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Nod yr uned hon yw...
Adolygu gwahanol ffurfiau ar yr amser gorffennol 
Revising different forms of the past tense

Uned 25 – Pan o’n i’n blentyn...

Geirfa

amlen(ni)    envelope(s)
brest(iau)   chest(s), breast(s)
bresychen   cabbage(s)
(bresych) 
doli(au)  doll(s) 
Ewrop   Europe
ffa pob   baked beans 
Prydain  Britain
selsigen (selsig) sausage(s)
ysgwydd(au)  shoulder(s)

arlunio  to draw
blogio  to blog 
bwrw cesair  to hail
crafu   to scrape,  
   to scratch
cysylltu (â)  to contact
gofalu am  to care for
gwersylla/campio to camp
llungopïo  to photocopy 
palu   to dig
reidio   to ride
rhewi   to freeze
teipio   to type
tisian   to sneeze

blog(iau)  blog(s)
bwced(i)  bucket(s)
côr (corau)   choir(s)
cwmwl  cloud(s)
(cymylau)
gwersyll(oedd) camp(s) 
ofn(au)  fear(s)
salwch  illness, sickness
technegydd  technician(s) 
(technegwyr)
ymbarél   umbrella(s)
(ymbarelau)

gweinyddol  administrative
mwyn   mild

bant â ni   off we go
gartre   at home
Penrhyn Gŵyr  the Gower   
   Peninsula
rhywbryd  sometime

Geiriau pwysig i f i...
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Pan o’n i’n blentyn
Dysgais i ddarllen pan o’n i’n blentyn.

Dysgais i yrru car pan o’n i’n oedolyn ifanc.

Dysgais i ddawnsio salsa pan o’n i’n oedolyn.

Pan o’n i’n blentyn, ro’n i wrth fy modd yn chwarae gyda doliau.

Pan oedd hi’n blentyn, roedd mam wrth ei bodd yn arlunio.

Pan oedd e’n blentyn, roedd dad wrth ei fodd yn chwarae pêl-droed.

chwarae gyda 
doliau reidio beic gwersylla chwarae gyda 

cheir bach

darllen dawnsio bale mynd i’r traeth mynd i’r sinema

gwneud jig-so lliwio arlunio
chwarae 

pêl-droed

casglu sticeri chwarae gyda 
Lego gwylio cartwnau chwarae yn y 

parc

Marie Curie – menyw 1 – ennill gwobr Nobel. Marie Curie oedd y fenyw gynta i 
ennill gwobr Nobel.
1. Roger Bannister - person 1 - rhedeg milltir dan bedair munud

2. Matthew Webb – person 1 – nofio’r Sianel

3. Catherine Zeta-Jones – Cymraes 1 – ennill Oscar

4. Yuri Gagarin – person 1 – mynd i’r gofod

5. Geraint Thomas – Cymro 1 – ennill y Tour du France

6. Neil Armstrong – person 1 – cerdded ar y lleuad
 
7. Buzz Aldrin – person 2 – cerdded ar y lleuad

8. Ray Milland – Cymro 1 – ennill Oscar

9. Hugh Griffiths – Cymro 2 – ennill Oscar

Gyda’ch partner, ysgrifennwch frawddegau.   
Dilynwch y patrwm: 
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 Adolygu – Gêm o Gardiau 

A

Ble prynoch chi 
ddillad ddiwetha?

Ble ro’ch chi am saith 
o’r gloch neithiwr?

Ble dych chi’n hoffi 
mynd i siopa yng 
Nghymru? Pryd 
aethoch chi yno 
ddiwetha? 

Pa waith tŷ 
wnaethoch chi 
ddiwetha?

2

Pen-blwydd pwy 
ddathloch chi 
ddiwetha? 

Sut daethoch chi yma 
heddiw?

Pryd gwylioch chi 
chwaraeon ar y 
teledu ddiwetha?  
Beth?

Â phwy siaradoch 
chi ar y ffôn 
ddiwetha?

3

Beth ddarllenoch 
chi ddiwetha? 
(llyfr/papur newydd/ 
rhywbeth ar y we)

Beth wnaethoch chi 
i ymlacio yr wythnos 
diwetha?

O’ch chi’n brysur yn 
y gwaith/gartre dydd 
Gwener diwetha? 

Pa dechnoleg 
ddefnyddioch chi 
ddiwetha?

4
Beth gawsoch chi i 
swper neithiwr?

Beth wnaethoch chi i 
fyw’n iach dros y mis 
diwetha?

Pryd gwrandawoch 
chi ar y radio 
ddiwetha? Ar beth? 

Ble dechreuoch 
chi ddysgu 
Cymraeg?

5
Pryd siaradoch 
chi â’r cymdogion 
ddiwetha?

Beth oedd eich swydd 
gynta chi?

Ble gwnaethoch 
chi eich prawf gyrru 
chi?

I ble aethoch chi 
ar awyren 
ddiwetha?

6

Beth do’ch chi ddim 
yn ei hoffi yn yr 
ysgol?

Ble ro’ch chi dydd 
Nadolig diwetha?

Ble aethoch chi i 
siopa am fwyd 
ddiwetha?

Beth oedd y peth 
mwya diddorol 
wnaethoch chi 
yn yr ardal
llynedd?

7
Ble ro’ch chi’n byw 
pan o’ch chi’n 18 
oed?

Pa raglen deledu o’ch 
chi’n hoffi sy ddim ar y 
teledu nawr?

O’ch chi’n hoffi 
mynd i’r ysgol?

Siaradoch chi 
Gymraeg yr 
wythnos diwetha?

8
Gawsoch chi 
frecwast heddiw?

I ble aethoch chi ar 
fws ddiwetha?

Beth oedd enw eich 
tiwtor Cymraeg 
cynta chi?

Dych chi wedi 
gwrando ar y 
radio heddiw?

9
Pryd codoch chi y 
bore ‘ma?

Ble ro’ch chi’n aros ar 
eich gwyliau diwetha 
chi?

Pryd ro’ch chi ar lan 
y môr ddiwetha? 
Ble?

Beth wnaethoch 
chi y penwythnos 
diwetha?

10
Beth oedd ar y 
teledu neithiwr?

Ble cafodd eich mam 
chi ei geni?

Ble ro’ch chi nos 
Galan ddiwetha?

I ble aethoch chi 
ar eich gwyliau 
diwetha chi?

Jac
Beth oedd eich 
swydd ddiwetha 
chi?

Sut roedd y tywydd y 
penwythnos diwetha?

Ble cawsoch chi 
eich geni?

Beth oedd ar y 
teledu nos 
Sadwrn?

Brenhines
Ble gwnaethoch chi 
eich siopa Nadolig 
chi llynedd?

Pryd roedd eich 
dosbarth Cymraeg 
cynta chi?

Gyda phwy aethoch 
chi ar eich gwyliau 
diwetha chi?

Beth o’ch chi’n 
ei wneud pan o’ch 
chi’n ugain oed?

Brenin
Beth oedd eich car 
cynta chi?

Sut roedd y tywydd ar 
eich gwyliau diwetha 
chi?

I ble aethoch chi ar 
drên ddiwetha?

I ble aethoch chi 
ma’s am bryd o 
fwyd ddiwetha?
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Ynganu

Darllenwch y paragraff yn uchel gyda’ch partner.

“Pan o’n i’n blentyn, ro’n i wrth fy modd yn mynd gyda fy nheulu i’r maes 
carafanau ym Mhenrhyn Gŵyr ac yn gwersylla ger y traeth. Bob bore ro’n i’n  
mynd i’r traeth, yn palu’r tywod am oriau ac yn adeiladu castell tywod. Ro’n i’n 
cario dŵr y môr yn fy mwced bach coch i roi dŵr o gwmpas y castell. Wedyn ro’n 
i’n cael selsig a sglodion o’r siop Pysgod a Sglodion – ro’n i’n casáu pysgod! Ro’n 
i’n cysgu’n drwm bob nos ar ôl cael digon o awyr iach. Roedd hi’n heulog bob 
dydd – dw i’n siŵr o hynny!” 

Gyda’ch partner, ysgrifennwch y paragraff eto:

Pan oedd Jac yn blentyn, roedd e

Siaradwch
• Beth o’ch chi’n hoffi ei wneud ar lan y môr pan o’ch chi’n blentyn? 
• Ble ro’ch chi’n mynd fel arfer?

Uned 25 / Pan o’n i’n blentyn...
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Sgwrs rhwng mam-gu, (80 oed) tad (50 oed) a merch (20 oed).

Gwrando

Mam-gu Tad Merch

bwyd

darllen

gwylio

trip ysgol

Siaradwch

Enw hoff fwyd cas fwyd hoff losin hoff raglen 
deledu
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Gwledydd a’r bobl sy’n byw yno  

Y wlad Y dyn Y fenyw Y bobl Yr iaith

Sbaen Sbaenwr Sbaenes Sbaenwyr Sbaeneg

Yr Eidal Eidalwr Eidales Eidalwyr Eidaleg

Yr Almaen Almaenwr Almaenes Almaenwyr Almaeneg

America Americanwr Americanes Americanwyr Saesneg

Yr Alban Albanwr Albanes Albanwyr Saesneg/
Gaeleg

Ffrainc Ffrancwr Ffrances Ffrancwyr Ffrangeg

Cymru Cymro Cymraes Cymry Cymraeg

Iwerddon Gwyddel Gwyddeles Gwyddelod Gwyddeleg

Lloegr Sais Saesnes Saeson Saesneg

Dysgwch y rhai sy’n ddefnyddiol i chi! Defnyddiol iawn os dych chi’n edrych ar 
rygbi neu bêl-droed ar S4C!

Llenwch y bylchau: Gofynnwch i’r tiwtor am help os dyw eich atebion chi ddim ar 
y rhestr.

Pan o’n i’n blentyn, ro’n i’n byw yn ..................................... 
Ro’n i’n siarad ..................................... gartre. 
Nawr, dw i’n byw yn ..................................... 
Dw i’n gallu siarad ..................................... a .....................................  
Dw i’n hoffi mynd ar wyliau i .....................................
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Gwyliwch y fideo o bobl yn siarad am pan o’n nhw’n blant.  Rhowch yr enw wrth y 
disgrifiad.

Gwylio

Sgwrs

Eryl: Mae cystadleuaeth Corau Plant y Byd yn dod i Gymru ym mis Tachwedd.

Ceri: Cyffrous!

Eryl: Ydy, mae llawer o gorau yn cystadlu. Enillodd côr plant Abercastell yn 
Eisteddfod yr Urdd llynedd, felly fallai bydd rhai o’r plant eisiau aros gyda phlant 
Abercastell.  

Ceri: Syniad hyfryd. Fallai bydd plant Abercastell yn gallu mynd i aros gyda nhw 
wedyn.

Eryl: Rhaid i ni gysylltu â’r ysgolion ein hunain. Mae rhestr o enwau’r athrawon 
yma: Claudine Macron o Bordeaux...
 
Ceri: Ffrances? Dw i ddim yn siŵr, ’dyn ni ddim yn siarad llawer o Ffrangeg. 

Eryl: Beth am Franz Klinsmann o Berlin?

helpu ar y fferm a chwarae pêl-droed 

chwarae ar y stryd, criced, pêl-droed, cuddio

adrodd, canu, chwarae rownders

gwneud llyfrau – gwneud llyfr allan o bapur, gwneud lluniau wedyn 
ysgrifennu stori

crwydro’r coed, cerdded, mynd â’r ci am dro, garddio, gwneud dens

mynd ar feic, cerdded, chwarae’r piano

mynd ar feic a gwneud karate 

chwarae gyda’i brawd a’i chwaer, allan ac yn y tŷ

Pan oeddech chi’n blentyn, pa un o’r plant yma fasai eich ffrind chi? Pam?
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Ceri: Almaenwr? O na, ’dyn ni ddim yn siarad Almaeneg o gwbl! Ydy pob côr yn  
dod o Ewrop?

Eryl: Wel, mae rhai o Brydain, ond ’dyn nhw ddim angen aros dros nos. Beth am 
Crystal Kerry o Galiffornia?

Ceri: Americanes! W... Mae hi’n braf iawn yng Nghaliffornia! Ond rhaid i ni fod yn 
ofalus, basai trip yn ôl yn rhy ddrud.

Eryl: Beth am Ciaran O’Docherty?

Ceri: O ble mae e’n dod?

Eryl: O ardal Galway yn Iwerddon. Ac maen nhw’n siarad Gwyddeleg yn yr ysgol 
hefyd!

Ceri: Perffaith!  A fasai Galway ddim yn rhy bell!

Eryl: Gallen ni hedfan o Gaerdydd neu gael cwch o Abergwaun.

Ceri: Bant â ni i Iwerddon, ’te! 

Siaradwch

• Dych chi’n cofio trip ysgol neu daith i ffwrdd pan o’ch chi’n blentyn?

• Dych chi’n cofio plant o rywle arall yn aros gyda chi?
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Gwrando

Gwrandewch ar y deialogau ac atebwch y cwestiynau.

1. Rhaid i Sam...  (Ticiwch un)
a) fynd i’r ysbyty.
b) deipio’r agenda.
c) ffonio’r technegydd.
ch) fynd i’r llyfrgell.

2. Beth mae Sam eisiau? ...................................................................................................................

Siaradwch

Partner A: 

Partner B:

Chi

Taswn i’n 18 eto

Y penwythnos
diwetha

Y flwyddyn nesa
Gwaith

Y gwyliau nesa

Chi

Byw’n iach

Dyddiau ysgol

Y gwyliau 
diwetha

Dysgu 
Cymraeg

Y penwythnos
nesa

Uned 25 / Pan o’n i’n blentyn...
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3.  Mae Aled eisiau...
a) bwyta ma’s
b) gweithio’n hwyr
c) mynd i gyfarfod
ch) mynd i nofio

4. Ble mae Siân yn gweithio? ________________________________________

5. Mae John...
a) wedi anghofio am ei gyfarfod
b) wedi colli’r trên
c) wedi cysgu’n hwyr
ch) wedi prynu cloc larwm newydd

6. Sut bydd gwraig John yn helpu? _____________________________________

Gofyn cwestiynau

Partner A
Gofynnwch gwestiynau i’ch partner i gael yr wybodaeth i lenwi’r bylchau am y 
Clwb Darllen Cymraeg. Atebwch gwestiynau eich partner am Gwrs Yoga’r Haf.

Clwb Darllen Cymraeg
i bobl sy’n ______________

Yn __________________ Abercastell.
Bob nos Fawrth am ______ o’r gloch.

Cyfarfod 1af:_____________
Byddwn yn darllen Llyfrau Amdani.

Dim ond £_______ y sesiwn.
Paned a bisged am ddim!

Cofrestrwch ar www.darllen.cymru

Cwrs Yoga’r Haf
i bobl sy dros 50 oed.

Ym Mharc Llanaber
(yn y neuadd os bydd glaw!)
Bob nos Iau o 6pm tan 7pm.

Dechrau nos Iau gyntaf Mehefin.
Ffi: Dim ond £5  am 6 sesiwn.

Tiwtor: Tom Huws
Cofrestrwch ar www.yoga.cymru 
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Partner B
Gofynnwch gwestiynau i’ch partner i gael yr wybodaeth i lenwi’r bylchau am Gwrs 
Yoga’r Haf. Atebwch gwestiynau eich partner am y Clwb Darllen Cymraeg.

Cwrs Yoga’r Haf
i bobl dros ______ oed.

Ym ________________ Llanaber
(yn y neuadd os bydd glaw!)

Bob nos Iau o 6pm tan _______
Dechrau nos Iau gyntaf Mehefin.

Ffi: Dim ond £________  am 6 sesiwn.
Tiwtor: ____________

Cofrestrwch ar www.yoga.cymru 

Clwb Darllen Cymraeg
i bobl sy’n dysgu Cymraeg.

Yn Llyfrgell Abercastell.
Bob nos Fawrth am 7 o’r gloch.

Cyfarfod 1af: Mehefin 10fed
Byddwn yn darllen llyfrau Amdani.

Dim ond £2 y sesiwn.
Paned a bisged am ddim!

Cofrestrwch ar www.darllen.cymru

Dwedwch ddau beth am bob un o’r pynciau yma gan ddechrau eich brawddeg 
gynta chi gyda “Pan o’n i’n blentyn...” Gofynnwch un cwestiwn i’ch partner am  
bob pwnc. 

Siaradwch

dillad anifeiliaid hoff le y tŷ pen-blwydd gwyliau

chwaraeon ffrindiau darllen diddordebau gwaith defnyddio 
technoleg

bwyd teledu neu 
radio

yr ardal do’n i ddim 
yn hoffi....

cymdogion siopa

Darllen

Dych chi nawr yn gallu darllen Samsara gan Sonia 
Edwards.  Dych chi’n gallu prynu’r llyfr yn eich siop 
lyfrau leol neu ar www.gwales.com. Dyma’r clawr a’r 
paragraff cynta:

Mae’r peiriant coffi yn chwyrnu fel peth byw. Peth 
peryglus, sydd wedi bod yn cysgu’n rhy hir dan y 
ddaear. Rhywbeth sydd yn deffro tu ôl i’r cownter.
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Dysgwch yr idiom. Yr ystyr yw hoffi rhywbeth yn fawr iawn.

wrth fy modd    wrth ein bodd(au)
wrth dy fodd    wrth eich bodd(au)
wrth ei fodd    wrth eu bodd(au)
wrth ei bodd

Help llaw 

Robin Radio 

a) Atebwch:

Sut mae’r tywydd yn Abercastell heddiw?

Ble roedd Anti Mair yn mynd ar wyliau pan oedd hi’n blentyn?
  
Pam? 

b) Gwrandewch am: 
does dim dwywaith     there’s no two ways about it
o’r diwedd      finally
o hyn ymlaen     from now on

c) Cyfieithwch: 
every morning    
Spring is coming. 
I had no idea.
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