
Gweithgaredd 4a, Priodasau Gwahanol  

Senario 1: 
Jo: hei bois, dwi’m yn meddwl alla’i neud hi soz :’/  

    Mai: o!:( 

    Sam: ooo, whysa? :/ 

    Jo: Ddim yn cael, sori!  

    Mai: paid â malu :/ pwy ddeudodd bo t ddim yn cael? 

    Jo: dad haha :’) 

    Sam: pam? 

    Jo: dydy o ddim yn hoffi fi’n yfed tbh 

    Mai: ond ti’n 19? O.o 

Jo: ydw, mae o’n bendant iawn :/  

Sam: falle na fydd diod yno!! 

Jo: meh, gwir... ond mae o ofn y bydd rhywun yn dod â peth 

Sam: dwed wrtho na fyddi di’n yfed, ydy o ddim yn dy 

drystio di? 

 Jo: dim rili:/ roedd ei dad yn arfer meddwi 

            ac yn dreisgar iawn. Dydy o ddim am i fi ddechrau yfed alcohol 

            Mai: aww:/ 
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Mai 

Jo 

1. Pa gyngor fyddech chi‟n ei roi i Jo? 

2. Pam ydych chi‟n meddwl y gwnaeth tad Jo ei stopio rhag mynd i‟r 

parti? 

3. Sut fyddech chi‟n teimlo yn y sefyllfa hon? 

Sam 



Senario 2: 
 

Amina: Sori, methu neud y disgo, dwi’n gweld y bachgen mae mam a dad ishie i v gwrdd 

haha, mwynhewch beth bynnag!! 

Nadine: Ohhhhhh, bf ie? :D 

Amina: Na lol, dim ond ffrind teulu :) mae mam a dad ishe i v gwrdd ag e:) ro’i lun e lan nawr 

 

*lanlwytho llun o’r ddau ohonyn nhw mewn priodas ffrind  

bythefnos ynghynt*   

 

Rydyn ni wedi bod yn siarad am gwrdd â rhai bechgyn ers sbel  

nawr i v gael dewis pwy ydw i ishe briodi!: 0  

Amina: Be chi’n feddwl? 
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1. Ar gyfer beth ydych chi‟n meddwl mae rhieni Amina yn paratoi? 

2. Ydych chi‟n meddwl fod Amina yn hapus ynglŷn â‟r trefniadau? 

3. Sut ydych chi‟n meddwl fyddech chi‟n teimlo yn y sefyllfa hon? 

Amina 



Senario 3: 

 

Amina: Mae mam a dad yn dweud nad oes yn rhaid i v briodi unrhyw un nad ydw i eisiau... 

Nadine: Mae hynny’n dda debyg?:) 

Amina: Ydy sbo! Dydw i ddim yn cael fy ngorfodi iddo:’) 

Nadine: Beth os fyddi di’n hoffi fe? Wnei d briodi fe wedyn?:L 

Amina: Haha dydw i ddim ym meddwl tbh! Rwy’n llawer rhy ifanc i hynny, mi ddeuda’i nad ydw i’n 

hoffi’r bachgen:) 

Nadine: Ie, dyna fyddai orau haha:) 

 

Suba: Ti’n lwcus, mae mam a dad yn gwneud i v fynd dramor i  

briodi’r ferch ‘ma dwi erioed wedi gwrdd :( nwisans, dwi eisiau  

mynd i’r brifysgol ond alla’i ddim nawr:(  

Dydw i ddim yn barod i briodi:/ 

 

1. Beth ydych chi‟n feddwl sy‟n digwydd i Suba? 

2. A yw Suba yn hapus gyda‟r trefniadau? 

3. A oes unrhyw beth all Suba ei wneud am y sefyllfa hon? 

4. Sut ydych fyddech chi‟n teimlo yn y sefyllfa hon? 
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Nadine 

Suba 



Senario 4:  

 

Amina: Swnio fel priodas dan orfod tbh...  

            dim llawer o ddewis:/ 

James: Beth os ydy hi’n ffit lol?;) 

Becky: Cafodd Amir Khan briodas wedi’i threfnu yanno 

Lucy: James, tyfa i fyny y clown... 

Suba: O ddifri bois, ychydig o help yma? 

Becky: Be am y ferch?  

            Falle nad oes ganddi hi ddewis chwaith?:( 

Amina: Os wyt ti’n cael dy orfodi iddo, priodas dan  

orfod yw hi Suba :( 

Lucy: Does ‘na neb alli di siarad â nhw?:/ 

 

 

1. Pa gyngor allai Amina a‟r ffrindiau eraill roi i Suba? 

2. A ddylai‟r ffrindiau wneud rhywbeth i helpu? Beth allen nhw ei wneud? 

3. Os byddech chi‟n un o‟r ffrindiau sut fyddech chi‟n teimlo? 

4. Beth fyddech chi‟n ei wneud? 
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Becky 

Lucy 



Allwedd: 

:) – Gwenu 

:( - Wyneb trist 

:D – Chwerthin neu wyneb hapus 

:/ - Wyneb pryderus neu ofidus 

;) – Wyneb yn wincio 

:L – wyneb “lol”  

O.o – Wyneb wedi drysu 

Lol – „laugh out loud‟ 

soz – sori 

whysa – pam hynny? 

tbh – i fod yn onest 

bf – cariad  

dyou – wyt ti 

wanna – eisiau 

probs – mwy na thebyg 

yanno – ti‟n gwybod 


