
Yr Arbrawf Ansoddeiriau

Gweithgaredd ar gyfer y dosbarth. Gallwch weithio mewn parau neu’n 
unigol.

Fesul pâr neu’n unigol rydych angen dau bapur plaen. Rhifwch nhw gydag 1 
a 2.

Dewiswch unrhyw ‘beth’ yn y byd e.e. yr haul, esgid, car, ceffyl, cadair, pêl-
droed, glaw... unrhyw beth! Ysgrifennwch eich ‘peth’ i lawr ar bapur rhif 1.

Yna, ceisiwch feddwl am yr ansoddair mwyaf amlwg, neu’r cyntaf sy’n dod 
i’ch meddwl wrth ddisgrifio’r ‘peth’ yma. Yna, ysgrifennwch yr ansoddair ar 
bapur rhif 2.

Codwch bapur rhif 1 i’r awyr, yna sgrynsiwch y papur fel pêl. Taflwch nhw i 
fan penodol o’r dosbarth... efallai y dylech feddwl am darged!

Yna, gwnewch yr un peth gyda phapur rhif 2 a’i daflu i fan arall o’r dosbarth.

Dylai papurau rhif 1 fod wedi eu cymysgu mewn pentwr a phapurau rhif 2 
wedi cymysgu mewn pentwr arall.

Dewiswch un belen bapur o bentwr rhif 1. Darllenwch y gair. Holwch y 
dosbarth pwy wnaeth ei ysgrifennu yna holwch pa ansoddair yr oedan nhw 
wedi ei ddewis. Yna, ewch i ddewis pelen bapur ar hap o bentwr rhif 2.

Ydy’r ansoddair yma yn gweithio gyda phapur rhif 1? Ydy o’n ddoniol? Ydy 
o’n newydd? All o wneud synnwyr? Ydy o’n bosib? Neu ydy o’n ddiflas? 
Trafodwch effaith yr ansoddair.

Ewch drwy’r peli papur a chreu parau newydd i weld beth wnewch chi 
ddarganfod. Ydi’n bosib cael ‘Haul Blewog’, ‘Pêl-droed Lliwgar’, ‘Ceffyl Pinc’? 
Efallai y meddyliwch am ffordd newydd o ddisgrifio rhywbeth. Efallai y 
cewch syniad am stori arbennig. Gobeithio y bydd yr arbrawf yn dangos 
fod dewis ansoddair annisgwyl weithiau yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. 
Mae’n bwysig peidio mynd am yr amlwg pob tro.
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100 Ffordd o Gracio Wy 
Meddwl yn Wahanol

Gwahoddwch eich disgyblion i ddisgrifio 100 dull o 
gracio wy – mae unrhyw ddull cracio wyau yn 
dderbyniol...o fewn rheswm. 

Bydd yr 20 cyntaf yn rhwydd...bydd y 50 nesaf 
ychydig yn anoddach, ond erbyn iddynt feddw am y 
100fed ffordd o gracio wy, bydd eich disgyblion yn 
meddwl yn wahanol ac yn cynnig syniadau dyfeisgar a 
chreadigol iawn.

Gall disgyblion ddisgrifio eu dulliau cracio wyau gan 
ddefnyddio geiriau, darluniau, animeiddiadau neu 
berfformio.


	Blank Page



