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Tasg llafar = Read the conversation out loud.  Maybe get someone at home to read 

one part!? 

Drafftiwch sgwrs yn trefnu i gwrdd â ffrind. 

Draft, plan and write a conversation arranging to meet a friend.  

OR 

Using your blog, plan, draft and write a conversation about your hobbies.  

This work will be levelled by your teacher. 

 

Carys: Hia, sut wyt ti? Beth wyt ti'n wneud yn dy amser hamdden? 

Aled: Rydw i wrth fy modd yn gwylio'r teledu yn y lolfa, bob nos. Rydw i'n   

mwynhau gwylio rhaglenni dogfen, a ti? 

Carys: Dydw i ddim yn hoffi gwylio'r teledu achos mae'n ddiflas. Mae'n well gyda fi 

chwarae hoci neu bêl-rwyd achos mae'n gyfle i gymdeithasu. Rydw i'n chwarae hoci 

gyda ffrindiau ar y penwythnos. 

Aled: Rydw i'n mwynhau chwaraeon hefyd. Wyt ti'n hoffi darllen? 

Carys: Ydw, rydw i'n hoffi darllen llyfrau antur achos maen nhw'n      

ddiddorol. Pa fath o lyfrau wyt ti'n hoffi darllen? 

Aled: Rydw i'n hoffi darllen llyfrau am chwaraeon.  Rydw i'n mwynhau  gwrando ar 

gerddoriaeth roc hefyd, Pa fath o gerddoriaeth wyt ti'n  hoffi? 

Carys: Rydw i'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth o bob math. Wyt ti'n hoffi gwylio 

ffilmiau caru? 

Aled: Nag ydw, dydw i ddim yn hoffi ffilmiau caru achos maen nhw'n dwp,  

  mae'n well gyda fi ffilmiau antur. 

Carys: Rydw i'n hoffi ffilmiau antur hefyd. Beth am fynd i'r sinema heno? 

Aled: Syniad da. Hoffwn i wylio 'Casino Royale'. Rydw i'n dwli ar James     

Bond. 

Carys: A fi. Beth am gyfarfod wrth y drws am saith o'r gloch? 

Aled: Grêt, gweld ti heno. Hwyl! 

Carys: Hwyl! 

 

Geirfa Ddefnyddiol 

 

Beth am fynd i .... heno ? - What about going to.... tonight ? 

Hoffwn i..... - I would like to... 

Iawn, mae'n swnio'n grêt - Ok, it sounds great. 

Beth am gyfarfod o flaen y .. -What about meeting in front of the.. 

am.... o'r gloch - at..... o'clock 

 

 


