
 
 

Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell  

‘Nid mewn cwd mae prynu cath’ 

Tasgau grŵp Pennod Pump 

1.  Y Stori  

Trafodwch: 

• Yn yr un sefyllfa ag Elen fasech chi wedi derbyn y swydd yn nhŷ Dêf?   
• Beth oedd camgymeriadau Elen? 
• Dychmygwch fod Twm yn mynd adre at ei gariad ac yn agor y cês mae e 

wedi’i ddwyn.  Gyda phartner actiwch y sefyllfa a’r sgwrs rhwng y ddau.   
• Beth dych chi’n meddwl bydd yn digwydd pan ddaw Dêf nôl o’i wyliau? 
• Sut basech chi’n newid diwedd y stori? 

 

2. Ad-drefnu brawddegau  

Ad-drefnwch y geiriau i wneud brawddeg gywir:  
 
a gwrs    bai    a    hi    ei    arall    wrth    neb 

 
b yn    felly    siwr    mae’n    fod    cydsynio    ei 

 
c ffôn    ei    y    rhoddodd    yn    yn    grud    Elen    ôl 

 
ch a’r    yn    chwys   roedd    yn    drwyddi   nesaf    rhedeg    domen    

roedd    cryndod    funud 
 

d i    hi’n   y    Chas    oedd    byd     symud     yn    sut    mynd    ? 
 

dd llawer    perthyn    dim    olaf    o    yn    urddas    doedd    daith    i’w 
 

 

  



 
 

Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell  

Tasgau i unigolion Pennod Pump 

1. Idiomau  

Rhowch yr idiomau hyn mewn brawddegau eich hunan i ddangos eu hystyron: 

a. gwneud llygaid mawr arno fe 

b. hen gyfarwydd â 

c. cae cwsg 

ch. tawel fy meddwl 

d. cael gwared â 

 

2. Cwblhau’r stori  

Llenwch y bylchau yn y brawddegau hyn: 

a Mae Elen wedi derbyn _____________  yn gofalu am dŷ Dêf a’i anifail 
anwes, Chas. 
 

b Wrth gyrraedd y tŷ darganfyddodd Elen ___________  cwningen 
oedd Chas. 
 

c Ar y _____________  gyntaf agorodd Elen focs o siocledi. 
 

ch Yn y bore ffeindiodd hi Chas ___________  marw ar ôl bwyta’r holl 
siocledi.   
 

d Rhoddodd Elen ____________  Chas mewn cês a mynd ar y trên i’r 
milfeddyga yng Nghaerdydd.   
 

dd Ar y trên cynigiodd dyn gario ei chês ond yn yr orsaf rhedodd e i 
______________  gyda’r cês.   
 

e Stopiodd __________  bachgen i helpu Elen.   
 


