
 

  

Prosiect Pontio 

Diwrnod Pontio 2020 

Rhyddhau dy dalentau ac ehangu dy orwelion 

Croeso i Ysgol Llanfyllin 

 

Tynnwyd cyn y canllawiau ynglŷn â phellter cymdeithasol 



 

  
Braf iawn dy gyfarfod  

Ysgrifenna 5 peth diddorol yr hoffet ti i’r disgyblion eraill a dy diwtor dosbarth wybod 

amdanot ti. 

 

 

 

 

 



 

  Pethau rydw i wedi dysgu amdanaf i fy hun 
Ysgrifenna tu fewn i’r siapiau isod y pethau rwyt ti wedi’u dysgu amdanot ti dy hun yn ystod y cyfnod clo. 

Wyt ti wedi dysgu coginio rhywbeth? Os do, be? Wyt ti wedi dysgu sut i wneud dy wely? Neu wedi gwella 

dy sgiliau garddio? 



 

  Fy Nghapsiwl Amser: Gobeithion a 

Breuddwydion 
Gan ddefnyddio’r capsiwl amser isod, ysgrifenna dy obeithion a dy freuddwydion wrth i ti 

symud ymlaen drwy Ysgol Llanfyllin. Meddylia am beth yr hoffet ti ei wneud yn y dyfodol. 

Gallan nhw fod yn bethau mawr neu fach, byr dymor neu hir dymor. Os hoffet ti rannu dy 

syniadau, dyweda wrth y grŵp am dy obeithion a dy freuddwydion a pham i ti eu dewis. 

Fy nghapsiwl amser 

Ysgol Llanfyllin 



 

  



Dod o Hyd i fy Nosbarthiadau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Edrycha ar y map ar y tudalen 

diwethaf. 

 

Dewisia liw ar gyfer pob pwnc a 

lliwia’r blwch. 

 

Yna lliwia’r ystafelloedd lle mae 

pob pwnc yn cael ei ddysgu ar dy 

gynllun o’r ysgol. 

 

Fy Nghôd Lliw 

Pwnc Lliw 

Mathemateg 
 

 

Saesneg 
 

 

Gwyddoniaeth 
 

 

Cymraeg 
 

 

Ffrangeg 
 

 

Daearyddiaeth 
 

 

Hanes 
 

 

Addysg Grefyddol 
 

 

Dylunio a Thechnoleg 
 

 

Celf 
 

 

Cerddoriaeth 
 

 

TGCh 
 

 

Addysg Gorfforol 
 

 

Drama 
 

 

Anghenion Dysgu 
Ychwanegol 

 

 

Pwnc Ystafelloedd Dysgu 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 65 a 66 

Celf 9, 10 a 11 

Dylunio a Thechnoleg 1, 2 a 4 

Drama 20 

Saesneg 34, 35, 40, 41, 42 a 43 

Ffrangeg 21, 22 a 23 

Daearyddiaeth 37 a 45 

Hanes 44, 46, 47 a 48 

TG 3, 32, 33 a 64 

Mathemateg 30, 31, 60, 62 a 63 

Cerddoriaeth 7 

Addysg Gorfforol Y Gampfa, 18, 19 a’r Cae 

Addysg Grefyddol 49 

Gwyddoniaeth 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57 

Cymraeg 26, 27, 28, 29 a 36 
 



         

  
 

Yr Her 30 diwrnod 

Efallai dy fod wedi clywed am yr Her 30 Diwrnod. Dy dasg ydy cynllunio dy her 30 Diwrnod 

dy hun ar gyfer mis Awst. Galli ganolbwyntio ar Chwaraeon, Celf, Gwyddoniaeth, 

Ieithoedd, Daeardyddiaeth, Ffotograffiaeth, Hanes, TGCh a Drama i enwi dim ond rhai. 

Gall fod yn amrywiaeth o weithgareddau neu’n rhywbeth newydd wyt ti wedi bod eisiau ei 

ddysgu.  

Cofia wrth fynd ati i lunio dy her: 

 Y cyfyngiadau sydd arnon ni ar hyn o bryd oherwydd Covid-19. Mae’n bosibl na fyddi yn 

gallu gwneud rhai gweithgareddau.  

 I wneud yr her yn un realistig ond heriol. 

 I’w wneud yn bersonol i ti fel ei fod yn tanio dy frwdfrydedd. 

  

Galli di ddogfennu dy her trwy ysgrifennu dyddiadur a thynnu lluniau. Galli wneud hyn ar 

Microsoft Word, Publisher, PowerPoint, papur neu unrhyw ffordd wyt ti eisiau cyflwyno dy 

waith.  

Mi fydden ni wrth ein boddau yn gweld be wyt ti’n wneud, a galli e-bostio canlyniadau dy 

her aton ni yn rtr@llanfyllin-hs.powys.sch.uk. 



HER CANEUON 30 DIWRNOD  

  

Tynna lun map o 
lofft dy 
freuddwydion. 
Labela 12 peth 
rwyt ti wedi’u 
cynnwys. 

Ysgrifenna stori 
arswyd fer. 
 

 

Ysgrifenna 
hanner cyntaf 
stori ar gyfer 
aelod o’r 
teulu neu 
ffrind i’w 
gorffen. 

Ysgrifenna yn yr 
awyr agored 
 

 

Ysgrifenna stori fer 
neu gerdd wedi’i 
hysbrydoli gan y 
tywydd heddiw. 

Ysgrifenna lythyr 
at brif gymeriad y 
llyfr ddarllennais 
ti ddiwethaf 

Ysgrifenna 
rysait y syndi 
hufen ia mwyaf 
blasus erioed 

Crea boster 
yn rhannu 
syniadau 
ynglŷn â sut i 
fod yn 
garedig wrth 
eraill 

Ysgrifenna stori 
wirion am siarad 
efo anifeiliaid 
 

 

Ysgrifenna 
gyfarwyddiadau yn 
egluro sut i 
chwarae gêm yn yr 
awyr agored 

Gwna restr o’r 10 
llyfr gorau rwyt ti 
wedi’u darllen 
 
 

Ysgrifenna stori 
yn cynnwys 
reid ffair 

Ysgrifenna 
restr o 101 
peth sy’n dy 
wneud yn 
hapus 

Crea baragraff 
yn ymateb i; 
Petawn I’n 
athro/awes… 

Crea strip comic 
neu nofel graffeg 

 
Ysgrifenna stori 
yn cynnwys dy 
degan hynaf 

EYsgrifenna 
Ngerdd 
Wacrostig 

DEWIS 
RHYDD 
Ysgrifenna 
am 15 munud 
heb stopio 

Cynllunia dy 
wylie delfrydol 

 

Ysgrifenna restr 
FAWR o eiriau yn 
dechrau gyda 
llythyren cyntaf dy 
enw 

Ysgrifenna 
gwlwm tafod yn 
defnyddio 
llawer o eiriau’n 
dechrau efo’r 
un sain 

Crea gôd cyfrin 
ac ysgrifenna 
negeseuon 
mewn côd 

Ysgrifenna 
nodyn diolch 
 

 

Ysgrifenna stori 
am ddau 
gymeriad o 
wahanol lyfrau 
yn cyfarfod ei 
gilydd 

Ysgrifenna am 
amser pan roeddet 
ti wedi cyffroi’n lân! 

Petaet ti’n agor 
gwesty, pa fwyd 
faset ti’n ei 
weini? Crea 
fwydlen 
 

Ysgrifenna 
lythyr at ffrind 
neu berthynas 

Crea gyfres o 
gwestiynau 
cwis am bwnc 
o ddiddordeb 

Ysgrifenna restr 
i gyda amdanot 

TI 

Ysgrifenna 
adolygiad o’r ffilm 
welasit ti ddiwethaf 

Diwrnod 1 
Cân wyt ti’n hoffi 
gyda lliw yn y teitl 

Diwrnod 2 
Cân wyt ti’n hoffi 
gyda rhif yn y teitl 

Diwrnod 3 
Cân sy’n dy atgoffa 

o’r haf 

Diwrnod 4 
Cân sy’n dy atgoffa 
o rywun fase’n well 
gennot ti anghofio 

Diwrnod 5 
Cân sydd angen 
cael ei chwarae’n 

uchel 

Diwrnod 6 
Cân sy’n gwneud i 

ti fod eisiau 
dawnsio 

Diwrnod 7 
Cân i wrando arni 

yn y car 

Diwrnod 8 
Cân am ddiod ac 

alcohol 

Diwrnod 9 
Cân sy’n dy wneud 

yn hapus 

Diwrnod 10 
Cân sy’n dy wneud 

yn drist 

Diwrnod 11 
Cân wyt ti byth yn 

blino arni 

Diwrnod 12 
Cân o dy 

blentyndod 

Diwrnod 13 
Cân wyt ti’n ei hoffi 

o’r 70au 

Diwrnod 14 
Cân faset ti wrth dy 
fodd yn ei chael yn 

dy briodas 

Diwrnod 15 
Cân wyt ti’n hoffi 

sy’n cyfyr gan artist 
arall 

Diwrnod 16 
Cân sy’n hoff gan 

bawb 

Diwrnod 17 
Cân faset ti’n canu 
fel deuawd gyda 
rhywun mewn 

carioci 

Diwrnod 18 
Cân o’r flwyddyn 

gest ti dy eni 

   

Diwrnod 19 
Cân sy’n gwneud 

iti feddwl am fywyd 

Diwrnod 20 
Cân sydd â llawer 

o ystyr i ti 

Diwrnod 21 
Cân wyt ti’n hoffi 

gydag enw person 
yn y teitl 

Diwrnod 22 
Cân sy’n dy symud 

yn dy flaen 

Diwrnod 23 
Cân wyt ti’n 

meddwl y dylai 
pawb wrando arni 

Diwrnod 24 
Cân gan fand  

faset ti’n hoffi iddyn 
nhw fod dal gyda’i 

gilydd 

Diwrnod 25 
Cân wyt ti’n hoffi 

gan artist nad ydy 
o/hi bellach yn fyw 

Diwrnod 26 
Cân sy’n gwneud i 
ti fod eisiau syrthio 

mewn cariad 

Diwrnod 27 
Cân sy’n torri dy 

galon 

Diwrnod 28 
Cân gan artist wyt 

ti wrth dy fodd 
gyda’i l/llais 

Diwrnod 29 
Cân sy’n rhoi cysur 

i’r enaid 

Diwrnod 30 
Cân sy’n dy atgoffa 

ohonot ti dy hun 

HER 

FFOTOGRAFFIAETH 

 
30 Diwrnod 

1. Diod 

2. Fflw fi                                        

3. O ongl isel 

4. O ongl uchel 

5. O’r ochr 

6. Siot o symudiad 

7. Dwr 

8. Ar dy bla 

9. Hoff liw 

10. Yn agos  

11. O’r cefn 

12. Gofod negyddol 

13. Yn dy fag 

14. Gwead (texture) 

15. Anifail 

16. Brecwast 

17. Dechrau efo C 

18. Du a gwyn 

19. Adlewyrchiad 

20. Dwylo 

21. Blodyn 

22. Trêt 

23. Patrm 

24. Traed 

25. Potel 

26. Gwyllt 

27. Siap Ca;on 

28. Llinellau 

29. Ar y bwrdd 

30. Hunan bortread 

 

 

 

 

 

 

 

HER YSGRIFENNU 30 DIWRNOD 

HER HAPUSRWYDD 30 DIWRNOD 

1 
Glanha’r dillad 

gwely 

2 
Gwranda ar 

gerddoriaeth o 
dy orffennol 

3 
Myfyria 

4 
Pryna flodau i ti 

dy hun 

5 
Dweda rywbeth 
neis am rywun a 

ti dy hun 

6 
Dawnsia fel bod 
neb yn dy wylio 

7 
Cer allan am 

ginio 

8 
Gwna rywbeth 

creadigol 

9 
Beth am fath 
neu gawod i 

ymlacio? 

10 
Crea fwrdd 

pintrest yn llawn 
o bethau rwyt 

ti’n eu caru 

11 
Coginia gacen 

12 
Cer am dro 

13 
Galwa ffrind 

14 
Darllenna lyfr 

15 
Dysga rywbeth 

newydd 

16 
Tria rywbeth 

newydd 

17 
Helpa rywun 

18 
Dechreua 

ddyddiadur 

19 
Ioga 

20 
Uwch raddia 

rywbeth 

21 
Dathla pob 
llwyddiant 

22 
Ymarfer 

23 
Coginia rywbeth 

o’r dechrau 

24 
Gwna frecwast 

ffansi 

25 
Gwranda ar yr 

adar 

26 
Taclusa ystafell 

yn y tŷ 

27 
Cer i ymweld â 
rhywle newydd 

28 
Gwylia’r wawr 

29 
Bwyta’n iach 

30 
Beth am 

ddiwrnod 
Pyjamas? 

 

 



                                                                         

 

 

 

Tudalen Cynllunio yr Her 30 Diwrnod 

  


