
Cyd-destun Posibl 
 Stori gyfarwydd, er enghraifft Hugan Goch Fach. 
 Rhan o gyfres o wersi ysgrifennu creadigol.

· ehangu ar eu hymateb i ysgogiadau amrywiol ar bynciau sydd o ddiddordeb neu o bwys iddynt, gan gynnwys storïau, cerddi, gweithgareddau dosbarth a phrofiadau personol 
 · deall a defnyddio iaith sy’n briodol ar gyfer ysgrifennu, e.e. enw, berfenw, ansoddair

Beth yw ansoddair, berf ac enw? Egluro a diffinio. Adolygu'r olygfa a grëwyd ar gyfer y sesiwn ysgogi. 
Llunio rhestr o enwau ar y cyd, a rhestr o ansoddeiriau ar y cyd. Meddwl am y berfau sy'n disgrifio'r 
hyn mae'r cymeriadau yn wneud, a llunio rhestr. Ymestyn i ddefnyddio ansoddeiriau cryf/cyffrous a 
berfau diddorol. Ar y cyd, datblygu geiriau yn frawddeg estynedig. Er enghraifft, 'Sleifiodd Hugan Goch 
Fach i'r goedwig iasol.'; 'Cydiodd y torrwr coed cryf yn ei fwyell loyw.' Tynnu lluniau neu fidio o'r olygfa 
a chreu brawddegau estynedig gan ddefnyddio geiriau o'r rhestrau a luniwyd ar y cyd.
Llunio rhestr A-Y o eiriau 'disgrifio' neu eiriau 'gwneud' (ansoddeiriau neu ferfau) a rhestr A-Y o eiriau 
'enwi' (enwau) ar slipiau bach o bapur i greu dau bentwr. Gofynnwch i'ch ffrindiau neu i'ch teulu eich 
helpu chi. Yna, dewiswch un gair o'ch pentwr 'gwneud' neu 'disgrifio' ac un arall o'ch pentwr 'enwi' a'u 
rhoi gyda'i gilydd. Gallant wneud synnwyr neu fod yn ddoniol! Er enghraifft, os ydw i'n dewis 'egnïol' a 
'morgrug' byddai gen i 'forgrug egnïol!' Gallwn wedyn greu brawddeg -  'Rhedodd y morgrug egnïol 
dros y cerrig i gyrraedd y jam.' 
 Os ydych am adolygu beth yw enw neu ansoddair/ berfau ewch i -  r
 https://wordwall.net/resource/4069502
· Defnyddio dillad gwisgo i fyny/deunyddiau/gwrthrychau i ail-greu golygfa o'r stori a defnyddio ap 
digidol cyfarwydd i gofnodi brawddegau estynedig (gyda recordiadau llais ac/neu destun). · Gwneud tri 
chiwb allan o gerdyn, un ar gyfer enwau, un ar gyfer berfau a'r llall ar gyfer ansoddeiriau. Ysgrifennu 
gwahanol enwau, berfau neu ansoddeiriau ar bob ciwb, sy'n disgrifio stori gyfarwydd neu stori maen 
nhw wedi'i chreu. Rholio'r ciwbiau a defnyddio'r geiriau i greu brawddegau estynedig. Gall plant actio 
eu brawddegau y tu allan gan ddefnyddio adnoddau. · Darparwch destun sy'n cynnwys berfau ac 
ansoddeiriau wedi'u cymysgu. Rhaid i'r plant gywiro'r testun fel ei fod yn gwneud synnwyr. · Mae 
teitlau llyfrau ar goll o gyfres o 'lyfrau' yn y gornel lyfrau. Y plant i ysgrifennu teitl newydd i lyfr a 
brawddeg ddisgrifiadol. Darparwch luniau cyffrous ar gyfer llyfrau newydd. Troi'r gweithgaredd fel bod 
gan blant deitlau newydd a disgrifiadau byr ar gyfer creu llun i'r clawr blaen yn yr ardal greadigol.
· Disgrifiwch eich hoff degan, anifail anwes neu gem. Gwnewch restr o ansoddeiriau a berfau sy'n 
disgrifio rhan enw eich tegan, gem neu anifail anwes. 
 · Adolygu beth yw ansoddair, gwylio fidio a meddwl am ansoddeiriau i ddisgrifio chi eich 
hun/ffrind/aelod o’r teulu. 
 https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zqjqcmn
 · Disgrifiwch rym arbennig eich archarwr. https://spark.adobe.com/page/Bpa8LXhR5Un3b/
  Gwneud cyffiau archarwr sy'n disgrifio eich grym arbennig. 
 · Creu cwrs rhwystrau y tu allan, disgrifio'r cwrs a'r symudiadau i'w gwblhau. Disgrifio'r rhai sy'n 
cymryd rhan, a llunio sylwebaeth wrth iddynt gwblhau'r cwrs. Ei wneud yn hwyliog. 
 · Chwarae gem 'rhowch gliw i mi' gyda dau dîm. Mae un person ar y tîm yn actio'r geiriau 'gwneud' 
heb siarad â gweddill y tîm. Rhaid i aelodau'r tîm ddyfalu beth yw'r gair 'gwneud'. Mae bob tîm yn cael 
tro, a'r enillydd yw'r tîm â'r mwyaf o atebion cywir. Bydd arnoch angen rhestr o ferfau i bob tîm eu 
hactio.


