn dda, e.e. 
dangos pam mae’r 
Urdd yn bwysig.
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