
Hanes: 

Beth ddigwyddodd i      
Titanic? Pwy deithiodd 
arni? Pam oedd pobl yn 
teithio arni? A fuasai’n 
cyfan wedi gallu cael ei  
osgoi? Beth oedd taith 

Titanic? 

Darganfyddwch ffeithiau 
am Titanic a chyflwynwch 

y wybodaeth mewn un-
rhyw ffordd rydych eisiau 
e.e., poster, iMovie, Book    
Creator. Cofiwch gynnwys 

lluniau. 

Saesneg: 

Ysgrifennwch ddyddiadur 
neu ymson gan ddychmygu 
eich bod chi yn un o’r rhai 

a oroesodd drychineb    
Titanic. 

Sut ydych yn teimlo? 
Beth welsoch chi? Sut 

ydych chi wedi goroesi? 
Ydych chi wedi colli      
aelodau o’ch teulu? 

 

Lles: 

Beth am greu bocs        
cymorth cyntaf i’r meddwl 

a’r corff? 

Mae pawb yn gallu poeni, 
teimlo’n unig, teimlo 

straen, ond mae’n bwysig 
edrych ar ôl ein hunain. 
Ewch ati  i greu bocs o 

bethau gallwch         
ddefnyddio pan rydych yn 

teimlo ychydig yn        
bryderus, e.e. llyfr lliwio, 
eich hoff lyfr darllen, llun 

o’ch teulu, eich hoff      
degan… 

Mathemateg: 

Mae llawer i ffeithiau 
rhif yn ymwneud â’r      

Titanic, e.e. mesuriadau, 
costau, nwyddau, 

bwydydd, nifer o bobl   
arni, nifer oroesodd ayyb. 

Darganfyddwch gymaint o 
ffeithiau rhif gallwch chi 
a chyflwynwch hwy mewn 
ffordd ddiddorol. Cofiwch 
gynnwys lluniau i gyd-fynd 

â’r ffeithiau. 

Gwyddoniaeth: 

Ar gyfer beth rydym ni’n 
defnyddio dŵr? Ydym ni’n 
gwastraffu bwyd? A oes 
rhai yn dioddef o brinder 
dŵr? Pam mae’n bwysig 

ceisio arbed dŵr? 

Darganfyddwch ffyrdd o 
arbed dŵr a chyflwynwch 

eich syniadau ar ffurf 
poster (e.e. gyda llaw, ar 

Google Slides ayyb). 

Hanes: 

Oes yna drycinebau enwog 
eraill sydd wedi digwydd 

ar y môr? Pa longau enwog 
eraill sydd wedi suddo? 

Beth ddigwyddodd iddyn 
nhw? Dewisiwch un o’r 
rhain a lluniwch ffeil 

ffeithiau am y 
digwyddiad. 

Celf: 

Gwnewch lun o’r Titanic. 
Gallwch ddefnyddio      

unrhyw gyfrwng hoffech 
chi, e.e. pensil, paent. 

Beth am greu model o’r 
Titanic? Gallwch        

ddefnyddio unrhyw    
ddefnyddiau hoffech chi. 

Cymraeg: 

Darllenwch y chwedl 
Cantre’r Gwaelod. 

Mae hi’n stori drist am 
drychineb fuasai wedi  

gallu cael ei osgoi, 

Ail-ysgrifennwch y stori 
ar ffurf stribedyn comic. 

Bydd angen lluniau i    
gydfynd â phob rhan o’r 

stori. 

Gwyddoniaeth: 

Ymchwiliwch i ba bethau 
sydd yn suddo ac arnofio. 
Pam mae rhai pethau yn 
suddo tra bod eraill yn 

arnofio? Cyflwynwch eich 
darganfyddiadau mewn 

ffordd drefnus a thaclus. 

Gwyddoniaeth: 

Beth yw cylch dŵr? A 
ydyw’n bwysig? Beth sydd 

yn gallu ei effeithio? 

Lluniwch lun o gylch dŵr i 
ddangos beth sydd yn  

digwydd ac ymhle. Rhaid 
egluro pob rhan yn llawn. 


