Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod!- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell

Pennod Chwech
Tasgau grŵp
1. Cwestiynau grŵp
Trafodwch y cwestiynau hyn yn eich grŵp:
Discuss these questions in your group:
a

Dych chi’n hoffi Sophia? Pam?

b

Teitl y llyfr yn Saesneg yw ‘Big Hair Day’. Pa deitl dych chi’n hoffi, y
teitl Saesneg neu’r teitl Cymraeg?

c

Beth dych chi’n meddwl sy’n digwydd i Sophia a George nesaf?

ch

Dych chi’n gwneud ffilm o’r llyfr. Pwy sy’n chwarae Sophia, George a
Fabio Facelli?

2.

Disgrifio i bartner

Dewiswch lun o’r llyfr a’i ddisgrifio i’ch partner. Ydyn nhw’n gallu gweithio
allan pa lun yw e?
Choose a picture form the book and describe it to your partner. Can they work
out which picture it is?
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Tasgau i unigolion
1. Y Stori
Rhowch frawddegau’r stori yn y drefn gywir:
Put the story sentences in the correct order:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mae hi’n mynd â fe i orsaf yr heddlu.
Dyw Fabio ddim yn ddyn neis iawn.
Mae’r gyrwyr yn dechrau ymladd.
Mae PC George Cooper yn neis iawn i’r bachgen.
Mae Sophia yn mynd i Gaerdydd i fod yn ecstra mewn ffilm.
Mae Sophia yn gweld damwain rhwng dau gar.
Mae Sophia yn actio yn y ffilm ac yn gweld y seren, Fabio Facelli.
Mae hi’n colli ei bag felly mae hi’n mynd i orsaf yr heddlu.
Ar ôl ffilmio mae Sophia yn cwrdd â PC George Cooper ac maen nhw’n
mynd i gael diod gyda’i gilydd.
• Wedyn mae Sophia yn ffeindio bachgen bach sydd wedi colli ei fam.
2.

Geirfa

Cysylltwch y geiriau Cymraeg gyda’r geiriau Saesneg cywir:
Connect the Welsh words with their correct English meanings:
chwerthin
llygaid
tywyll
hanner
popeth
crio
caredig
cyfarwyddwr
credu
cusanu

kind
everything
to kiss
to believe
eyes
to laugh
dark
half
to cry
director

