
Beth ydy hwn?   What’s this?

Llun ffoto ydy hwn. This is a photograph.

Llun ffoto - Photograph

Ysgythriad - Etching

Paentiad - Painting

Hunanbortread – Self portrait

Morlun - Seascape

Tecstil - Textile

Cerflun - Sculpture

Print

Llun abstract/ Llun haniaethol –
Abstract picture 

Cerflun 3D – 3D Sculpture



Beth ydy hwn? 

Llun ffoto ydy hwn.

Llun ffoto

Ysgythriad

Paentiad

Hunanbortread

Morlun 

Tecstil

Cerflun

Print

Llun abstract / Llun 
haniaethol

Cerflun 3D



Beth mae’r artist wedi ei ddefnyddio?
What has the artist used?

Mae’r artist wedi defnyddio …
The artist has used

paent olew  oil paint

paent           
paint

inc 
ink

pensil         
 pencil

dyfrliw        water colour

siarcol         charcoal

clai  
claycarreg                stone

pren
wood

defnydd
fabric

cardfwrdd         cardboard
camera              camera

Sut mae’r artist wedi creu hwn?
How has the artist created this?

Mae e wedi …
he has

Mae hi wedi …
she has

ei gerfio            carved it
ei gydosod         assembled
ei lapio wrapped it
ei ludo               glued it 
ei baentio painted it
ei haenu layered it
ei ludewithio collaged it 
ei frodweithio embroidered it 
ei guro hammered it

Ydy mae’r artist wedi ei baentio.
Yes the artist has painted it.

Ydy’r artist wedi ei baentio?
Has the artist painted it?

Nac ydy, dyw’r artist ddim wedi ei baentio.
No the artist hasn’t painted it.



Mae’r artist wedi defnyddio ______.

paent olew  

paent         

inc 
pensil         

 

dyfrliw        

siarcol

clai  
carreg               pren

defnyddcardfwrdd         camera

Sut mae’r artist wedi creu hwn?

Mae e wedi ___.
Mae hi wedi ___.

ei gerfio            
ei gydosod         
ei lapio
ei ludo               
ei baentio         
ei haenu
ei ludewithio
ei frodweithio
ei guro

Ydy mae’r artist wedi ei baentio.

Ydy’r artist wedi ei baentio?

Nac ydy, dyw’r artist ddim wedi ei baentio.

Beth mae’r artist wedi ei ddefnyddio?



Sut fath o berson ydy Shani?
What kind of person is Shani?

Mae hi’n ___. 
She is__.

Mae e’n ___.
He is__.

unig         lonely
hen           old
ifanc          young
grac           angry
garedig       kind
ofnus         scared
grychlyd    wrinkly
hapus happy
drist  sad
bert pretty
salw ugly
wahanol different



Sut fath o berson ydy Shani?

Mae hi’n ___. 

Mae e’n ___.

unig         
hen
ifanc
grac           
garedig       
ofnus         
grychlyd    
hapus
drist  
bert 
salw
wahanol



Mae’r  _____ yn debyg.
The  _____ is/are similar.

Mae’r _____ yr un peth.    
The ______is/are the same.

lliwiau colours
llygaid eyes
paent paint
trwyn nose
clustiau ears
gwallt hair
dillad clothes
teimladau feelings
patrwm  pattern
pwythau stitches
defnydd fabric      
maint size
thema theme

Ydy’r trwyn yn debyg?    
Is the nose similar?

Ydy mae’r trwyn yn debyg.  
Yes the nose is similar.

Nac ydy, dyw’r trwyn ddim yn 
debyg.
No, the nose isn’t similar.

Ydy’r llygaid yn debyg?
Are the eyes similar?

Ydyn, mae’r llygaid yn debyg.
Yes the eyes are similar.

Nac ydyn, dyw’r llygaid ddim yn 
debyg.
No, the eyes are not similar.

Mae hwn yn fawr acac mae hwn yn fawr.
This one is big and and this one is big.

Mae trwyn gyda hwn ac mae trwyn gyda hwn.
This one has a nose andand this one has a nose.

Mae llygaid mawr gyda hwn acac mae llygaid mawr gyda hon.
This one has big eyes andand this one has big eyes.

Mae gwefus fawr gyda fe acac mae gwefus fawr gyda hi.
He has big lips and and she has big lips.

Language hints:
“hwn” is male and 
“hon” is female

Language hints:
“fe” is male and “hi”
is female

Beth sy’n debyg? What’s similar?



Mae’r  _____ yn debyg.

Mae’r _____ yr un peth.    

lliwiau
llygaid   
paent
trwyn   
clustiau        
gwallt   
dillad    
teimladau    
patrwm  
pwythau
defnydd      
maint          
thema

Ydy’r trwyn yn debyg?    

Ydy mae’r trwyn yn debyg.  

Nac ydy, dyw’r trwyn ddim 
yn debyg.

Ydy’r pwythau yn debyg?   

Ydyn, mae’r pwythau yn 
debyg.

Nac ydyn, dyw’r pwythau
ddim yn debyg.

Mae hwn yn fawr acac mae hwn yn fawr.

Mae trwyn gyda hwn ac mae trwyn gyda hwn.

Mae llygaid mawr gyda hwn acac mae llygaid mawr gyda hon.

Mae gwefus mawr gyda fe acac mae gwefus mawr gyda hi.

Beth sy’n debyg? 



pen

llygad
clust

trwyn
ceg

gên

talcen

gwefus

gwallt

boch

gwddwg



Beth sy’ yn y llun? 
What‘s in the picture ?

Rwy’n gweld______.
I see a _______.

Wyt ti’n gweld_______?   
Do you see a _________?

Ydw, rwy’n gweld_______.
Yes, I see a ______.         

Nac ydw , dwi ddim yn gweld _______. 
No, I don’t see a ______.

pen             head

trwyn     nose

ceg              mouth

dannedd     teeth

clustiau      ears

llaw            hand

dwylo      hands

bochau cheeks

llygaid eyes

gwallt   hair
coler  collar 
gwddwg   neck
gwefus   lips
clust          ear
llygad   eye
crys           shirt
gwên smile
wyneb face

Oes ____ gyda hwn?
Does this one have a______?  Does he have a ______?

Oes… gyda hon?
Does she have a _____?

Oes, Yes,
mae …. gyda hwn / hon.               
he / this one / she has a ___.

Nac oes,   No,
does dim _____ gyda hwn / hon.  
he/ this one / she doesn’t have a ___.



Beth sy’ yn y llun? 

Rwy’n gweld______.

Wyt ti’n gweld_______?   

Ydw, rwy’n gweld_______.

Nac ydw, dwi ddim yn gweld _______. 

pen            
trwyn     
ceg             
dannedd     
clustiau      
llaw            
dwylo      
bochau
llygaid

gwallt   
coler  
gwddwg   
gwefus   
clust          
llygad   
crys           
gwên
wyneb

Oes ____ gyda hwn?

Oes____gyda hon?

Oes,
mae _____ gyda hwn / hon.               

Nac oes,
does dim _____ gyda hwn / hon.  



Beth wyt ti’n gweld? 

Rwy’n gweld______.

Wyt ti’n gweld_______?   

Ydw, rwy’n gweld_______.

Nac ydw, dwi ddim yn gweld _______. 

cylch
calon
sgwâr
deiamwnt

triongl

llinell igam –ogam

croes

Oes ____ gyda hwn?
Oes ____ gyda hon?                    

Oes, mae _____ gyda hwn / hon.               

Nac oes, does dim _____ gyda hwn / hon.  

cylchoeddcalonnausgwariaudeiamwntiautrionglaullinellau igam –ogam



Beth sydd yn y llun? 

Rwy’n gweld______.

Wyt ti’n gweld_______?   

Ydw, rwy’n gweld_______.

Nac ydw, dwi ddim yn gweld _______. 

môr            sea

tywod         sand

tŷ
house

pobl            people

mynydd     mountain

awyr            sky

tonnau        waves

coed            trees

gwair           grass

traeth         beachcymylau     cloudscreigiau       rocksffenestri      windowswal              walldrws            doorto                roofsimne          chimneydŵr
water

Oes ____ gyda hwn?

Oes, mae _____ gyda hwn.

Nac oes, does dim _____ gyda hwn.



Beth sydd yn y llun? 

Rwy’n gweld______.

Wyt ti’n gweld_______?   

Ydw , rwy’n gweld_______.

Nac ydw , dwi ddim yn gweld _______. 

môr            

tywod           

tŷ
pobl            

mynydd     

awyr           

tonnau        

coed           

gwair

traeth          cymylau      creigiau       ffenestri      wal              drws             to                simne   dŵr

Oes ____ yn hwn?

Oes, mae _____ yn hwn.

Nac oes, does dim _____ yn hwn.



Pa liw?      
What colour?

Beth ydy lliw’r ____?
What colour is the _____?

Mae hwn _____.
This one is _____.

yn goch is red
yn frown      is brown
yn felyn       is yellow
yn las           is blue
yn ddu        is black
yn wyn       is white
yn wyrdd    is green
yn oren      is orange
yn llwyd      is grey

yn lliwgar is colourful
yn llachar      is bright
yn dywyll      is dark
yn olau is light

Wyt ti’n hoffi’r llun?
Do you like the picture?

Ydw, rwy’n hoffi’r llun.
Yes, I do like the picture.

Nac ydw, dwi ddim yn hoffi’r llun.
No, I don’t like the picture.

Pam? Why?

Achos mae’n ____. Because it’s _____.

bert     pretty
ddiddorol interesting
lliwgar colourful
dda good
hyfryd lovely

ddiflas boring
sbwriel rubbish
wastraff amser  waste of time
rhy lliwgar too colourful
rhy dywyll too dark



Pa liw?      

Beth ydy lliw’r ____?

Mae hwn _____.

yn goch
yn frown      
yn felyn
yn las
yn ddu
yn wyn      
yn wyrdd
yn oren
yn llwyd

yn lliwgar
yn llachar      
yn dywyll      
yn olau

Wyt ti’n hoffi’r llun?       

Ydw, rwy’n hoffi’r llun.

Nac ydw, dwi ddim yn hoffi’r 
llun.

Pam?

Achos mae’n ____.

bert                   
ddiddorol              
lliwgar                  
dda                       
hyfryd                  

ddiflas                 
sbwriel                  
wastraff amser          
rhy lliwgar     
rhy dywyll



Pa liw gwallt sydd gyda ti?
What colour hair do you have?

Mae gwallt _____ gyda fi.
I have _____hair.

Mae gwallt _____ gyda Ffion.
Ffion has ____hair.

Oes _____gyda ti?
Do you have______?

Oes, mae ______ gyda fi.
Yes, I have_______.

Nac oes, does dim ______ gyda fi.
No, I don’t have_______.

Pa liw llygaid sydd gyda ti?
What colour eyes do you have?

Mae llygaid _____ gyda fi.
I have _____eyes.

Mae llygaid ______ gyda Tom.
Tom has _____eyes.



Pa liw gwallt sydd gyda ti?

Mae gwallt ______ gyda fi.

Mae gwallt _____ gyda Ffion.

Oes  ____ gyda ti?

Oes, mae ____ gyda fi.

Nac oes, does dim ____ gyda fi.

Pa liw llygaid sydd gyda ti?

Mae llygaid _____ gyda fi.

Mae llygaid _____ gyda Tom.



Sut wyt ti’n debyg i Ffion?
How are you similar to Ffion?

Rwy’n denau ac mae Ffion yn denau.
I’m thin and Ffion’s thin.

Mae gwallt melyn hir gyda fi ac mae gwallt melyn hir gyda Ffion.
I’ve got long blonde hair and Ffion has long blonde hair.

mawr big
bach        small
hir       long
hen   old
lliwgar colourful
golau light
tywyll dark
tew   fat
tenau thin
llachar bright
pert  pretty
salw ugly

pigog spiky
byr          short
tal           tall
Ifanc       young

Sut wyt ti’n wahanol i Ffion?
How are you different to Ffion?

Mae trwyn mawr gyda fi ond mae trwyn bach gyda Ffion.
I’ve got a big nose but Ffion has a small nose.

Mae llygaid glas gyda fi ond does dim llygaid glas gyda Ffion.
I’ve got blue eyes but Ffion doesn’t have blue eyes.



Sut wyt ti’n debyg i Ffion?

Rwy’n denau ac mae Ffion yn denau.

Mae gwallt melyn hir gyda fi ac mae gwallt melyn hir gyda Ffion.

mawr

bach        

hir       

hen   

lliwgar

golau
tywyll

tew   

tenau
llachar

pert  
salw 

Pigogbyr          tal           Ifanc       

Sut wyt ti’n wahanol i Ffion?

Mae trwyn mawr gyda fi ond mae trwyn bach gyda Ffion.

Mae llygaid glas gyda fi ond does dim llygaid glas gyda Ffion.



Beth sy’n wahanol?     What’s different?

Dyn / Bachgen ydy hwn. This one / He is a man / boy.
Menyw / Merch ydy hon.  This one / She is a woman / girl.

Mae hwn yn fawr        This one is big
ond but
mae hwn yn fach. this one is small

Mae trwyn mawr gyda hwn ond mae trwyn bach gyda hwn.
This one/he has a big nose but this one/he has a small nose.

Mae dannedd gwyn gyda hwn ond does dim dannedd gwyn
gyda hwn.
This one / he has white teeth but this one doesn’t have white 
teeth.

Mae clustiau mawr gyda hwn ond mae clustiau bach gyda 
hon.
He has big ears but she has small ears.

Does dim gwallt gyda fe ond mae gwallt gyda hi.
He hasn’t got hair but she has got hair.



Beth sy’n wahanol?

Dyn / Bachgen ydy hwn.

Menyw / Merch ydy hon.   

Mae hwn yn fawr 
ond
mae hwn yn fach.

Mae trwyn mawr gyda hwn ond mae trwyn bach gyda 
hwn.

Mae dannedd gwyn gyda hwn ond does dim dannedd 
gwyn gyda hwn.

Mae clustiau mawr gyda hwn ond mae clustiau bach
gyda hon.

Does dim gwallt gyda fe ond mae gwallt gyda hi.



Pa siapiau sydd yn y llun/lluniau?       
What shapes are there in the picture / pictures?

Mae _____ac mae_____hefyd.
There’s a ___and a_____ as well.

Wyt ti’n gallu gweld…?
Can you see a ____?

Ydw, rwy’n gallu gweld_____.
Yes, I can see a ____.

Nac ydw, dwi ddim yn gallu gweld___.
No, I can’t see___.

Oes ____yma?
Is there a ____ here?

Oes, mae ____ yma.
Yes, there is a _____here.

Nac oes, does dim ____yma.
No, there isn’t ____here.



Pa siapiau sydd yn y llun/lluniau?       

Mae _____ac mae_____hefyd.

Wyt ti’n gallu gweld___?

Ydw, rwy’n gallu gweld_____.

Nac ydw, dwi ddim yn gallu gweld___.

Oes ____yma?

Oes, mae ____ yma.
Nac oes, does dim ____yma.




