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Rydych yn byw drwy gyfnod
hanesyddol ar hyn o bryd

Llenwch y tudalennau hyn gyda phethau i

edrych yn ôl arnynt mewn blynyddoedd i

ddod.

Dyma rai syniadau o bethau eraill i'w

cynnwys:

Papur Newydd

Enfys

Dyddiadur 

Lluniau

Atgofion



Dyma rai o fy hoff bethau:
tegan:                                                      
lliw:                                                    
anifeil:                                                   
bwyd:                                                        
rhaglen:                                                        
ffilm:                                                      
llyfr:                                                     
gweithgaredd:                                                
lle:                                                    
cân:                                                    

Amdanaf i
oedran

Taldra

Pwysau:

Maint
esgidiau

Fy ffrind(iau) gorau

Pan fydda i'n hŷn, dw i eisiau bod yn



Sut dwi’n teimlo:
Geiriau i ddisgrifio sut

dwi’n teimlo
Beth mae’r profiad hwn

wedi’i ddysgu i fi:

Sut dwi’n teimlo o 1 i 5
          

1 = trist iawn 5 = bodlon iawn

Pethau dwi’n ddiolchgar
amdanynt:

Beth sydd wedi fy ngwneud
i'n hapus yn ystod y cyfnod

hwn:



Fy mhrintiau llaw:
Gadewch eich ôl

ar y dudalen hon



Dyma fi!
Defnyddiwch y dudalen hon i

dynnu llun ohonoch chi’ch hun



Lle dwi’n byw:
Defnyddiwch y lle yma i dynnu

llun o ble rydych chi’n byw yn

ystod y cloi mawr. Gallech chi hyd

yn oed dynnu llun o bwy rydych

chi’n byw gyda nhw!



Yr hyn rydym wedi bod yn ei
wneud:

Yn ystod y cloi
mawr dwi wedi…



cyfweld ag oedolyn:
Enw’r oedolyn:

oedran:

Beth yw eich atgofion gorau
o'r profiad hwn?

Beth oedd y newid mwyaf?

Beth rydych chi’n fwyaf
diolchgar amdano?

At beth rydych chi’n edrych ymlaen ato
fwyaf pan fo hyn i gyd drosodd?

Beth ydych chi wedi’i
fwynhau’r mwyaf?



Llythyr at fy hun yn y dyfodol:

annywl                                                
                                                             
                                                             
                                                             
                                                           
                                                             
                                                            
                                                             
                                                           
                                                             
Cariad oddi wrth                                 



Yr hyn rwyf fwyaf cyffrous amdano
Pobl dwi’n awyddus iawn i’w

gweld

Lleoedd dwi’n awyddus iawn i
fynd iddynt



Casglwch bethau eraill rydych wedi'u gwneud
yn ystod y cyfnod hwn yr hoffech chi eu cadw gyda'r

llyfr hwn.

Rhowch bopeth yn ddiogel mewn cynhwysydd
Seliwch y cynhwysydd gyda thâp neu linyn

Rhowch e mewn bag bin neu fag plastig
Storiwch e'n ddiogel mewn atig, ystafell
islawr neu gwpwrdd Harri Potter dirgel

Arhoswch 10 mlynedd…allwch chi wneud hynny??

Agorwch eich capsiwl amser mewn degawd a
chael eich rhyfeddu gan beth sydd y tu mewn!

beth nesaf?


