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Helô Ffrindiau!
Wyt ti'n barod am y Pasg? Wyt ti'n mynd 
ar wyliau? Beth am anfon eich llythyrau 
at boreda@urdd.org neu luniau o dy 
wyliau?
Fis yma, mae Ysgol Baglan wedi bod yn 
brysur yn ysgrifennu llythyrau atom  
ni. Maen nhw wedi fy ngwneud i'n  
llwglyd iawn yn siarad am eu   
hoff fwyd!

Hwyl am y tro!
Mistar Urdd

Helô!  Helô!  Annwyl Mistar Urdd Bowen ydw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Gorffennaf. Dw i'n byw ym Maglan. Mae un chwaer ‘da fi ac un brawd. Mae un ci gyda fi. Dw i'n hoffi chwarae pŵl achos mae'n hawdd. Yn fy marn i 
dw i ddim yn hoffi rygbi achos mae'n ddiflas. Mae'n well 'da fi 
pêl-droed. 
Dw i'n dwli chwarae Minecraft achos mae'n wych. Dw i'n dwli bwyta siocled achos mae’n flasus. Dw i’n hoffi 
losin hefyd. Yn fy marn i mae oren yn ych a fi! Beth wyt ti’n 
hoffi bwyta? 
Dw i’n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw 
mathemateg achos mae’n hwyl. Fy nghas bwnc i yw 
daearyddiaeth achos mae’n ddiflas. Beth yw dy hoff bwnc? 
Hwyl!
Bowen

Annwyl Mistar Urdd, Blake ydw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae 
fy mhen-blwydd yn mis Gorffennaf. Dw i'n byw 
yn Maglan. Mae gen i un chwaer. Does dim 
anifeiliaid anwes gyda fi. Dw i'n hoffi pêl-droed achos mae'n cŵl. Dw 
i ddim yn hoffi criced achos mae’n sbwriel. 
Mae’n well ‘da fi chwarae “dodge ball” achos 
mae’n hwyl ac yn hawdd i chwarae. Dw i'n dwli bwyta siocled achos mae’n flasus. 
Dw i'n hoffi pinafal hefyd. Maen gas ‘da fi 
brocoli achos maen ffiaidd yn fy marn i! Beth 
wyt ti'n hoffi bwyta? Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff 
bwnc i yw mathemateg achos mae'n hawdd 
yn fy marn i. Fy nghas bwnc i yw addysg grefyddol achos mae’n anodd.

Beth yw dy hoff bwnc di?Hwyl!
Blake

Annwyl Mistar Urdd,Lacey ydw i. Sut wyt ti? Dw i’n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Mehefin. 
Dw i'n hoffi pêl-droed achos mae’n hwyl. Dw i ddim yn hoffi rygbi achos mae’n ddiflas. Dw i’n dwli ar bêl-fasged achos mae’n wych. Dw i’n dwli ar sglodion achos maen nhw’n flasus. 

Mae’n gas ‘da fi gaws achos mae’n drewi. Beth wyt ti’n 
hoffi? 
Dw i’n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw 
mathemateg achos mae’n ddiddorol. Fy nghas bwnc i 
yw daearyddiaeth. Beth yw dy hoff bwnc di?Hwyl!
Lacey

Annwyl Mistar Urdd,Lincoln dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Mai. Dw i'n byw ym Maglan. Mae un brawd gyda fi. Mae 
un ci gyda fi. 
Dw i'n hoffi rygbi achos mae'n hwyl. Dw i ddim yn hoffi pêl-rwyd achos mae'n sbwriel. Mae'n well 'da fi 
bêl-droed. Dw i'n dwli ar focsio achos mae'n wych. 
Dw i'n dwli ar fwyta siocled achos mae'n flasus. Dw i'n hoffi 
losin hefyd. Mae'n gas 'da fi blodfresych cawslyd achos 
mae'n hyll. Yn fy marn i mae’n ych a fi! Beth wyt ti'n hoffi 
bwyta? 
Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw 
mathemateg achos mae'n diddorol. Fy nghas bwnc i yw 
daearyddiaeth. Yn fy marn i mae daearyddiaeth yn anodd. 
Beth yw dy hoff bwnc di? Hwyl!
Lincoln
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Geirfa:
Pasg - Easter
gwyliau - holidaysllwglyd - hungry
blodfresych cawslyd - cauliflower cheesepŵl - pool (game)hawdd - easy

losin - sweets
blasus - tasty
drewi - to stink

pinafal - pineappleffiaidd - disgustingbochdew - hamsterpleserus - pleasantanhygoel - incrediblecreision - crisps
ffa - beans
paffio - boxing
hyll - ugly
creadigol - creative

gwnïo - sewing
hud a lledrith - magicpwdin Swydd Efrog -Yorkshire Pudding        lliwio - to colour

I fod yn onest - to be honest
madarch -
mushrooms
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Annwyl Mistar Urdd, Grace dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis lonawr. Dw i’n byw ym Maglan. Mae un chwaer gyda fi. Mae hi’n byw gyda fi. 
Dw i'n hoffi tenis achos mae'n ddiddorol. Dw i ddim yn hoffi pêl-fasged achos mae'n anodd. Mae'n well ‘da fi pêl-rwyd. Dw i'n dwli chwarae pêl-droed achos mae'n anhygoel. 

Dw i'n dwli bwyta creision achos maen nhw’n flasus. Dw i'n hoffi siocled hefyd. Mae'n gas ‘da fi ffa. Yn fy marn i maen nhw’n ych a fi! Beth wyt ti'n hoffi bwyta? 
Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bynciau i yw hanes a mathemateg achos maen nhw’n grêt! Fy nghas bwnc i yw daearyddiaeth. Yn fy marn i mae daearyddiaeth yn ddiflas. Beth yw dy hoff 

bwnc? 
Hwyl, 
Grace

Annwyl Mistar Urdd, Lilly-Ann dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. 
Mae fy mhen-blwydd i ym mis Chwefror. Dw 
i'n byw ym Maglan. Mae un brawd ac un cath 
gyda fi. 
Dw i'n hoffi pêl-rwyd achos mae'n anhygoel. 
Dw i ddim yn hoffi rygbi achos mae'n ddiflas. 
Mae'n well ‘da fi pêl-droed. Dw i'n dwli gwneud celf achos mae'n hwyl. Dw i'n dwli bwyta cacennau achos maen nhw'n anhygoel. Dw i'n hoffi siocled hefyd. 

Mae'n gas ‘da fi madarch achos maen nhw'n 
ych a fi! Yn fy marn i mae mefus yn hyfryd. 
Beth wyt ti'n hoffi bwyta? Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw hanes achos mae'n hwyl. Fy nghas bwnc i yw addysg grefyddol achos mae'n ddiflas. Beth yw dy hoff bwnc? 

Hwyl! 
Lilly-Ann

Annwyl Mistar Urdd, Ava dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed.Mae fy mhen-blwydd i ym mis Awst. Dw i'n byw ym Maglan . Mae un chwaer ‘da fi. Mae un ci a bochdew gyda fi. Dw i'n hoffi pêl-droed a rygbi achos maen nhw’n hwyl a phleserus. Dw i ddim yn hoffi pêl-rwyd achos mae’n ddiflas. Dw i’n dwli ar chwaraeon achos mae’n gyffrous. 
Dw i’n dwli ar fwyta ciwcymber achos mae’n flasus. Dw i’n hoffi losin. Mae’n gas 
'da fi fresych achos mae’n ffiaidd. Beth wyt ti’n hoffi bwyta? Dw i’n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw hanes achos mae’n hwyl. Fy nghas bwnc i yw daearyddiaeth. Beth yw dy hoff bwnc? 

Hwyl,
Ava

Annwyl Mistar Urdd,Nico dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Awst. 
Dw i'n hoffi paffio achos mae'n grêt. Dw i ddim yn hoffi golff achos mae'n ddiflas. Dw i'n dwli ar bêl-droed achos mae'n hwyl. Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw gwyddoniaeth achos mae'n gyffrous . Fy nghas bwnc i yw mathemateg achos mae'n wych. Beth yw dy hoff bwnc?

Hwyl,
Nico

Annwyl Mistar Urdd, Amelia ydw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Hydref. Dw i'n byw ym Maglan. Mae un brawd ‘da fi. Mae un ci gyda fi hefyd. 
Dw i'n hoffi pêl-rwyd a gwnïo achos maen 
nhw'n hwyl. Dw i ddim yn hoffi pêl-fasged. 
Mae'n well da fi yn gwneud hud a lledrith. 
Ond dw i'n dwli nofio achos mae'n hawdd. Dw i'n dwli bwyta cacen gaws. Dw i'n hoffi 
grawnwin hefyd. Mae'n gas 'da fi pysgod a phwdin Swydd Efrog achos maen nhw'n 
ych a fi! Beth wyt ti'n hoffi bwyta?Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw celf achos dw i’n hoffi lliwio. 

Fy nghas bwnc i yw daearyddiaeth. Yn fy 
marn i mae daearyddiaeth yn anodd. Beth 
yw dy hoff bwnc? 
Hwyl! 
Amelia

Annwyl Mistar Urdd, Gabriel dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Chwefror. 

Dw i'n byw ym Maglan. Does dim brawd na chwaer gyda fi. Mae un ci gyda fi. 

Dw i'n hoffi pêl-droed ond mae’n well ‘da fi rygbi. Dw i'n dwli ar chwarae pêl-fasged 

achos mae'n wych. Dw i'n dwli ar fwyta siocled achos mae'n flasus. I fod yn onest, mae'n gas ‘da fi 

fadarch achos mae'n sbwriel. Yn fy marn i mae madarch yn ych a fi! Beth wyt ti'n 

hoffi bwyta?

Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw Saesneg 

achos mae'n hawdd. Fy nghas bwnc i yw addysg grefyddol. Yn fy 

marn i mae addysg grefyddol yn sbwriel. Beth yw dy hoff bwnc? 
Hwyl! 
Gabriel

tri 3

CYNNWYS AR-LEIN!

Cynnwys
ar-lein!
Ewch i dudalen newydd 'Ffrindiau Bore Da' i weld cwisiau, geirfa a gweithgareddau ychwanegol!Gelli di sganio neu glicio ar y côd QR yma i gyrraedd at y dudalen gudd i danysgrifwyr!

Annwyl Mistar Urdd, Taya dw i. Sut wyt ti? Dw i'n ddeg oed. Mae fy mhen-blwydd i ym mis Chwefror. Dw i'n byw ym Maglan. Mae dwy chwaer ‘da fi. Mae un cath, un ci a dwy gwningen gyda fi. Dw i'n hoffi pêl-droed achos mae'n hawdd. Dw i ddim yn hoffi rygbi achos mae'n ddiflas. Dw i'n dwli dawnsio achos mae'n wych. Dw i'n dwli bwyta siocled achos mae'n flasus. Dw i'n hoffi losin hefyd. Mae'n gas ‘da fi moron achos maen nhw'n hyll. Beth wyt ti'n hoffi bwyta? Dw i'n mynd i Ysgol Gynradd Baglan. Fy hoff bwnc i yw celf achos mae'n greadigol a diddorol. Fy nghas bwnc i yw daearyddiaeth. Beth yw dy hoff bwnc?
Hwyl,
Taya
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Helô Ffrindiau! 
Dyma ein ffrindiau ni o Lundain (London), 
Lloegr! Mae dosbarth 2 Miss Jones yn Ysgol 
Gymraeg Llundain wedi bod yn brysur yn 
ysgrifennu llythyrau i Mistar Urdd fis yma. 
Beth am anfon llythyr yn ôl atyn nhw? Anfon at 
boreda@urdd.org 

LLUNDAIN
Ffrindiau  Ffrindiau  Rhyngwladol  Rhyngwladol  Mistar UrddMistar Urdd

Siôn, Huw ac Idris sydd yma ac rydyn 
ni’n mynd i Ysgol Gymraeg Llundain, 
sef yr unig ysgol ddwyieithog Cymraeg 
a Saesneg yn Lloegr. Rydyn ni’n lwcus 
bod llawer iawn o’n gwersi yn Gymraeg. 
Dau ddosbarth sydd gyda ni yn yr ysgol; 
Meithrin hyd at Flwyddyn 2 yn Nosbarth 1 
a Blynyddoedd 3-6 yn Nosbarth 2. Mae’r 
tri ohonom wrth ein boddau yn dysgu 
Cymraeg yn yr ysgol, siarad Cymraeg 
adref, a siarad dwy iaith yn Llundain. Bydd 
yn rhyfedd iawn i ni y flwyddyn nesaf 
ym Mlwyddyn 7 gan y byddwn ni wir yn 
colli’r ysgol fach Gymreig hon! Un o fy 
hoff atgofion yw taith blynyddol yr ysgol i 
Senedd San Steffan ar Ddydd Gŵyl Dewi 
– mae’n brofiad bythgofiadwy i berfformio 
yno a chanu i Lefarydd y Tŷ Cyffredin.

Gan Huw,
Idris a Siôn
(Blwyddyn 6)

Ein henwau ni yw Lona, Elen a Rhain ac er ein bod yn 
byw yn Llundain, rydyn ni dal yn gallu mynd i ysgol 
Gymraeg. Cŵl ynde? Rydyn hefyd yn lwcus i gael llawer 
o dripiau ysgol arbennig iawn gan ein bod yn eithaf 
agos i ganol Llundain. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae 
Dosbarth 2 wedi bod i’r Amgueddfa ‘Imperial War’, 
Amgueddfa Llundain, Gerddi Botaneg Kew, Tate Modern a 
llawer o lefydd eraill. Ein hoff atgof o 2019 yw cystadlu yng 
nghystadleuaeth y Gân Actol (Ysgolion hyd at 100 o blant) 
yn Eisteddfod yr Urdd a dod yn ail! Thema’r Gân Actol 
oedd hanes sefydlu Ysgol Gymraeg Llundain. Pob tymor 

yr haf, mae’r ysgol gyfan, ein teuluoedd, a staff yr Ysgol 
yn teithio i Langrannog i dreulio tridiau yng Ngwersyll yr 
Urdd. Gwibgartio yw’r peth gorau yno yn ein barn ni! 

Gan Elen, Lona a Rhain (Blwyddyn 4)

Daniel a Gwyneth ydyn ni, ond Dans a Gwyns i’n 
ffrindiau!  Lliwiau ein gwisg ysgol yw gwyrdd, coch 
a llwyd, ond weithiau rydyn ni’n gwisgo crysau 
gwyn a thei (ar gyfer digwyddiadau pwysig!). Ein 
hoff awduron yw Terry Deary a David Walliams. Pa 
fath o lyfrau wyt ti’n hoffi darllen? Mae Daniel yn 
chwarae rygbi i dîm lleol ac mae Gwyneth yn hoffi 
gwneud celf a chrefft, felly rydyn ni’n brysur iawn! 

Gan Daniel a Gwyneth (Blwyddyn 3)

Daniel a Gwyneth

Huw, Idris a Siôn

Elen, Lona a Rhain

6 chwech
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Ein henwau yw Genova-Rose a Bronwen! Rydym ni’n 
dwy yn 10 oed (gyda dim ond 13 diwrnod rhyngom!) ac 
yn ein blwyddyn olaf yn Ysgol Gymraeg Llundain eleni. 
Mae Bronwen wrth ei bodd gyda gymnasteg ac mae’n 
cystadlu llawer ac mae  Genova-Rose yn hoffi ballet 
a cic-focsio.  Rydym ni’n caru ffasiwn ac roedden ni 
wedi  trefnu a chymryd rhan mewn sioe ffasiwn y 60au 
yn yr ysgol. Ewch draw i wefan yr ysgol i weld lluniau! 
(www.ysgolgymraegllundain.co.uk) Mae Bronwen yn 
ddwyieithog a Genova-Rose yn gallu siarad tair iaith – 
Cymraeg, Saesneg ac Eidaleg! Ein hoff bynciau yn yr 
ysgol yw ymarfer corff, gwyddoniaeth a chelf. Rydyn 
ni’n caru mynd i Langrannog pob blwyddyn achos 
rydyn ni’n hoffi cymryd rhan yn y cwrs rhaffau uchel 
a gyrru’r beiciau cwad. Hoff raglen Genova-Rose yw 
Ysbyty Hospital a byddai wrth ei bodd pe bai’n gallu 
dod 'nôl ar ein sgrîn!

Gan Bronwen a Genova-Rose (Blwyddyn 6)

Aneurin, Solomon a Ffion ydym ni, sef disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol Gymraeg 

Llundain. 
Rydyn ni’n gallu siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl, ond hefyd yn siarad tipyn 

bach o Ffrangeg gan ein bod yn cael gwers pob wythnos yn yr ysgol. Bob hyn 

a hyn, mae opsiwn gyda ni i fynd i’r clwb Sbaeneg sydd ar ôl ysgol hefyd. Ein 

hoff awduron yw Enid Blyton (hoff awdures Aneurin), David Walliams (hoff 

awdur Ffion) a Roald Dahl (hoff awdur Solomon). Pob blwyddyn rydym ni’n 

cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Llynedd, cafodd Ffion gyntaf yn canu unawd 

yn Eisteddfod yr Urdd Tu allan i Gymru a chafodd Aneurin ail. Rydym ni’n 

lwcus iawn i allu cystadlu pob blwyddyn ac yn mwynhau’r cyfle’n fawr.

Gan Aneurin, Ffion a Solomon (Blwyddyn 5)

Dyma ni… Steffan, Dylan ac Osian, rhai o ddisgyblion 

Blwyddyn 4 yr ysgol. Rydyn ni’n hoffi gwersi Cymraeg yr 

ysgol oherwydd rydyn ni’n dysgu llawer o eiriau newydd 

ac mae’r Gymraeg yn bwysig i ni yn ein bywyd pob dydd.. 

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn Hanwell yng ngorllewin 

Llundain. Mae Dylan yn byw yn eithaf agos i’r ysgol, ond 

mae Osian a Steffan yn byw yng nghanol Llundain - 

mae’n gallu cymryd hyd at 1 awr yn y car i fynd i’r ysgol 

weithiau os oes traffig! Ein hoff lyfrau Cymraeg yw’r 

gyfres Pump Prysur a Trwy Ogof Arthur. Ein hoff lefydd 

yng Nghymru yw Llangrannog ac Aberystwyth. Mae 

gyda ni Glwb yr Urdd yn yr ysgol pob wythnos. Rydyn 

ni fel arfer yn canu, adrodd neu baratoi at Eisteddfod 

yr Urdd tu allan i Gymru.
Hwyl am y tro,

Dylan, Osian a Steffan (Blwyddyn 4)

Aneurin, Ffion a Solomon

Dylan, Osian a Steffan

Bronwen a Genova-Rose

GEIRFA
Llundain - London
yr unig – the only
dwyieithog – bilingual (two 
languages)
Lloegr – England
lwcus – lucky
wrth ein boddau – we are 
delighted
rhyfedd – strange
byddwn ni – we will
colli – to miss/lose
Cymreig – Welsh
taith blynyddol – yearly trip
Senedd San Steffan – Westminster 
Parliament
Dydd Gŵyl Dewi – St David’s Day
profiad bythgofiadwy – 
unforgettable experience
perfformio – to perform
canu – to sing
Llefarydd y Tŷ Cyffredin – Speaker 

of the House of Commons
lliwiau - colours
gwyrdd - green
coch - red
llwyd - grey
crysau gwyn - white shirts
tei - tie
ar gyfer digwyddiadau pwysig - 
for important events
lleol - local
celf a chrefft - arts and crafts
prysur - busy
ynde – isn’t it
tripiau – trips
arbennig – amazing
amgueddfa – museum
gerddi botaneg – botanical 
gardens
atgof - memory
Cân actol  - Action Song
ail – second
pob tymor yr haf – every summer 
term

teuluoedd – families
teithio i – to travel to
treulio tridiau – to spend three 
days
gwibgartio – go-carting
yn rhugl - fluently
tipyn bach – a little
Ffrangeg - French
awduron – authors
llynedd – last year
cyntaf – first
canu unawd – solo singing
tu allan – outside
ail – second
cyfle – chance
dysgu – to learn
geiriau newydd – new words
gorllewin – west
eithaf agos - quite close
yng nghanol – in the middle of
cymryd hyd at – take up to 
weithiau – sometimes
traffig – traffic

llyfrau – books
cyfres – series
llefydd – places
adrodd – to recite
paratoi – to prepare
olaf – last
eleni – this year
gymnasteg – gymnastics
cystadlu – to compete
cic-focsio – kick boxing
ffasiwn – fashion
gwefan – website
lluniau – pictures
Eidaleg - Italian
pynciau – subjects
ymarfer corff – sports
gwyddoniaeth – science
celf – art
cymryd rhan – to take part
cwrs rhaffau uchel – high ropes 
course
beiciau cwad – quad bikes
pe bai’n gallu – if it could



Edrychwch ar y pedwar tabl ar dudalen 9.

Mae angen help ar Doctor Davies yn y feddygfa (surgery). Mae 
angen rhoi yn y tabl - 1. Beth sy'n bod a 2. beth sydd angen iddyn 
nhw wneud (to do). 

Tasg 2

8 wyth

1

2 3

4

5

- 6

7

8

9

10

11

12

13

GweithlenGweithlen
Ewch i

quizlet.com/MissSERCymraeg/folders/bore-da/sets 
neu 'Ffrindiau Bore Da' i ymarfer geirfa rhannau'r corff.

Dyma eirfa i’ch helpu:
Beth sy'n bod? - What's wrong?

Dw i/i’n ...
I am ...

mewn poen – in pain

peswch - coughing

chwysu -sweating

Dw i’n mynd i...
I am going to...

chwydu – to go sick/ vomit

llewygu – to faint

Dw i’n teimlo’n...
I feel...

sâl - ill

(g)wan - weak

Mae ______ gyda fi... / 
Mae gen i...
I have a...

pen tost - headache

clais - bruises

cwt – a cut

Dw i wedi brifo fy...
I’ve hurt my...

Mae cwis i chi ar Rhannau’r corff: Ewch 
i quizlet.com/_81egsy?x=1qqt&i=k7rq1  
er mwyn ymarfer geirfa’r corff.

Dw i wedi...
I have...

torri asgwrn – broken a bone

cleisio - bruised

Mae angen i ti gael... -  You need to have...
moddion – medicine

plastr - plaster

eli – ointment/ cream

rhwymyn - bandage

tabledi – tablets

pelydr x – x ray

Mae angen mynd i’r... - You need to go to the...
ysbyty - hospital

nyrs – nurse

ambiwlans – ambulance

Mae angen gorffwys – You need to rest.

Labela rhannau’r corff 
(body parts) a llenwa’r 
chwilair (crossword).

Mae ganddo fe... /
Mae ganddi hi...

Tasg 1

2
13

6

3

10
8

7

7

12

9

11

9

1

4

5

CYNNWYS 
AR-LEIN!

http://quizlet.com/MissSERCymraeg/folders/bore-da/sets 
https://www.urdd.cymru/cy/cylchgronau/ffrindiau-bore-da


naw 9

Gareth Beth sy'n bod?

Mae angen i ti...

Cadi Beth sy'n bod?

Mae angen i ti...

Gwenllian Beth sy'n bod?

Mae angen i ti...

Iestyn Beth sy'n bod?

Mae angen i ti...

U

Atebion Croesair
Ar draws: 4 Penglin  5 Pigwrn  7 Bola  8 Llaw  9 Traed  11 Llygaid  13 Cefn
I lawr: 1 Braich  2 Pen-ôl  3 Clust  6 Gwallt  7 Bysedd  9 Trwyn  10 Garddwrn  12 Coes



S

Tasg:  Help Seren a Sbarc save the day and defeat the villain by finding their shadows. 



un deg un 11

Geirfa:
wy/au - egg/s
cuddio – to hide
bwyta – to eat

tu ôl – behind
o dan – under
coes – leg
plant sâl - unwell 
children

rysáit – recipe
clust – ear
crys-t – t-shirt
mwd – mud

Chwilia (search) yn y cylchgrawn 
am yr wyau yma. 

Mae gan pob wy lythyren (letter) 
arno. Mae pob llythyren gyda’i 
gilydd yn sillafu (to spell) neges 
(message) pwysig i chi.

Anfona lun o’ch atebion isod at 
boreda@urdd.org

Beth yw’r neges? 

Cliwiau (Clues) Llythyren

1 Mae’n cuddio tu ôl i un o ffrindiau Mistar Urdd.

2 Mae Mistar Urdd yn bwyta’r wy yma.

3 Mae'r wy yma o dan goes un o’r plant sâl.

4 Mae’n cuddio gyda’r cysgodion (shadows).

5 Mae'r wy yma yn y rysáit.

6 Mae'r wy yma tu ôl i glust Cai Clustiau.

7 Mae'r wy yma ar grys-t Heti.

8 Mae’n cuddio yn y mwd.

9 Mae’n cuddio tu ôl y côd QR.

6 1 4 7 2 5 9 3 8

Helfa wyau Pasg Bore Da

Mae Taid yn cysgu'n 
sownd (fast asleep), 
ond mae'r plant 
eisiau chwarae tric 
Ffŵl Ebrill (April 
Fools Prank) arno,
Helpa'r plant i 
ddihuno (to wake 
up) Taid. 

- p o s a u -



Geirfa dysgu – to teach

dawns – dance
ffeindio – to find 
gwagle – an empty space

10 deg

cerddwch – walk
cam – step
ymlaen - forward
neidiwch – jump
yn ôl - back
gwnewch – do

naid seren – star jump
dwywaith – twice
ciciwch – kick
chwith – left
yna - then
dde – right

trowch – turn
sefyll – to stand
troed – foot
gallu – can/ to be able to 
dawnsio – to dance

Rydyn ni’n mynd i ddysgu 
dawns Mistar Urdd heddi. 
Pawb i ffeindio gwagle.

Cerddwch 4 cam ymlaen.

Neidiwch 4 cam yn ôl.

Ciciwch i’r chwith. 
Yna i’r dde.

Ow! Pwy wnaeth 
sefyll ar fy nhroed i?

Gwnewch naid 
mawr seren 
ddwywaith.

Sori Celt! Dw i ddim yn 
gallu dawnsio’n dda iawn!

Celt Ebrill 2020.indd   1Celt Ebrill 2020.indd   1 10/03/2020   22:3910/03/2020   22:39

12 un deg dau

G



Cynhwysion
225g o flawd hunan-godi
1/4  llwy de o halen
50g menyn, yn oer mewn ciwbiau
1 afal bach (un bwyta nid coginio)
3 llwy fwrdd o siocled. 
50-75ml o laeth
4 llwy fwrdd iogwrt naturiol
1 wy, wedi’i chwisgio (dewisol)

I addurno (to decorate)
Siwgr eisin
Lliw bwyd

Dull
1. Ffwrn i 200°c/ nwy 6.

2. Hidlwch y blawd ar halen i fowlen mawr. Rhowch y menyn yn 
y bowlen a rhwbiwch y menyn i mewn tan fod y gymysgedd 
yn edrych fel briwsion bara.

3. Piliwch, tynnwch y canol allan o’r afal a gratio’r afal i’r 
fowlen. Ychwanegwch y siocled, 50ml o’r llaeth a’r iogwrt. Os 
yw’r toes yn edrych yn sych, ychwanegwch ychydig mwy o 
laeth.

4. Rholiwch y toes allan ar arwyneb llyfn â blawd arno a thorri 
sgons gyda thorrwr crwn 4cm. Rhowch unrhyw doriadau 
gyda’i gilydd a thorrwch allan mwy o sgons nes eich bod 
wedi defnyddio’r toes i gyd.

5. Rhowch y sgons ar hambwrdd pobi a thorri croes ar draws 
top pob un. Brwsiwch ychydig o wy dros y top a phobwch am 
10-12 munud neu nes bod y sgons wedi codi ac yn liw euraidd.

6. Tra bod y sgons yn oeri, cymysgwch ychydig o ddŵr gyda’r 
siwgr eisin a lliw bwyd. Cymysgwch nes ei fod yn llyfn a’i rhoi 
mewn bag pibelli. 

7. Pibwch yr eisin lliw i’r croesau rydych wedi’u torri i mewn  
i ben y sgons. Gadewch i’r eisin galedi a mwynhewch!

CogUrddCogUrdd
gyda Zoe Thomas

Geirfa
Beth am fynd ar wefan 
‘Ffrindiau Bore Da’ a 
gwneud cwis cynhwysion 
(ingredients) a geirfa? 

Ewch i:
quizlet.com/MissSERCymraeg/folders/
bore-da/sets 

Bydd yn ofalus wrth 
ddefnyddio cyllyll.

Gofyn am help oedolyn.

Be careful when using 
knives.

Ask an adult for help.

RHYBUDD / WARNINGRHYBUDD / WARNING

CYNNWYS 
AR-LEIN!

A

SGONS SGONS 
Y PASG!Y PASG!

http://quizlet.com/MissSERCymraeg/folders/bore-da/sets
http://quizlet.com/MissSERCymraeg/folders/bore-da/sets


Stori: Sioned Roberts
Lluniau: Siôn Morris

Gwesty'r YnysGwesty'r Ynys

Mae Owain, Beth a Sioned yn byw ar Ynys Cenllib 
gyda Dad a Gel y ci. Mae hi’n wyliau’r Pasg. Mae 
pawb yn mynd i weld Nain a Taid ar y fferm. 

“Sioned, beth wyt ti’n gwisgo?” gofynna Dad.

“Dw i’n gwisgo ffrog las a mwclis arian,” meddai 
Sioned.

“Dw i ddim yn meddwl ei fod e’n syniad da gwisgo 
ffrog ar fferm Nain a Taid,” meddai Dad.

“Ond dw i eisiau gwisgo fy hoff ffrog a mwclis!” 
meddai Sioned.

“Beth wyt ti’n gwisgo Owain?” gofynna Dad.

“Dw i’n gwisgo siorts llwyd, crys-t coch Cymru a fy hoff 
sbectol haul,” meddai Owain.

“Beth am wisgo côt law? Mae hi’n oer ac yn wlyb,” 
meddai Dad.
“Mae fy nghôt law i yn rhy fach,” meddai Owain.

14 un deg pedwar

Dwi’n gwisgo 
ffrog las a 
mwclis arian.

Ond dw i eisiau 
gwisgo fy hoff 
ffrog a mwclis! Beth am 

wisgo côt 
law? Mae 

hi’n oer ac yn 
wlyb. 

Beth wyt 
ti’n gwisgo 

Owain?
Dw i’n 

gwisgo siorts 
llwyd, crys-t 

coch Cymru a fy 
hoff sbectol 

haul.

Mae fy 
nghôt law i yn 

rhy fach.

Dw i ddim yn 
meddwl ei fod 
yn syniad da 

gwisgo ffrog 
ar fferm Nain a 

Taid!

Bore Da Gwesty Ebrill 2020.indd   6Bore Da Gwesty Ebrill 2020.indd   6 09/03/2020   13:4809/03/2020   13:48
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Sioned.
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14 un deg pedwar

Dwi’n gwisgo 
ffrog las a 
mwclis arian.

Ond dw i eisiau 
gwisgo fy hoff 
ffrog a mwclis! Beth am 

wisgo côt 
law? Mae 

hi’n oer ac yn 
wlyb. 

Beth wyt 
ti’n gwisgo 

Owain?
Dw i’n 

gwisgo siorts 
llwyd, crys-t 

coch Cymru a fy 
hoff sbectol 

haul.

Mae fy 
nghôt law i yn 

rhy fach.

Dw i ddim yn 
meddwl ei fod 
yn syniad da 

gwisgo ffrog 
ar fferm Nain a 

Taid!
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Stori: Sioned Roberts
Lluniau: Siôn Morris

Geirfa
mynd i weld – to go and see/visit 
Nain – grandmother (Nan)
Taid – grandfather (Grandpa) 
fferm - farm
gwyliau’r Pasg – Easter holidays 
gwisgo – to wear
ffrog las – blue dress/ frock
mwclis arian – necklace 
dw i ddim yn meddwl – I don’t think 
syniad da – good idea
fy hoff – my favourite
siorts – shorts
llwyd – grey
crys-t – t-shirt

coch - red
sbectol haul – sunglasses
cot law – raincoat
oer – cold
gwlyb – wet
rhy fach – too small
angen – to need
welis – wellies
siwmper – jumper
cynnes – warm
trowsus – trousers
hir – long
anghyfforddus – uncomfortable 
treinyrs – trainers

gwyn – white
cyrraedd – to arrive
dewch i weld – come and see 
∑yn newydd – new lambs 
cyffrous – excited
cae – field
rhedeg – to run
dychryn – to scare/ frighten 
paid – don’t
mwd – mud

“Beth sydd angen i ni wisgo Dad?” gofynna Beth.

“Mae angen gwisgo welis, trowsus hir, côt law a 
siwmper gynnes” meddai Dad.

“O na! Dw i’n casáu gwisgo welis achos maen nhw’n 
anghyfforddus! Dw i eisiau gwisgo treinyrs gwyn,” 
meddai Beth.

Mae Dad, Sioned, Beth, Owain a Gel y ci yn cyrraedd 
fferm Nain a Taid. Mae hi’n wlyb ac yn oer. 

“Helô! Dewch i weld yr ∑yn newydd,” meddai Taid.

Mae’r plant yn gyffrous iawn, ond mae’r cae yn wlyb. 
Mae Gel yn rhedeg i mewn i’r cae ac yn dychryn yr 
∑yn. 

“O na, Gel! Paid!” meddai Sioned. Mae mwd ar eu 
dillad i gyd.
“O na! Rydych chi i gyd yn fwdlyd! Dylech fod wedi 
gwisgo côt law a welis!” meddai Nain.

Mae Dad yn rholio ei lygaid.

dillad - clothes
mwdlyd – muddy
dylech fod – you should have
rholio ei lygaid – rolls his eyes 

un deg pump 15

Rwyt ti'n gallu darllen

y stori yn y lluniau hefyd!

Helô! Dewch 
i weld yr 

∑yn newydd.

O na, Gel! 
Paid!

O na! 
Rydych chi i 

gyd yn fwdlyd! 
Dylech chi fod 
wedi gwisgo 

côt law a 
welis!

Mae angen 
gwisgo 

trowsus 
hir, côt law 
a siwmper 
Gynnes.

Beth sydd
angen i ni wisgo, 

Dad?

O na! 
Dw i’n casáu 

gwisgo welis 
achos maen nhw’n 
anghyfforddus! 

Dw i eisiau gwisgo 
treinyrs 

gwyn.
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Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd
Urdd Peace and Goodwill Message

18/05/2020

Helpa ni i gyrraedd (Help us to reach) 15 miliwn o bobl 
mewn 50 o wledydd ar draws y byd yn 2020!

• Dilyna / Rhanna drwy’r cyfryngau cymdeithasol isod.
• Beth am baratoi ymateb? – fideos / lluniau / straeon 

/ gwaith celf / podlediadau / caneuon – danfona nhw 
atom ni!

• Anoga eich ffrindiau o Gymru ac ar draws y byd i 
ymateb.

• Rhanna ein fideo ar Fai 18! 

• Follow/ share on our social media below.
• Why not respond? - videos/ pictures/ stories/ art/ 

podcasts/ songs - send them to us!
• Encourage your friends from Wales and outside of 

Wales to respond.
• Share our video on May 18th!

#heddwch2020
heddwch@urdd.org

www.urdd.cymru

@Urdd

@Urddgobaithcymru

Beth yw'r neges heddwch? 
What’s the peace message?

Neges (message) gan bobl ifanc yr Urdd sy’n sôn am fater 
pwysig (important cause) maen nhw eisiau gwella (improve) 
neu newid (change) yn eu cymdeithas (community) ac yn y 
byd (the world). Mae'r neges yn gofyn (ask)  i bobl o gwmpas 
y byd i wrando ac i weithredu (take action). 

Mae'r Neges wedi cael ei anfon (sent) o gwmpas y byd gan 
blant a phobl ifanc Cymru pob blwyddyn ar Fai 18 ers (since) 
1922! Hyd yn oed trwy y Rhyfeloedd Byd (World Wars)!

Roedd Neges 2019 yn son am drais (violence).

Cyrhaeddodd (It reached):

• Dros 5.2 miliwn o bobl ar draws y byd drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol (through social media)! 

• 35 o wledydd (countries) - efallai mwy!

• Roedd y Neges wedi cael ei gyfieithu (translated) i 44 o 
ieithoedd (languages).

Neges 2020 yw ymbweru merched (empowering girls) ac 
bydd yn cael ei lansio ar Fai 18.

Gofynna i'ch ysgol os ydyn nhw wedi derbyn pecyn addysg 
a phosteri. (Ask your school if they’ve received an education 
pack and posters).

I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.urdd.cymru/heddwch

Ymbweru 
Merched

Empowering 
Girls

Thema neges 2020 yw ymbweru merched! Thema neges 2020 yw ymbweru merched! 
Mae’n gyfle i ti rannu dy brofiadau di fel Mae’n gyfle i ti rannu dy brofiadau di fel 
merch neu berson sy’n cefnogi merched. merch neu berson sy’n cefnogi merched. 

This year’s theme is empowering girls! It’s a This year’s theme is empowering girls! It’s a 
chance for you to share your experiences as chance for you to share your experiences as 

a girl or as someone who supports girls.a girl or as someone who supports girls.

#heddwch2020

http://www.urdd.cymru
http://www.urdd.cymru/heddwch

