
Ansoddeiriau (1)
Geiriau sy'n disgrifio yw ansoddeiriau.

Tasg

Meddyliwch am ansoddair yr un i ddisgrifio'r geiriau isod. 

Mae enghreifftiau ar gyfer y ddau air cyntaf.

Coeden                  tal / bach                 

Awyr                       glas / du                   

Ysgol                                                          

Llew                                                            

Cath                                                            

Haul                                                            

Athro / Athrawes                                    

Cacen                                                         

Llyfr                                                             

Llais                                                             

Beic                                                             

Enfys                                                           

Gwrach                                                      

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr



Ansoddeiriau (2)
Tasg

Meddyliwch am eiriau i gydfynd â'r ansoddeiriau isod.

Mae enghraifft ar gyfer y ddau ansoddair cyntaf.

                  Bwystfil                  barus

                    Cawr                     mawr

                                                   coch

                                                   gwyrdd

                                                   diog

                                                   cyffrous

                                                   bach

                                                   pigog

                                                   oer

                                                   hen

                                                   crwn

                                                   brawychus

                                                   swnllyd

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr



Cymariaethau (1)

Cymhariaeth yw dweud fod rhywbeth fel rhywbeth arall. 

Dyma enghreifftiau:

Hapus fel y Gog 

Hapus fel ci bach yn cael mynd am dro

Trist fel Gareth Bale ar ôl colli gêm

Prydferth fel blodau

Prydferth fel blodau'r ardd yn dawnsio yn y gwynt

Caredig fel Miss Jones

Caredig fel Miss Jones yn fy helpu gyda fy ngwaith

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr



Cymariaethau (2)

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr

Tasg

Ysgrifennwch eich cymariaethau eich hun.

Hapus fel                                                                                            

Trist fel                                                                                            

Oer fel                                                                                             

Cyflym fel                                                                                       

Blin / Crac fel                                                                                

Glas fel                                                                                           

Diog fel                                                                                          

Doniol fel                                                                                       

Lliwgar fel                                                                                                                



Yr Hydref (1)

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr

Tasg

Gweithiwch mewn grwpiau ac ychwanegwch ragor o bethau

yr ydych chi'n ei gysylltu â'r hydref.                                                             

Dail yn disgyn

Yr hydrefCalan Gaeaf

Oeri

Afalau taffi

Tân gwyllt

Sgarffiau a menig

Y dydd yn byrhau

-                                 

-                                 -                                 

-                                 

-                                 



Yr Hydref (2)

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr

Tasg

Gyda'ch gilydd fel dosbarth, defnyddiwch y pethau yr ydych

chi'n ei gysylltu â'r hydref i orffen y gerdd isod.                                         

Mae'r gwynt yn oer

fel dwylo gwrach,

a'r dail yn lliwgar i gyd...



Cerdd Restr (1)

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr

Tasg

Gweithiwch mewn grwpiau i greu rhestr o eiriau yr ydych yn eu

cysylltu â pitsas.                                                               

Poeth

Lliwgar

Hyfryd

Caws



Cerdd Restr (2)

Gweithdy Cyfnod Sylfaen / Dysgwyr

Tasg

Gyda'ch gilydd fel dosbarth, defnyddiwch y geiriau yr ydych

chi'n eu cysylltu â pitsas i greu Cerdd Restr.                                               

Pitsa                          poeth                                          

Pitsa                          lliwgar                                        

Pitsa                                                                                

Pitsa                                                                                

Pitsa                                                                                

Pitsa                                                                                

Pitsa                                                                                

Pitsa                                                                                

Pitsa perffaith y Bardd Plant!                                                                 


