Darllenwch y darn canlynol
Read the following passage

Jack Williams ydw i. Dw i’n un deg tri oed a dw i’n
mynd i Ysgol Bryn Glas. Fy ffrindiau yn yr ysgol ydy
Callum, Reece a Jo. Yn yr ysgol fy hoff bwnc ydy
Ymarfer corff achos dwi’n mwynhau rygbi a pêldroed, tenis,. Hefyd dw i’n hoffi Gwyddoniaeth a
Mathemateg achos maen nhw’n hwyl. Dwi’n casau
Ffrangeg achos mae’n wastraff amser ond mae’n
well gen i Saesneg. Yn yr ysgol, mae merched a
bechgyn yn gwisgo trowsus neu sgert, crys gwyn, tei
ysgol, siwmper du a blaser glas. Dw i ddim yn hoffi
gwisg ysgol achos mae’n hen ffasiwn!
Yn fy amser hamdden, dw i’n caru gwylio a chwarae
pêl-droed a dw i wrth fy modd yn mynd i’r Cae Ras
achos mae’n hwyl. Dw i’n cefnogi Wrecsam achos
mae Wrecsam yn dalentog iawn! Hefyd dwi’n
chwarae gêmau pêl-droed fek Fifa ar y Xbox gyda
ffrindiau bob nos – mae’r Xbox yn bril.
Dros yr haf, es i i Sbaen ar fy ngwyliau gyda fy mam,
tad a fy ffrind Jo – roedd hi’n bendigedig.
Chwaraeais i pel-droed ar y traeth bob dydd –
ffantastig!
A dyma fi Jack Williams o Wrecsam!
DYSGA/LEARN
Bob math o – all types of
Gwahanol - different
Cae Ras – race course
Cefnogi - Support
Roedd hi’n – It was
Traeth – Beach

Ffeindiwch y Gymraeg am………..
Find the Welsh for………….

My favourite

I enjoy

Also I like

I prefer

I don’t like.

I love

I am in my element

I went to

I played

Tasg 1:
Are the statement true or false?
If thay are false, why?
If they are true, can you give some further information about them.
Write this information in the Ecstra box.
Cywir
(True)
Mae Jack yn un deg
pedwar oed
Dydy Jack ddim yn
hoffi Gwyddniaeth
achos mae’n anodd
Mae Jack yn
meddwl bod gwisg
ysgol yn hen
ffasiwn
Mae Wrecsam yn
ardal drefol yng
ngogledd Cymru
Dydy o ddim yn
hoffi byw yn
Wrecsam
Mae o’n cefnogi
Wrecsam
Mae o’n hoffi
chwarae ar y Xbox
gyda’r teulu
Aeth o i Florida ar
ei gwyliau

Anghywir
(False)

Ecstra

