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Rho gylch o amgylch hetiau Jemeima os oes Ffr arnyn nhw 

Lliwia pob gair sydd â Ffr ynddo. 

Helpa Jemima i ysgrifennu. Ysgrifenna Ffr ar y llinell bob tro.  

ffrindiau ffroes Jemeima ffrwythau 

Ffrainc Ffrancod ffwrn ffenest 

bwyta ffrimpan merch coginio 

ffrindiau ffrwythau 

Ffrainc ffres 

ffrog 

ffrimpan ffrio 

ffraeo 

_ _ indiau 

_ _ ainc 

_ _ og 

_ _ impan 

_ _ wythau 

_ _ es 

_ _ io 

_ _ aeo 
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Enw:_______ 



esgidiau 

het 

siôl 

sgert 

ffedog 

basged 

blows 

rhuban 

Labela’r llun 

Cynlluniwch batrwm newydd ar gyfer siôl Jemima 

Dyma esiamplau o batrymau gwahanol ar gyfer siôl Jemima: 

Sgwariau mawr Paisley Sgwariau bach Deiamwntiau 

Enw:_______ 



Fedrwch chi helpu Jemeima i gyrraedd y Bigni? 

Fedrwch chi helpu’r Ffrancod i gyrraedd y llongau? 

Enw:_______ 



Ceisiwch lenwi’r colofnau gwag i greu’r rhifau sydd wrth ochr ac ar waelod y llinellau. 
 
Defnyddiwch rifau 1 – 9 i gwbwlhau’r llinellau rhif. Rhaid defnyddio rhif un waith yn 
unig. Gweithiwch o’r chwith i’r dde. Gweithiwch o’r colofnau uwch hyd at y gwaelod. 
Pob lwc! 

Enw:_______ 



Gwelais i 

Gwelaist ti 

Gwelodd e/hi 

Gwelon ni Gweloch chi 

Gwelon nhw 

Llenwch y bylchau gyda’r berfau cywir. 

Pa ferfau eraill sydd yn y stori? 

Enw:_______ 



Peidiwch Golchwch 

Paratowch 

Torrwch 

Ffraewch 
Trowch 

Pwyswch 

Blaswch Cymysgwch Rhowch 

Rhanwch 

Bwytwch 

Labelwch y lluniau gyda’r gorchmynion cywir. 

Meddyliwch am fwy o orchmynion y gallech eu defnyddio wrth goginio: 

Enw:_______ 



Chi yw William Tate, arweinydd y Ffrancod. Cynlluniwch boster ‘Rheolau’ ar gyfer y 
llongau. Cofiwch gynnwys ‘Peidiwch’ a ‘Rhaid i chi ...’. Bydd angen ysgrifen fawr 
lliwgar, lluniau a rheolau da i gadw’r morwyr mewn trefn! 

Enw:_______ 



Mewn comigs, mae pobl yn siarad 
mewn swigod. Rhowch sgwrs 
Thomas Williams gyda’r ffermwyr 
a Chyrnol Knox mewn swigod. 

Enw:_______ 



Mae’r stori yn cynnwys rhai o’r geiriau hyn: 

am ar at dros 

gan drwy wrth dan 

hyd i o heb 

c p t g b d ll rh m 

Mae’r llythrennau yma’n treiglo’n feddal ar ôl y geiriau uchod. Ydych ci’n gwybod pa 
lythrennau sydd ar goll? 

Cywirwch y camgymeriadau hyn: 

am pen ar traws at Brestgarn 

dros cinio ar diwedd o milwyr 

am gwneud drwy mentro wrth taflu 

at pobl i dawnsio heb gwrthod 

Cywirwch y brawddegau hyn. Mae sawl gwall yn y brawddegau! 

1. Ar bwrdd y llong roedd llawer o milwyr ac Americanwr o’r enw William Tate. 

2. Rapsgagiwns gwyllt o carchardai Ffrainc oedd wedi eu perswadio i troi’n filwyr dros tro. 

3. Am pedwar o’r gloch, ar prynhawn yr 22ain o Chwefror.  

4. Daeth ar traws deuddeg ohonynt mewn cae  

Enw:_______ 



•  Pwy	  wyt	  &?	   	   	   	   	   	  ____	  ydw	  i.	  
	  
•  Ble	  rwyt	  &’n	  byw? 	   	   	   	   	  Rwy’n	  byw	  yn	  _______.	  
	  
•  O	  ble	  rwyt	  &’n	  dod? 	   	   	   	  Rwy’n	  dod	  o	  ______.	  
	  
•  Sut	  fath	  o	  berson	  wyt	  &? 	   	   	   	  Rwy’n	  berson	  ______.	  
	  
•  Beth	  rwyt	  &’n	  hoffi? 	   	   	   	  Rwy’n	  hoffi	  _______.	  
	  
•  Beth	  dwyt	  &	  ddim	  yn	  hoffi? 	   	   	  Dwi	  ddim	  yn	  hoffi	  _______.	  
	  
•  Ble	  roeddet	  &	  ar	  yr	  22ain	  o	  Chwefror? 	   	  Roeddwn	  i	  yn	  __________.	  
	  
•  Pwy	  ydy	  dy	  ffrindiau? 	   	   	   	  Fy	  ffrindiau	  ydy	  ____/	  Does	  gen	  i	  ddim	  ffrindiau	  
	  
•  Ble	  rwyt	  &’n	  gweithio? 	   	   	   	  Rwy’n	  gweithio	  yn	  /	  ar	  __________.	  

•  Beth	  wyt	  &’n	  ei	  wisgo	  fel	  arfer? 	   	   	  Fel	  arfer,	  bydda	  i’n	  gwisgo	  ________	  

•  Oes	  ofn	  rhywbeth	  arnot? 	   	   	   	  Oes,	  mae	  arnaf	  ofn	  _____	  /	  Nac	  oes	  

•  Fyddet	  &’n	  gwneud	  rhywbeth	  yn	  wahanol	   	  Byddwn	  i’n	  ______/	  Na	  fyddwn	  
	  	  	  	  	  y	  tro	  nesaf?	  
	  
•  Wyt	  &’n	  difaru	  gwneud	  rhywbeth? 	   	  Ydw,	  rwy’n	  difaru	  ___/	  Nac	  ydw	  

•  Oes	  cyfrinach	  ‘da	  &? 	   	   	   	  Oes,	  mae	  gen	  i	  gyfrinach	  /	  Nac	  oes,	  does	  gen	  i	  
	   	   	   	   	   	   	  ddim	  un.	  

•  Ble	  rwyt	  &	  wedi	  bod	  heddiw? 	   	   	  Bues	  i	  yn	  ____________	  

•  Beth	  welaist	  &? 	   	   	   	   	  Gwelais	  i	  _________	  

•  Beth	  wnest	  &? 	   	   	   	   	  Gwnes	  i	  ________	  /	  Gwnes	  i	  ddim	  byd	  

•  Ble	  hoffet	  &	  fod	  nawr? 	   	   	   	  Hoffwn	  i	  fod	  yn	  ___________	  

•  Pam? 	   	   	   	   	   	  Achos	  ____	  /	  oherwydd	  _______	  

•  Wyt	  &	  wedi	  siarad	  gyda	  rhywun	  arall	  heddiw? 	  Ydw,	  bues	  i’n	  siarad	  gyda	  ___	  /	  Nac	  ydw,	  neb	  yn	  
	   	   	   	   	   	   	  y	  byd!	  

•  Ble	  fyddi	  di’n	  mynd	  nawr?	   	   	   	  Rwy’n	  bwriadu	  mynd	  i	  ___________	  

	  

	  



Ffermwr ydy fy mrawd. 
Mae e’n magu gwartheg 
a defaid. Mae ei 
fywoliaeth yn dibynnu ar 
werthu cig. Rwy’n figan. Dwi ddim yn 

bwyta cig nac unrhyw 
gynnyrch anifail – llaeth, 
iogwrt, hufen, caws na wyau. 
Ond rwy’n bwyta llawer o 
ffrwythau a llysiau a bara! 

Rwy’n llysfwytawr! Dwi ddim 
yn hoffi bwyta cig. Diolch 
byth am hynny, oherwydd aeth 
fy ffrindiau yn sâl ar ôl 
bwyta’r ieir a’r gwyddau! 



Yn fy marn i ... 
Rwy’n credu bod ... 
Rwy’n meddwl bod ... 
Yn bersonol ... 
Credaf bod ... 
Rwy’n cytuno gyda ... 
Rwy’n anghytuno gyda ... 
Rwy wrth fy modd gyda ... 
Mae’n gas gyda fi ... 
Mae’n well gyda fi ... 
Rwy’n caru ... 
Rwy’n casau ... 
Does dim angen ... 

Beth yw eich barn chi am fwyta neu wrthod 
bwyta cig. Rhowch resymau da dros eich dewis. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________	  

Byddai’r gymdeithas 
amaethyddol yng 
Nghymru a Ffrainc yn 
dioddef pe bai nifer 
fawr o bobl yn peidio â 
bwyta cig. 

Mae tua 1.3 miliwn o 
blant ym Mhrydain yn 
llysfwytawyr. 

Gallai’r grawn sy’n 
cael ei ddefnyddio i 
fwydo’r anifeiliaid 
tewion fwydo tlodion 
yn y Trydydd Byd. 

cigfwytawyr	   llysfwytawyr	   figaniaid	  

Ewch o amgylch yr ysgol gan holi pobl beth 
yw eu barn am fwyta cig. Cofnodwch yr 
atebion ar ffurf graff. 

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

50	  

Bwyta Cig 

Manteision 

Anfanteision 

Fel dosbarth, trafodwch beth yw 
manteision ac anfanteision bwyta cig. 
Nodwch eich syniadau isod. 

Enw:_______ 



Mae rhannau o’r stori am laniad y Ffrancod wedi eu cymysgu i mewn i flociau gwahanol. Eich tasg ydy 
rhoi’r blociau cywir at ei gilydd i ddod o hyd i’r brawddegau cywir. 

Enw:_______ 



Enw:_______ 



Enw:_______ 



Atebion 
 
Am bedwar o’r gloch, ar brynhawn yr 22ain o Chwefror, angorodd y 
llongau ger Carreg Wastad. 
 
Methodd y Ffrancod a thwyllo un Cymro o’r enw Tomos Williams o 
Drelethin ger Tyddewi.  
 
Criw o ddynion yn galw eu hunain yn filwyr oedd y Fishguard Fencibles.  
Eu harweinydd oedd Thomas Knox.  
 
Yn y cyfamser, roedd y Ffrancod yn gwneud pob math o ddrwg yn 
ardal Carreg Wastad.  
 
Treuliodd pob gof yn yr ardal y noson yn chwysu uwch ei eingion, yn 
atgyweirio hen arfau.  
 
Un o arwresau’r dydd, heb os, oedd Jemeima Niclas, neu Jemeima Fawr.  
 
Fe’i claddwyd hi yn eglwys y plwyf Abergwaun ym 1832, yn wyth deg 
dau mlwydd oed. 
 
Fe fartsiodd ei hunan, heb un arf ond picwarch yn ei llaw, o 
Abergwaun i Lanwnda i chwilio am Ffrancod.  
 
Mae un hen draddodiad yn dweud iddynt gael eu dychryn yn arw gan 
nifer fawr o ferched mewn sioliau cochion a hetiau uchel yn cerdded ar 
fryn yn y pellter, bryn y Bigni.  
 
Am ddau o’r gloch ar y 24ain o Chwefror, ildiodd Tate a’i ddynion. Fe’u 
martsiwyd wedyn i Hwlffordd.  
 
Carcharwyd rhai yng ngharchar y dref ac yn eglwysi St Mary, St 
Martin a St Thomas.  



Darllenwch y ffeithiau hyn am laniad y Ffrancod a ddigwyddodd yn ardal Abergwaun. 

Ar Chwefror 16eg 
hwyliodd dwy long 
ryfel a dwy long 
llai o harbwr 

Brest, yn Llydaw, 
tua Sir Benfro. 

1400 o filwyr ac 
Americanwr o’r 
enw William 
Tate, yn ben 

arnynt 

Tomos Williams o 
Drelethin wedi 

rhybuddio pawb o’r 
perygl 

Milwr Ffrengig 
yn saethu at 

gloc ym 
Mrestgarn 

pentre
fwyr T

ŷ-Ddewi
 

yn tyn
nu’r p

lwm o
 

do’r e
glwys 

gadeir
iol 

i wneu
d bwle

di 
Crydd, chwe 
troedfedd o 
daldra oedd 
Jemeima 
Nicholas 

Jemeima’n dod ar 
draws deuddeg 
Ffrancwr mewn 

cae a’u martsio i 
Abergwaun  

Cafodd y Ffrancwyr eu 
dychryn yn arw gan 
nifer fawr o ferched 

mewn sioliau cochion a 
hetiau uchel yn cerdded 
ar fryn yn y pellter - 

bryn y Bigni 

Am ddau o’r gloch 
ar y 24ain o 

Chwefror, ildiodd 
Tate a’i ddynion 

Ewch ati i greu bwletin newyddion yn sôn am laniad y Ffrancod 

Enw:_______ 



Dyfyniadau, sain, fideo, 
lluniau llonydd, graffeg 

Amser 

3 eiliad 

6 eiliad 

9 eiliad 

12 eiliad 

15 eiliad 

18 eiliad 

21 eiliad 

24 eiliad 

27 eiliad 

30 eiliad 

Geiriau 

Nawr, ewch ati i ffilmio’r bwletin  

Edrychwch ar glipiau allan o’r rhaglen newyddion Ffeil i blant er mwyn i chi 
gasglu syniadau ar gyfer creu bwletin newyddion eich hunan ar laniad y Ffrancod    
http://www.bbc.co.uk/cymru/ffeil/ 

Hunan asesu’r bwletin newyddion 

1 Ydw i wedi dweud ble roedd y glaniad? 

2 Ydw i wedi dweud beth oedd y dyddiad? 

3 Ydw i wedi defnyddio berfau fel ‘cafodd’, 
‘gwelodd’, ‘roedd’? 

4 Ydw i wedi disgrifio’r niwed wnaeth y 
Ffrancwyr? 

5 Ydw i wedi disgrifio pwy oedd Jemeima 
Nicholas a beth wnaeth hi? 

6 Ydw i wedi dweud beth oedd y bobl leol 
wedi gweld? 

Enw:_______ 



Gwyliau yn Ffrainc 

Yn Ffrainc roedd ‘na fara, a bara, a mwy, 
Rhai hir fatha ffon, a rhai hirgrwn fel llwy; 
Rhai’n llawn o gyrens neu siocled neu jam, 
Rhai eraill wedi’u llenwi â chaws gwyn a ham. 
 
Roedd tomatos siâp eirin, rhai bach a rhai crwn, 
Yn aeddfed a melys â chroen llyfn fel drwm, 
Roedd ‘na ‘falau a mefus a llwyni llan mafon 
A choed grawnwin yn rhesi ‘r’ochr arall i’r afon. 
 
Roedd ‘na grempogau fflat gyda siwgwr neu lemon, 
Neu hufen iâ melyn neu sorbet blas melon, 
A chacennau bach taclus a’r eisin yn sgleinio 
Fferins siâp ffrwythau mewn bocsys ‘di’u peintio. 
Yn Ffrainc 
 
Ar y llong wrth ddod adre roedd ‘na datws 

      stwnsh dyfrllyd, 
Sosej ‘di llosgi a phys llwyd-wyrdd rhynllyd, 
A dynes fawr swnllyd a’I hambwrdd yn llawn, 
Yn gweiddi ‘O’r diwedd, hwrê! Bwyd go iawn!’ 
 

    Gwenan Gruffydd 

Pa fwydydd Ffrengig sydd i’w 
canfod yn y gerdd? 

Gair sy’n disgrifio yw ‘ansoddair’. 
Rhestrwch yr ansoddeiriau sydd yn 
y gerdd 

Mae’n well gan y ‘ddynes 
fawr swnllyd’ y bwyd diflas 
sydd ar y llong. Petai teulu 
o Ffrainc yn dod i aros gyda 
chi, pa fwydydd y byddech 
yn cynnig iddyn nhw? Pam? 

Bwyd Rheswm 

Enw:_______ 



Anifail newynog yw’r môr, 
Rhyw fytheiad* creulon, llwyd, 
Sy’n noethi ‘i ddannedd o hyd, 
Wrth chwilio am fwyd. 
 
Wrth hela ar hyd y traeth 
Mae’n ymlid, ac yna’n troi; 
Mae’n gafael yn esgyrn y graig 
A’u llyfu a’u cnoi. 
 
A phan gyfyd y gwynt yn storm 
Cewch glywed sŵn ei sgrechfeydd, 
Pan ruthra’n gynddeiriog, wyllt 
Trwy’r hen ogofeydd. 
 
Ond ar ddyddiau tawel yn Awst, 
Pan ddaw’r ymwelwyr o bant, 
Ci anwes diniwed yw’r môr, 
Yn chwarae â’r plant. 

   T.Llew Jones 
*bythead – ci mawr peryglus 

Y Môr 

Roedd hi’n fis Chwefror pan laniodd y Ffrancod yn Abergwaun. Sut roedd cyflwr y 
môr bryd hynny tybed? Oedd hi’n stormus neu’n dawel? Dychmygwch eich bod yn 
filwr Ffrengig ar un o’r llongau. Disgrifiwch sut daith yw hi. Ydych yn mwynhau’r 
daith neu ydych yn teimlo’n sâl? Cofiwch ddefnyddio’r synhwyrau: Gwelaf/Clywaf/
Teimlaf/Aroglaf/Blasaf ... 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________	  

Mae dau fath o gi yn y gerdd – ci hela a 
chi anwes. Maen nhw’n dangos y ddwy dymer 
sy’n perthyn i’r môr. Tynnwch lun o gi hela 
a chi anwes. 

Mae ‘bytheaid’ a ‘ci anwes’ yn ddau 
beth hollol groes i’w gilydd. Yr enw am 
hyn yw gwrthgyferbynnu! 

Enw:_______ 



Wrth roi tystolaeth, mae’n bwysig cofio ble roedd pawb yn y digwyddiad. Enw un 
o’r bobl yn y llun ydy Tomos Williams. 

Tomos Williams yw’r un sy’n edrych 
allan tua’r môr gyda spienddrych yn 
ei ddwylo. Mae e’n gwisgo cap am 
ei ben, trowsus glas golau a 
siwmper las dywyll. 

Ysgrifennwch chi ddisgrifiad o’r cymeriadau eraill gan ddweud ble maen nhw’n sefyll. 
Defnyddiwch y geiriau isod i’ch helpu. 

wrth ymyl 

ar bwys o flaen 

y tu ôl i 

ger 

o dan 

uwchben 
gyferbyn â/ag 

heibio i 

rhwng 
ar draws 

nesaf at 


