MMM – SIOCLED!
Tasg 2

Yr amgueddfa siocled
Ewch i: http://www.chocolatemuseum-cologne.com/
1. Llenwch y bylchau.
Yr amgueddfa siocled
Cyfeiriad:

Schokoladenmuseum Köln
50678 Köln
Deutschland

Amseroedd agor:
Dydd Mawrth – Dydd Gwener: ......................................
Dydd Llun: ......................................................................
Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: .......................

Cymharwch eich atebion chi gydag atebion eich partner chi:

Mae’r amgueddfa siocled ar agor
am … ar ddydd …
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2. Faint mae’n costio i fynd i mewn i’r amgueddfa siocled?
Llenwch y golofn € yn y grid yma:
€

£

Oedolion:
Grŵp o 15 person neu fwy:
Disgownt (e.e. plant, pensiynwyr):
Tocyn teulu:
Plant o dan 6 oed:

Faint ydy’r pris mewn punnoedd?
Llenwch y golofn £.

3. Beth am wahodd eich partner chi i ddod i’r amgueddfa siocled gyda chi?
Ydych chi’n cofio sut i wahodd?
Ysgrifennwch y patrymau pwysig yma:

Ewch i dudalen 4 i wirio’ch syniadau chi.
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4. Beth ydych chi’n feddwl o’r amgueddfa siocled?
Rhowch resymau dros eich ateb.

Geirfa
gwahodd

(to) invite

pwysig

important

gwirio

(to) check
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Gwahodd
Gofyn Cwestiynau
Wyt ti eisiau …?

>

Ydw, os gwelwch yn dda.
Nac ydw, dim diolch.

Ydych chi eisiau …?

Hoffet ti ddod i …?

>

>

Hoffwn, os gwelwch yn dda.
Na hoffwn, mae’n ddrwg gen i / gyda fi.

Hoffech chi ddod i …?

Beth am ddod i …?

>

Ydyn, os gwelwch yn dda.
Nac ydyn, dim diolch.

>

Hoffen, os gwelwch yn dda.
Na hoffen, mae’n ddrwg gennyn ni / gyda ni.
Syniad da, diolch.
Na, dw i ddim yn meddwl, diolch.

Geirfa
cwrdd / cyfarfod

(to) meet

Beth ydy …?
Beth sy’n digwydd?
Ble mae’r …?

>

Yn …

Ble ydyn ni’n cwrdd/cyfarfod?

>

Yn …

Pryd?

>

Dydd Sadwrn
Nos Wener
Am saith o’r gloch

Sut ydyn ni’n mynd?

>

Ar y bws
Yn y car
Cerdded

Oes …?

>

Oes. / Nac oes.

Ydy …?

>

Ydy. / Nac ydy.

