
 

Cwestiwn mawr: Pwy oedd y Tuduriaid a sut fywyd oedd ganddynt? 

Dyma syniadau dosbarth Swtan. 

 
Y Tuduriaid 

 

Brenhinoedd a 
Brenhinesau 

 

Cartrefi ac  
Amodau Byw 

 
Diddordebau a 

dathliadau 

 

Iechyd ac Addysg 

Oedd Harri’r 9fed yn 
bodoli?  Pwy oedd 

Harri’r VIII? 
Sawl gwraig 

oedd ganddo? 
Oedd Harri’r VIII yn 
erbyn Cristnogaeth? 

Sut fwydydd 
oedden nhw’n ei 

fwyta? 
Sut ddillad 

oedd 
ganddynt? 

Pwy oedd 
artisitiaid y 

cyfnod? 

Beth oeddent yn ei 
wneud yn eu hamser 

sbar? 

Oedd technoleg 
yn bodoli? 

Tasgau: 
Ll:  
 Portread o Harri’r VIII 
 Erthygl / stribed gomic-stori o 

Frwydr Bosworth. 
 Dadl “A oedd Harri yn erbyn 

Cristnogaeth?”  
 Llythyr i ofyn am law mewn 

priodas. 
Rh:  
 Taith Harri’r VII trwy Gymru yn 

1485. 
 Llinell amser llinach y Tuduriaid. 
TGCh:  
 Animeiddiad o hanes Brwydr 

Bosworth? 

Tasgau: 
Ll: 
 Actio golygfa mewn Plasdy 

Tuduraidd. 
 Disgrifiad yn deillio o 

ymweliad â Phlas Mawr, 
Conwy. 

 Ysgrifennu rysait cawl 
arbennig yr oes ‘Pottage’. 

Rh: 
 Mesur wrth ddylunio tŷ 

Tuduraidd. 
 Mesur ac amseru wrth 

goginio ‘Pottage’. 
 Cymharu cyflogau 

amrywiol swyddi. 
TGCh:-  
 Basdata o siopau Conwy. 

 

Tasgau: 
Ll: 
 Adroddiad ar 

afiechydon y cyfnod. 
 Casglu gwybodaeth o 

amrywiol ffynonellau 
am ysgolion y cyfnod 
a’i gyflwyno. 

TGCh: 
 Cyflwyniad 

PowerPoint ar 
ysgolion y cyfnod. 

 

Tasgau: 
Ll: 
 Gwerthuso cerddoriaeth 

Duduraidd. 
 Sgript diwrnod Nadolig y 

Tuduriaid. 
 Cynllunio gwledd Tuduriaid. 
 Pamffled am ddiddordebau’r 

Tuduriaid. 
 Poster yn hysbysebu tegannau’r 

cyfnod. 
 
TGCh: 
 Pamffled yn defnyddio Google 

Classroom neu Book Creator. 
 Animeiddiad / ffilm fer yn dilyn 

ysgrifennu sgript o Nadolig yn 
ystod cyfnod y Tuduriaid. 

 

Pwy oedd y 
gelynion? Sut 

ddaeth Harri’r VIII 
yn Frenin? 

Sut swyddi 
oedd 

ganddynt? 

Sut dai oedd 
ganddynt? 

Oedd yna 
ysgolion? 

Sut degannau 
oedd gan y 

plant? 

Sut oedd y doctor 
yn gwella salwch? 

Beth oedd yr 
afiechydon? 

Sut swyddi oedd 
ganddynt? Sut 
lefydd oedd y 

siopau? 

A oedd yna 
Frenhines yn y 

cyfnod? 

Sut oedden 
nhw’n dathlu’r 

Nadolig? 

Sut gerddoriaeth 
oedd ganddynt? 

Oedd pobl yn marw 
yn fengach yn ystod 

y cyfnod yma? 


