BLE MAE’R TEIGR?

UNED DARLLEN, LLAFAR AC YSGRIFENNU

LLE ALL Y TEIGR FOD?
Edrychwch ar y lluniau o’r teigr.
Gyda’ch partner trafodwch y
canlynol:
●
●
●
●
●

O le mae wedi dod?
Sut gynefin sydd ganddo?
Beth mae’n ei fwyta?
Beth byddaf yn ei wneud os
rwy’n ei weld?
Lle mae’r teigr rwan?

Mamal yw’r teigr, un mawr! Mae’n perthyn i deulu’r
cathod ac yn un o’r anifeiliaid mwyaf adnabyddus ar y
blaned! Mae’n enwog am ei streipiau unigryw oren, du
a gwyn. Bydd yn cuddio’n dawel tu ol i goeden gyda’i
bawennau enfawr a’i grafangau miniog yn barod i ddal
ei ysglyfaeth. Bydd yn defnyddio ei ddannedd siarp i
ddal ei ysglyfaeth yn y gwddw a’i dynnu lawr fe sach o
datws. Bydd yn bwyta unrhywbeth mae’n gallu ei
ddal! Bydd yn stelcian……..Byddwch yn ofalus!
BYDSI: gyd-ddarllen, cofio’r darn a’i berfformio fel dosbarth.

ELIFFANT
Clwmp, clwmp, clwmp
Traed mawr yn llwmpian.
Eliffant trwm
Yn dwmp, dwmp, dwmpian.
Chwip, chwap, chwap
Cynffon yn chwipio.
Swish, swash, swosh
Trwnc yn chwyrlio
Fflip, fflap, fflop
Clustiau yn chwifio.
Sh, sh, sh.
Eliffant ‘di blino.
Liz Jones

BYDSI: ddarllen
barddoniaeth a
delweddu’r geiriau

COLLI’R ARTH WEN
Mae’r arth wen yn byw yn yr Arctig,
Yn dalog mae’n troedio yr ia,
Dibynna ar oerfel y flwyddyn
I’r rhew fod yn drwchus a da.
Ond mae’r tyrrau ia yno’n toddi
A’r pysgod yn mynd yn brin;
Oherwydd y c’nesu byd-eang
Mae ‘na beryg i’r cawr mawr gwyn.
Rhaid deffro i’r peryg a gwrando,
Amddiffyn cartref yr arth Os collwn greadur mor brydferth,
Y ni fydd yn euog o’r gwarth.
Sandra A Morris

BYDSI: ddarllen
barddoniaeth a
delweddu’r geiriau

Y teigr
Os buasech chi yn holi beth
Sydd yn ei blesio, yn ddi-feth
Fe fyddai’n dweud ar fy myw
Fod ganddo ddim i’w ddweud wrth gyw!
Ac nid yw chwaden iddo chwaith
Yn ddigon da ‘rol tyrn o waith.
Ac am gog oen - mae mwy o faeth
Mewn creision, medda fo, neu laeth!
Beth felly, fyddai’n tynnu dwr
O’th ddannedd miniog di, ‘rhen wr?
Alla i dy ddenu di o’th ffau
I brofi platoaid braf o iau?
Gwenodd y teigr a crafu ei glust,
Cyn dod yn nes a sibrwyd ‘Ust!
Nid porc nac oen yw’r cig i mi
Na phastai grochan chwaith, OND TI!

Roald Dahl

BYDSI: ddarllen
barddoniaeth a
delweddu’r geiriau
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T…………………………………….
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DISGRIFIAD
Beth am greu disgrifiad er mwyn dod o hyd i’r teigr sydd wedi mynd ar goll? Efallai ei
fod dal yn Bethel………...
Gwaith wedi ei osod
mewn paragraffau
trefnus.
Paragraff agoriadol
effeithiol i ddal sylw

Syniadau wedi eu
trefnu ac yn llifo

(o leiaf 4 brawddeg
mewn paragraff)

Defnydd effeithiol o
gyflythrennu,
onamatopeia,
Idiomau,
cymariaethau.

Rhoi darlun clir i’r
darllennydd o’r teigr

Gwirio sillafu ac
atalnodi - ydy’r
brawddegau yn
gwneud synnwyr?

Enw posib i’r teigr

Paragraff agoriadol
Cymariaethau
Idiomau
Gwefreiriau
Atalnodi
Paragraffau trefnus
Enw i’r teigr
Cysyllteiriau
Agoriadau
Disgrifio da

Disgrifiad o’r teigr trybeilig

Pwerau dysgu Canolbwyntio
Dyfalbarhau
Efelychu

Un cyfrwys iawn yw’r teigr trybeilig! Welsoch chi’r teigr o amgylch Bethel? Roedd lluniau wedi ei dynnu o’r teigr mawreddog yn crwydro o
amgylch ein pentref.
Llygaid sgleiniog fel darn o arian yn disgleirio yn yr haul ar ddiwrnod poeth o Haf. Mae’n greadur mawreddog a pwerus. Mae ei gyhyrau yn crychu
pan bydd yn cerdded yn linc di lonco amgylch yn chwilio am ei ysglyfaeth direudus. Ei gorff sy’n llyfn fel sidan ac yn streipau oren bob yn ail.
Gallwn ddweud ei fod bron yn anweledig oherwydd mae’n cuddio’n wych ynghanol y coed trwchus. Mae’r teigr yn dawel fel ysbryd yn y nos. Er
fod ei bawennau yn enfawr fel soseri, ni wnewch ei glywed ond byddwch yn wyliadwrus oherwydd mae ei grafangau yn finiog fel drain, bydd yn
dinistrio unrhywbeth. Bang! Byddwch yn ei glywed yn rhuo ac yn chwyrnu pan fydd yn mynd dros ben llestri ac yn wyllt gacwn, mae’n
ddychrynllyd. Gallwch weld ei gynffon hir yn hofran yn araf, ond gwyliwch oherwydd bydd yn chwifio ei gynffon cyn llamu tuag atoch fel seren wib!
Mae’n symud yn fawreddog ac yn araf fel Brenin y jwngl gyda’i goesau pwerus. Ydych wedi gweld maint ar ddannedd teigr o’r blaen? Maent yn
finiog fel cyllell fara buasai’n rhwygo drwy unrhywbeth. Mae’r wisgers gwyllt, pigog yn ffrwydro fel tan gwyllt.
Bydd yn bwyta unrhywbeth bydd yn ei ddal gan gynnwys pob math o anifeiliaid oherwydd mae bwyta anifeiliaid eraill yn rhoi egni iddo.

Gall y

teigr trybeilig fynd heb fwyd am ychydig o ddyddiau os wedi bwyta anifail mawr y dyddiau cynt. Bydd yn gwylio ei ysglyfaeth cyn ei dargedu gan
guddio fel llygoden dawel yn y cysgod. Serch hyn, unwaith bydd yr ysglyfaeth yn dod bydd yn neidio fel jac yn y bocs gyda’i holl egni!
Mae’n llawer gwell gan y teigr ddod allan yn y nos er mwyn stelcian a chwilio am gwmni ond bydd allan yn y dydd weithiau hefyd. Mae’n gallu byw
mewn cynefinoedd gwahanol ond mae’n hoff iawn o wair a coedwig er mwyn gallu cuddio a chwarae triciau di-ri. Mae angen llawer o ddwr arnyt
er mwyn aros yn fyw. A fuasai’n gallu bod wrth ein pwll dwr?
Pwy a wyr pam ddaeth y teigr i Bethel…..lwcus ei fod wedu cael ei ddarganfod cyn gynted a phosib fel nad oedd niwed yn cael ei wneud i
unrhywbeth yn ein pentref.
gair arswyd!

Os buasech wedi ei weld buasech wedi rhedeg mor gyflym a Usain Bolt oherwydd buasech wir yn gwybod ystyr y

Pwerau dysgu -

Disgrifiad o’r teigr
Canolbwyntio
Dyfalbarhau
gan Mrs Owen
Efelychu
Mae llawer o gamgymeriadau yn y darn isod. Mae Mrs Owen yn y dyffryn dysgu. Beth am ei helpu
er mwyn dod allan a llwyddo?

llygaid sgleiniog FEL Darn o arian yn disgleirio yn yr haul ar ddiwrnod boeth o haf Mae’n creadur
mawreddog a pwerus. mae ei gyhyrau yn crychu pan bydd yn cerdded yn linc di lonc o amgylch yn
chwilio am ei ysglyfaeth direudus. ei gorff sy’n llyfn fel sidan ac yn streipau oren bob yn ail? gallwn
ddweud ei fod bron yn anweledig OHERWYDD mae’n cuddio’n wuch ynghanol y coed trwchus. maer
teigr yn DawEl fel ysbryd yn y nos. Er fod ei bawennau yn enfawr fel soseri, ni wnewch ei glywed ond
byddwch yn wyliadwrus oherwydd mae ei grafangau yn miniog fel drain, bydd yn dinistrio unrhywbeth.
bang? byddwch yn ei glywed yn rhuo ac yn chwyrnu pan fydd yn mynd dros ben llestri ac yn wyllt
gacwn, mae’n ddychrynllyd. gallwch weld ei gynffon hir yn hofran yn araf, ond gwyliwch oherwydd budd
yn chwifio ei gynffon cyn llamu tuag atoch fel seren wib! Mae’n symud yn fawreddog ac yn araf fel
Brenin y jwngl gyda’i Goesau pwerus. Ydych wedi gweld maint ar ddannedd teigr o’r blaen!! Maent yn
finiog fel cyllell fara buasai’n rhwygo drwy unrhywbeth. Mae’r wisgers gwyllt, pigog yn ffrwydro fel tan
gwyllt.
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Un cyfrwys iawn yw’r teigr trybeilig! Welsoch chi’r teigr o amgylch Bethel? Roedd lluniau wedi ei dynnu o’r teigr mawreddog yn crwydro o
amgylch ein pentref.
Llygaid sgleiniog fel darn o arian yn disgleirio yn yr haul ar ddiwrnod poeth o Haf. Mae’n greadur mawreddog a pwerus. Mae ei gyhyrau yn crychu
pan bydd yn cerdded yn linc di lonc o amgylch yn chwilio am ei ysglyfaeth direudus. Ei gorff sy’n llyfn fel sidan ac yn streipau oren bob yn ail.
Gallwn ddweud ei fod bron yn anweledig oherwydd mae’n cuddio’n wych ynghanol y coed trwchus. Mae’r teigr yn dawel fel ysbryd yn y nos. Er
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dinistrio unrhywbeth. Bang! Byddwch yn ei glywed yn rhuo ac yn chwyrnu pan fydd yn mynd dros ben llestri ac yn wyllt gacwn, mae’n
ddychrynllyd. Gallwch weld ei gynffon hir yn hofran yn araf, ond gwyliwch oherwydd bydd yn chwifio ei gynffon cyn llamu tuag atoch fel seren wib!
Mae’n symud yn fawreddog ac yn araf fel Brenin y jwngl gyda’i goesau pwerus. Ydych wedi gweld maint ar ddannedd teigr o’r blaen? Maent yn
finiog fel cyllell fara buasai’n rhwygo drwy unrhywbeth. Mae’r wisgers gwyllt, pigog yn ffrwydro fel tan gwyllt.
Bydd yn bwyta unrhywbeth bydd yn ei ddal gan gynnwys pob math o anifeiliaid oherwydd mae bwyta anifeiliaid eraill yn rhoi egni iddo.
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teigr trybeilig fynd heb fwyd am ychydig o ddyddiau os wedi bwyta anifail mawr y dyddiau cynt. Bydd yn gwylio ei ysglyfaeth cyn ei dargedu gan
guddio fel llygoden dawel yn y cysgod. Serch hyn, unwaith bydd yr ysglyfaeth yn dod bydd yn neidio fel jac yn y bocs gyda’i holl egni!
Mae’n llawer gwell gan y teigr ddod allan yn y nos er mwyn stelcian a chwilio am gwmni ond bydd allan yn y dydd weithiau hefyd. Mae’n gallu byw
mewn cynefinoedd gwahanol ond mae’n hoff iawn o wair a coedwig er mwyn gallu cuddio a chwarae triciau di-ri. Mae angen llawer o ddwr arnyt
er mwyn aros yn fyw. A fuasai’n gallu bod wrth ein pwll dwr?
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gair arswyd!

Os buasech wedi ei weld buasech wedi rhedeg mor gyflym a Usain Bolt oherwydd buasech wir yn gwybod ystyr y

BETH YW’R LLIWIAU?

BINGO MEINI PRAWF
Beth sy’n rhaid ei gofio wrth ysgrifennu disgrifiad effeithiol?
Meddyliwch am 4 peth.

Pwerau dysgu Canolbwyntio
Dyfalbarhau
Efelychu

