
Cystadlaethau gwaith cartref ‘Steddfod y Sgrin, Bro Myrddin 2021. 

Blwyddyn 7  

Cymraeg Stori, disgrifiad, dyddiadur, ymson neu gerdd ar y teitl “Fy Arwr.” 
Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth y goron Gymraeg. 

Saesneg A story, description, diary, monologue or poem entitled "My Hero." 
Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth y goron Saesneg. 

Ffrangeg Mon héros - crëwch boster o'ch arwr a'i labelu gyda chymaint o 
ansoddeiriau Ffrangeg a phosib neu ysgrifennwch baragraff byr yn 
Ffrangeg er mwyn disgrifio'r person. Bydd angen sicrhau sillafu cywir, 
lluniau a chyflwyniad deniadol. 

Mathemateg a rhifedd Cystadleuaeth Cymesuredd - defnyddiwch eitemau sydd gennych yn 
y tŷ neu tu allan i greu llun sy'n dangos cymesuredd. Does dim ots 
beth yw maint y ddelwedd. Danfonwch lun i'ch athro Mathemateg 

drwy Google Classrooms  

Gwyddoniaeth Mae Cymru’n wlad llawn hanes gwyddonol. Ymchwiliwch i 
ddarganfod gwybodaeth am un darganfyddiad gwyddonol o Gymru. 
Gallwch gyflwyno eich darganfyddiadau ar ffurf fideo, pwynt pŵer 
neu boster gwybodaeth. 

Technoleg Seinydd bluetooth - Dyluniwch seinydd bluetooth newydd (bluetooth 
speaker). Rhaid i'r seinydd allu cael ei gario o amgylch yn hawdd a 
thaflu sain i bob cyfeiriad. Gallwch ddylunio gyda llaw neu ei ddylunio 
drwy gymorth cyfrifiadur. 

Dyniaethau Creu logo newydd ar gyfer yr Adran Ddyniaethau 

Celfyddydau Mynegiannol Ysbrydoliaeth - Ymatebwch i'r thema Ysbrydoliaeth drwy Celf / Cerdd 

neu Ddrama neu gyfuniad o'r 3!  Gall y dasg fod yn ysgrifenedig, yn 

fideo neu'n gyfrwng arall! 

 

Blwyddyn 8  

Cymraeg Stori, disgrifiad, dyddiadur, ymson neu gerdd ar y teitl “Fy Arwr.” 
Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth y goron Gymraeg. 

Saesneg A story, description, diary, monologue or poem entitled "My Hero." 
Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth y goron Saesneg. 

Ffrangeg Mon héros - crëwch boster o'ch arwr a'i labelu gyda chymaint o 
ansoddeiriau Ffrangeg a phosib neu ysgrifennwch baragraff byr yn 
Ffrangeg er mwyn disgrifio'r person. Bydd angen sicrhau sillafu cywir, 
lluniau a chyflwyniad deniadol. 

Mathemateg a rhifedd Cystadleuaeth Cymesuredd - defnyddiwch eitemau sydd gennych yn 
y tŷ neu tu allan i greu llun sy'n dangos cymesuredd. Does dim ots 
beth yw maint y ddelwedd. Danfonwch lun i'ch athro Mathemateg 

drwy Google Classrooms  

Gwyddoniaeth Dwi’n siŵr nad ydych yn synnu i glywed bod astudio a deall 
gwyddoniaeth yn bwysig i yrfa fel meddyg, milfeddyg neu seryddwr. 
Ond pa yrfa annisgwyl sydd yn dibynnu ar wyddoniaeth? Mae angen i 
chi greu hysbyseb am yr yrfa yma unai ar ffurf fideo neu boster. 

Technoleg Ewch ati i greu Celf Picsel ar y thema Cymru. 
Dyniaethau Teithiau i Gymru - Creu taflen wybodaeth sy'n annog pobl i ymweld â 

Chymru gan ffocysu ar hanes, daearyddiaeth a chrefydd Cymru 

Celfyddydau Mynegiannol Cymreictod - Ymatebwch i'r thema Cymreictod drwy Celf / Cerdd neu 
Ddrama neu gyfuniad o'r 3!  Gall y dasg fod yn ysgrifenedig, yn fideo 



neu'n gyfrwng arall! 

 

Blwyddyn 9  

Cymraeg Stori, disgrifiad, dyddiadur, ymson neu gerdd ar y teitl “Fy Arwr.” 
Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth y goron. 

Saesneg A story, description, diary, monologue or poem entitled "My Hero." 
Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno i gystadleuaeth y goron Saesneg. 

Ffrangeg Mon héros - crëwch boster o'ch arwr a'i labelu gyda chymaint o 
ansoddeiriau Ffrangeg a phosib neu ysgrifennwch baragraff byr yn 
Ffrangeg er mwyn disgrifio'r person.  Bydd angen sicrhau sillafu cywir, 
lluniau a chyflwyniad deniadol. 

Mathemateg a rhifedd Cystadleuaeth pi neu π  
Mae'n ddiwrnod Cenedlaethol π ym mis Mawrth. Mathemategydd o 
Gymru, William Jones o Ynys Môn oedd yr un cyntaf i ddefnyddio'r 
symbol pi neu π i gynrychioli'r berthynas rhwng cylchedd ac 
arwynebedd cylch gyda’r diamedr a radiws.  Felly be am greu'r 
symbol pi/π allan o eitemau sydd gennych yn y tŷ neu y tu allan?  
Danfonwch lun i'ch athro Mathemateg drwy Google Classrooms  

Gwyddoniaeth Dwi’n siwr nad ydych yn synnu i glywed mae “coronafeirws” oedd un 
o’r termau a gafodd ei ddefnyddio fwyaf yn ystod 2020 ac erbyn 
diwedd y flwyddyn roedd yna sawl brechlyn wedi eu ddatblygu i’n 
hamddiffyn o’r feirws. Ewch ati i ymchwilio i ddarganfod y 
wyddoniaeth tu ôl i afiechyd sydd bron nawr wedi ei waredu gan 
frechlyn e.e. polio, rwbela, mumps. Cyflwynwch eich 
darganfyddiadau ar ffurf fideo, pwynt pŵer neu boster gwybodaeth. 

Technoleg Seinydd bluetooth - Dyluniwch seinydd bluetooth newydd (bluetooth 
speaker). Rhaid i'r seinydd allu cael ei gario o amgylch yn hawdd a 
thaflu sain i bob cyfeiriad. Gallwch ddylunio gyda llaw neu ei ddylunio 
drwy gymorth cyfrifiadur. 

Dyniaethau Taflen wybodaeth am berson sydd wedi gweithio dros gyfiawnder 
e.e. Martin Luther King, Rosa Parks, Dalai Lama, Gandi, Archesgob 
Desmond Tutu, Oskar Schindler neu Malala Yousafzai. 

Celfyddydau Mynegiannol Hapusrwydd - Ymatebwch i'r thema Hapusrwydd drwy Celf / Cerdd 
neu Ddrama neu gyfuniad o'r 3!  Gall y dasg fod yn ysgrifenedig, yn 
fideo neu'n gyfrwng arall! 
 

 

Dyddiad cau:  Chwefror 22ain, 4.00pm.  

 

Gwaith i’w roi i’r athro/athrawes sydd yn eich dysgu yn y pwnc trwy Google 

Classrooms.   

 

  

Blwyddyn 10-13  



Cystadleuaeth y gadair Gymraeg  Stori, disgrifiad, dyddiadur, ymson neu gerdd ar unrhyw deitl.   

Cystadleuaeth y gadair Saesneg  A story, description, diary, monologue or poem on any title.  

 

Dyddiad cau:  Chwefror 22ain, 4.00pm.  

 

Gwaith i’w roi i’r athro/athrawes sydd yn eich dysgu yn y pwnc trwy Google 
Classrooms.   Os ydych yn mlwyddyn 12/13 a ddim yn gwneud Cymraeg/Saesneg yna 
danfonwch eich gwaith i swyddfa@bromyrddin.org    

 

 

mailto:swyddfa@bromyrddin.org

