
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dyma syniadau dosbarth Y Medra. 

Y Tuduriaid 

Bywyd y bobl Iechyd ac Addysg 

Y Goron 

Pwy oedd y 
Brenhinoedd/ 
Breninesau? 

 

Tasgau: 
Llythrennedd: 
• Cyflwyno gwybodaeth o Frwydr Bosworth? 
• Hunangofiant coroni Harri VII. 
• Disgrifiad o Harri’r VIII. 
• Casglu a chyflwyno gwybodaeth am 

wragedd Harri’r VIII. 
• Ysgrifennu ffurfiol o daith Syr Francis 

Drake. 
• Sgriptio hanes yr Armada Sbaeneg. 
 
Rhifedd:  
• Taith Harri’r VII trwy Gymru yn 1485. 

 
Digidol:  
• Cydweithio i greu PP o Frenhinoedd y 

Tuduriaid. Cyfathrebu ar-lein yn unig. 
• Dylunio app ar wragedd Harri’r VIII. 
• Animeiddiad/Green-screen i gyflwyno 

gwybodaeth am yr Armada Sbaeneg. 

Beth yw cefndir y 
Brenhinoedd/ 
Breninesau? 

 

Lle roeddynt yn 
byw a ble cafodd 

eu claddu? 

Pwy oedd y Brenin 
cyntaf? 

O ble daeth yr 
enw? 

A oedd lot o 
ymladd yn ystod y 

cyfnod? 

Sut berson roedd 
Harri’r VIII? 

Pam fod Harri’r 
VIII wedi cael 6 

gwraig? 
 

Beth ddigwyddodd 
i blant Harri’r 

VIII? 

Tasgau: 
Llythrennedd: 
• Gwerthuso cerddoriaeth y 

Tuduriaid. 
• Disgrifiad yn deillio o 

ymweliad â Phlas Mawr, Conwy. 
• Ysgrifennu rysáit cawl 

arbennig yr oes ‘Pottage’. 
 
Rhifedd: 
• Mesur wrth ddylunio tŷ 

Tuduraidd. 
• Mesur ac amseru wrth goginio 

‘Pottage’. 
• Cymharu cyflogau amrywiol 

swyddi. 
 
Digidol: 
• Basdata o siopau Conwy. 
• Taenlen siopau + treth. 

 

Tasgau: 
Llythrennedd: 
• Adroddiad ar afiechydon y 

cyfnod. 
• Casglu gwybodaeth o amrywiol 

ffynonellau am ysgolion y cyfnod 
a’i gyflwyno’n defnyddio map. 

 
Digidol: 
• Casglu gwybodaeth am yr 

afiechydon, gan nodi pob 
ffynhonnell. 

 

Beth oedd yr afiechydon 
a sut roeddynt yn 

gwasgaru? 

Oedd yna 
ysgolion? 

Pwy oedd yn mynd 
i’r ysgol? 

Pa iaith roeddynt 
yn siarad? 

Ble roedd yr 
ysgolion/prifysgol? 

Sut gerddoriaeth 
roeddynt yn 

gwrando arno? 

Beth roeddynt yn 
bwyta? 

Sut swyddi oedd 
ganddynt? 

Faint oedd 
eu cyflog a 

threth? 

Beth oedd eu 
diddordebau? 

Sut dai roedd 
ganddynt? 

Beth oedd 
eu crefydd? 


