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Atebion – Gêm Bwrdd 2
Perthynas â Chyrsiau CBAC
Cwrs Mynediad CBAC. Bydd yr ymarfer hwn yn addas ar ôl Uned 4.

Dull
Ceir dis arbennig a bwrdd ar gyfer y gêm. Bydd angen paratoi’r dis
ymlaen llaw (un ar gyfer pob gr ŵp o 3-5). Argymhellir pastio’r dis ar
ddarn o gerdyn cyn plygu a gludo. Bydd angen dis rhifau hefyd.
Dylid rhoi copi o’r bwrdd a’r dis i bob gr ŵp. Bydd angen cownter ar
bawb. Mae’r myfyriwr cyntaf yn taflu’r dis rhifau ac yn symud ei
gownter. Mae’n darllen y cwestiwn yn y sgwâr yn uchel. Mae wedyn
yn taflu’r dis geiriau. Os ydy’r dis yn rhoi ateb ieithyddol bosib i’r
cwestiwn sydd newydd ei ofyn (nac ydw, nac ydy neu nage), mae’r
dysgwr yn cael aros ble mae e. Os na, mae’n rhaid symud yn ôl un
cam. Ymlaen wedyn at y myfyriwr nesaf. Os oes ansicrwydd, dylai’r
myfyrwyr alw ar y tiwtor i ddyfarnu.
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