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< Taflen y Tiwtor >

Trefnu Cyfarfod
Perthynas â Chyrsiau CBAC
Cwrs Mynediad CBAC. Bydd yr ymarfer hwn yn addas ar ôl Uned 8.

Dull
Bydd pob myfyriwr yn derbyn cerdyn dyddiadur a fydd yn nodi
trefniadau gwyliau ei bennaeth/ei phennaeth. Y myfyriwr ydy
ysgrifennydd dyddiadur y pennaeth ac mae’n awyddus i drefnu
cyfarfod lle bydd y pennaeth a thri pherson arall yn bresennol.
Mae’n debyg bod problem wedi codi â chytundeb pwysig.
Mae’n rhaid siarad ag ysgrifennydd dyddiadur pawb arall.
Does dim modd gofyn ‘Pryd mae Mrs Hughes ar gael’.
Mae’n rhaid defnyddio cwestiwn sy’n dechrau ag ‘ydy’
e.e. Ydy Mrs Hughes ar gael bore dydd Llun?
Os nad ydy (Mrs Hughes) ar gael, mae’n rhaid esbonio pam.
Y pedwar sydd yn gorfod bod yn y cyfarfod ydy:
Miranda Hughes
Anwen Morgan
John Gwynedd
Ianto Jones
Pedwar cerdyn sydd. Bydd gan (Miranda Hughes) sawl
ysgrifennydd yn y dosbarth. Os ydy’r dysgwr wedi siarad ag
‘ysgrifennydd Miranda Hughes’ eisoes, dylid dweud ‘Diolch yn
fawr’ a symud ymlaen.
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Miranda Hughes
Bore

Prynhawn

chwarae pél-droed

Llun
Mawrth

edrych ar y rygbi

Mercher

mynd i Langefni

Iau

rhedeg marathon

Gwener

dysgu Eidaleg

pysgota gyda Probert Jones
mynd am dro

Anwen Morgan
Bore
Llun

mynd i weld ffrindiau

Mawrth

mynd i Ddolgellau

Mercher

mynd i weld ei chwaer

Iau

prynu car

Gwener

cadw’n heini

Prynhawn

mynd i’r banc

chwarae golff
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John Gwynedd
Bore

Prynhawn

Llun

chwarae sboncen

mynd i ddosbarth dawnsio

Mawrth

coginio cyri

mynd i farbiciw

Mercher
Iau

rhedeg marathon

Gwener

dysgu sgïo

garddio

Bore

Prynhawn

Ianto Jones
Llun

prynu bwthyn

Mawrth

prynu carafan

prynu fflat

Mercher

prynu tŷ

mynd i’r banc

Iau

mynd at y meddyg

Gwener

mynd at y deintydd

