Gweithlen

Ydych chi’n astudio TGAU Cymraeg Ail –Iaith?

Os felly dyma’r llyfr i chi.
Yn y llyfr mae digon o gyfle (opportunity) i ymarfer
sgiliau fydd yn helpu gydag Uned 1, 2, 3 a 4 yr
arholiad TGAU Cymraeg Ail Iaith
Mae’r llyfr yn costio £16.50 ac mae e ar gael o
www.illuminatepublishing.com

Mae tasgau UNED 3 Adroddiadol, penodol a chyfarwyddiadol (Narrative,
specific and instructional) ar dudalen 100 – 143 yn y llyfr.
Yn Uned 3 mae’r pwyslais (emphasis) ar y DARLLEN (15% o’r marciau) a’r
YSGRIFENNU (10% o’r marciau).
Mae rhaid cael digon o ymarfer darllen ‘darnau hir a byr, syml a chymleth
sydd yn defnyddio gwahanol amserau’r ferf a thestunau fel tablau a
graffiau, hysbysebion, ffurflenni, mapiau ayyb.
Ar dudalen 140 o’r llyfr mae darnau darllen:
• Bwydlen Brecwast bwyty Porth Eirias, Bae Colwyn
• manylion am y perchennog, y cogydd (chef) enwog, Bryn Williams
a
• disgrifiad o’r bwyty
Yna, ar dudalen 142 mae tasgau’n seiliedig ar (based on) y darnau darllen.
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TASG 1

Tasgau ychwanegol yn seiliedig ar dudalen 140:
Bwydlen Brecwast Porth Eirias, manylion Bryn
Williams a disgrifiad o’r bwyty.

Problem: Fyddwch chi’n edrych ar destun (text) yn Gymraeg neu Ffrangeg neu Sbaeneg neu unrhyw
iaith arall ac yn meddwl ‘I can’t understand any of that’?

Ateb i’r broblem: Rhaid i chi ddefnyddio strategaethau deall iaith e.e.
•
•
•
•
•

cyd-destun (context)
y geiriau rydych chi’n wybod yn barod
ieithoedd eraill e.e Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg,
Saesneg
gwybodaeth gyffredinol (general knowledge)
pynciau eraill e.e mathemateg / rhifau
(i) Gwnewch lungopi o’r fwydlen.
(ii) Defnyddiwch uwcholeuydd (highlighters)
o wahanol liw i ddangos faint o iaith rydych
chi’n ddeall, e.e.
• uwcholeuydd glas ar gyfer y geiriau
cyfarwydd (familiar)
• uwcholeuydd oren ar gyfer y geiriau sy’n
debyg i’r Saesneg
• uwcholeuydd gwyrdd ar gyfer y geiriau
Ffrangeg, Almaeneg ayyb
• uwcholeuydd melyn ar gyfer y geiriau
anghyfarwydd (unfamiliar)
(iii) Defnyddiwch y geiriadur i ddod o hyd i’r
geiriau anghyfarwydd. 			
Gweithiwch gyda phartner. Helpwch eich
gilydd.

TASG 2
Hoffech chi fynd i fwyty Porth Eirias i gael
brecwast?
Mae gennych chi £15.00 i wario.
Beth fasech chi’n ddewis o’r fwydlen. Pam?
Faint fasai eich brecwast yn costio?
Oes rhywbeth ar y fwydlen dydych chi ddim yn
hoffi? Beth a pham?
Trafodwch gyda phartner:
Ydych chi a’ch partner wedi dewis brecwast
tebyg (similar)?
Beth sy’n debyg / yn wahanol yn eich dewis?
Beth ydy eich barn am frecwast eich partner?
Pam?
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ddwch
Pa fath o iaith fy
d?
chi angen i drafo
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chwech

TASG 3

(a) Ffeil-o-ffaith Bryn Williams.
Defnyddiwch y ffeithiau canlynol i ysgrifennu paragraff
am Bryn Williams.

Bryn Williams; y cogydd
enwog a pherchennog
bwyty Porth Eirias

Enw

Bryn Williams

Gwaith

Cogydd, perchennog 3 bwyty
enwog (yn cynnwys Porth Eirias)

Dod yn wreiddiol

Dinbych

Byw nawr/rwan

Llundain

Pen-blwydd

6 Mehefin 1977

Addysg

Ysgol Gymraeg Twm o’r Nant
Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
Coleg Llandrillo

Bwytai

Porth Eirias
Odette’s Llundain
Somerset House, Llundain

Siaradwr Cymraeg

Ydy

(b) Ffeil-o-ffaith Bwyty Porth Eirias.
Defnyddiwch y ffeithiau canlynol i ysgrifennu paragraff am y bwyty.
Enw’r perchennog

Bryn Williams

Lleoliad (location)

ar lan y môr, Bae Colwyn

Steil y bwyty

agored, anffurfiol

Math o fwyd

cynnyrch lleol, syml

Dewis o fwyd

bwyd y môr
cigoedd o Gymru
bwyd llysieuol

Poblogaidd achos...

rhywbeth ‘at ddant pawb’
(to everyone’s taste)

Cymraeg yn y bwyty

nifer o staff yn siarad Cymraeg
bwydlenni dwyieithog

Cysylltu â’r bwyty

reservations@portheirias.com

Awyrgylch

cyfforddus, golygfeydd godidog
(magnificent) o’r môr a’r traeth
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Bwyty Porth Eirias

Patrymau iaith i’ch help i
ysgrifennu’r paragraffau.
3(a) a 3(b) uchod:
… ydy …
Mae …
Mae o’n/e’n …
Cafodd e/o/Bryn …
Mae(‘r) … achos …
Mae ganddo fe/fo/gan Bryn…
Yn y … mae …
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saith

TASG 4
Bwyty arbennig yn eich ardal chi.
Defnyddiwch y wê i gael gwybodaeth am fwyty yn eich ardal chi.

YSGRIFENNWCH ffeil-o-ffaith am y bwyty gan ddefnyddio ffeil-o-ffaith Porth Eirias i’ch
helpu.
Porth Eirias

Gwesty yn eich ardal chi

Enw’r perchennog

Bryn Williams

Lleoliad (location)

ar lan y môr, Bae Colwyn

Steil y bwyty

agored, anffurfiol

Math o fwyd

cynnyrch lleol, syml

Dewis o fwyd

bwyd y môr
cigoedd o Gymru
bwyd llysieuol

Poblogaidd achos...

rhywbeth ‘at ddant pawb’
(to everyone’s taste)

Cymraeg yn y bwyty

nifer o staff yn siarad Cymraeg
bwydlenni dwyieithog

Cysylltu â’r bwyty

reservations@portheirias.com

Awyrgylch

cyfforddus, golygfeydd godidog
(magnificent) o’r môr a’r traeth

TASG 5
YSGRIFENNU
Creu tudalen (maint A3) ar
gyfer papur newydd lleol yn
disgrifio bwyty yn eich ardal
chi. Defnyddiwch y wybodaeth
rydych chi wedi’i gynnwys yn
y ffeil-o-ffaith uchod.
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MEINI PRAWF LLWYDDIANT
Wrth greu’r dudalen A4 gallech chi gynnwys:
• map yn dangos lleoliad y bwyty
• copi o fwydlen y bwyty (yn Gymraeg)
• llun o’r perchennog
• ychydig o wybodaeth am y perchennog
• steil y bwyty
• y math o fwyd sy’n y bwyty
• rhesymau pam mae’r bwyty’n boblogaidd
yn yr ardal
• sut i gysylltu â’r bwyty (cyfeiriad e-bost/rhif
ffôn/gwefan)
• defnydd o’r iaith Gymraeg yn y bwyty
• ac yn y blaen.
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