
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma syniadau’r plant yn dosbarth Mr. Pritchard yn dilyn cwblhau un rhan o’r grid GESD ar rhaglen Padlet. 

Ein cwestiwn mawr:- Sut le oedd yn nhref Llangefni dros gant o flynyddoedd yn ôl? 

y stryd y bobl 

hamdden 

cludiant 

Fy Milltir 

Sgwâr 

pa siopau? 

pa adeilad yw’r 
hynaf? 

hanes neuadd 

y dref 

hanes cloc y 

dref 

Tasgau: 
Ll:- e-bost i’r Archifdy. 
cwestiynau ar gyfer holiadur 
i holi pobl y dref. 
Tasg y 5 synnwyr 
Llythyr personol neu 
hysbyseb i’r Glorian yn 
gwahodd ymwelydd i’r ysgol. 
cwestiynau ar gyfer holi 
ymwelydd i’r dosbarth. 
Llythyr ffurfiol yn 
gwrthwynebu i Felin y Graig 
gael ei dymchwel. 
Rh:- creu tabl yn cofnodi’r 
gwahanol siopau oedd yn y 
dref – cymharu ddoe a 
heddiw. 
Deiagram Venn 
TGCh:- J2E – greu tabl data 
a graff 

Faint o bobl sy’n y dref heddiw? 
Faint oedd dros ganrif yn ôl? 

gwaith y bobl 

Tasgau: 
Ll:- llunio cwestiynau yn 
deillio o gyfrifiad. 
creu cyfrifiad dosbarth 
Rh:- gwaith yn dadansoddi 
gwahanol rannau / 
penawdau o gyfrifiad a 
chreu tabl a graff. 
defnyddio sgiliau y pedair 
rheol i gwblhau cwestiynau 
problem 
Daearyddiaeth: Lleoli siopau 
heddiw yn erbyn map canrif 
yn ôl. 
TGCh:- J2E  

beth oedd plant yn 

ei wneud ar ôl 

ysgol? 

pam fod yr ysgol 

Sul yn bwysig? 

pam fod anifeiliaid 
yn y stryd? 

 
 

Tasgau: 
Ll:- dameg (dull dewis doeth 
i’w chyflwyno) 
Elusennau - Barnados 
Rh:-  
TGCh:-  

Tasgau: 
Ll:- dysgu ar lafar ganeuon a 
ganwyd ar y bws e.e. ‘The 
Wheels on the bus..’ 
Rh:- gwaith amserlen trên 
TGCh:-  

pam fod y drên yn 
bwysig?  

Beth yn ei gario? 

pryd ddaeth y car 

cyntaf i Llangefni? 

pam fod cart a 

cheffyl yn bwysig? 

gwisgoedd 

sut wisg oedd gan 

bobl a phlant yn y 

cyfnod? 

Tasgau: 
Rh:- gwaith mesur 
rhannau o’u corff  
TGCh:-  J2E – 
cofnodi tabl 
Celf – tynnu llun 
gwisg 
Ll:- geirfa gwisg 
 

Tasgau Llythrennedd ychwanegol i ateb y cwestiwn mawr: 

Adroddiad:- ‘Ydi Llangefni wedi gwella ers canrif? 

Ymson:- Teithio yn nhardis Dr. Who i’r dref ganrif yn ôl. 


