
GWAEL!
Tasg 2 

Beth ydych chi’n feddwl? 

Beth ydych chi’n feddwl o’r ddau lun ar y brif sgrîn? 

1. Llun 1: Dim teitl

a. Dewiswch 5 ansoddair sy’n disgrifio’r llun orau yn eich barn chi.

Llun 1: Dim teitl 

afreal unreal hardd beautiful 

artistig artistic hyfryd lovely 

bywiog lively lliwgar colourful 

cryf strong modern modern 

cyffrous exciting ofnadwy awful 

diddorol interesting real real 

diflas boring, miserable rhyfedd strange 

di-liw colourless, drab syml simple 

dramatig dramatic traddodiadol traditional 

gwirion daft, silly trist sad 

hapus happy 
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b. Ysgrifennwch dair brawddeg i ddisgrifio’r llun.

Geirfa 

dewis (to) choose disgrifio (to) describe 

ansoddair adjective gorau best 

Ewch i’r dudalen nesaf. 

Cofiwch: 

Mae t, p, c, d, b, g yn treiglo’n feddal ar ôl yn neu ’n, e.e. 

Mae’r llun yn fodern. 
Mae’r llun yn ddiflas iawn. 

Dydy rh a ll ddim yn treiglo ar ôl yn neu ’n, e.e. 

Mae’r llun yn rhyfedd. 
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c. Ysgrifennwch ddwy frawddeg i fynegi’ch barn chi am y llun, e.e.

 

ch. Cymharwch eich syniadau chi gyda syniadau’ch partner chi. 

Yna, ewch i’r dudalen nesaf. 

Dw i’n hoffi’r llun yn fawr achos mae’n lliwgar iawn ac 
mae’r syniad yn wych. 

Dw i’n meddwl bod y llun yn wirion achos mae’r llygaid a’r 
geg a’r trwyn tu allan i’r pen. 
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2. Llun 2: Drilio am wyau

Dewiswch 5 ansoddair sy’n disgrifio’r llun orau yn eich barn chi.

Llun 2: Drilio am wyau 

afreal artistig bywiog 

cryf cyffrous diddorol 

diflas di-liw dramatig 

gwirion hapus hardd 

hyfryd lliwgar modern 

ofnadwy real rhyfedd 

syml traddodiadol trist 

a. Ysgrifennwch dair brawddeg i ddisgrifio’r llun.

b. Ysgrifennwch ddwy frawddeg i fynegi’ch barn chi am y llun.

c. Cymharwch eich syniadau chi gyda syniadau’ch partner chi.
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