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Reading 
game



Gêm Darllen/ Reading Game

Hoffwn i chi edrych ar waith Miss Rees unwaith eto heddiw. Ond heddiw 
hoffwn weld pa mor gyflym ydych chi’n gallu dod o hyd i wahanol geiriau yn y 
darn darllen.

I would like you to have another look at Miss Rees’s work again today but today 
I’d like to see how fast you can find different words in the text. 



Gwyliau Miss Rees

Dros hanner tymor, roedd y tywydd yn braf iawn felly es i allan ar y beic lawr i fae 
Caerdydd. Ar ddydd Sadwrn, prynais i farbeciw newydd a choginiais i fwyd 
bendigedig fel Gordon Ramsey. Yna, eisteddais i allan yn yr ardd gan gau llygaid a 
esgus fy mod i ar fy ngwyliau yn y Caribî ar draeth prydferth gyda dŵr y môr yn 
disgleirio fel diemwnt llachar. Ffoniais i fy rhieni ar ddydd Sul i weud helo, teimlais 
yn hapus iawn ar ôl siarad gyda nhw. Roeddwn i’n wên o glust i glust fel clown llon.

Er Enghraifft/ For example:

Y geiriau sydd angen i mi ddod o hyd i yw/ The words i need to find are: 

llachar, ffoniais, prynais. 



Beth am amseri eich hun i weld pa mor gyflym gallwch ddod o 
hyd i’r geiriau neu cystadlu yn erbyn rhywun arall yn y teulu i 
weld pwy fydd yn dod o hyd i nhw i gyd yn gyntaf???

How about timing yourself to see how fast you can find the 
words or playing against someone else in the family to see who 
can find them the quickest?



Dros hanner tymor, roedd y tywydd yn braf iawn felly es i allan ar y beic lawr i fae 
Caerdydd. Ar ddydd Sadwrn, prynais i farbeciw newydd a choginiais i fwyd 
bendigedig fel Gordon Ramsey. Yna, eisteddais i allan yn yr ardd gan gau llygaid a 
esgus fy mod i ar fy ngwyliau yn y Caribî ar draeth prydferth gyda dŵr y môr yn 
disgleirio fel diemwnt llachar. Ffoniais i fy rhieni ar ddydd Sul i weud helo, teimlais 
yn hapus iawn ar ôl siarad gyda nhw. Roeddwn i’n wên o glust i glust fel clown llon.

Geiriau:

Efydd/ Bronze
roedd
braf
fwyd
clown
fel

gyda
glust
allan

Arian/ Silver
rhieni

newydd
llachar
hanner
tywydd
siarad
hapus

Caerdydd

Aur/ Gold
teimlais
farbeciw
prydferth
disgleirio
diemwnt
roeddwn
llygaid
Sadwrn

eisteddais


