
Tasg 2 
 
Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain a cheisiwch gofnodi 
unrhyw enwau priod wrth wrando. 
 
Beth yw enw priod? = Enw ar berson, lle, dyddiad neu gwmni. 
 
Wrth wrando’n ofalus, dylech fedru enwi 8 enw priod gwahanol 
yn y tabl isod. 
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Gwirio’r gwaith! 
Gwiriwch eich atebion ar gyfer Tasg 2 drwy ddefnyddio’r 
trawsgript isod. 

Alwyn Hughes – Casglu Creiriau 
 
Iolo:   Ma’r lle ma’n frith o hen greiriau Alwyn, lle ddechreuodd hyn 
i gyd? 
Alwyn:  Wel mi ddechreuodd tua wyth, naw mlynedd yn ôl. On i’n 

casglu enwe caeau a mi ddudodd rhywun wrthai fod ‘na hen 
gymeriad yn ochre Llanfair Caereinion o’r enw Morus Ifans, 
Ty’n Rhos. Ro’dd o’n un o’r rhai ola’ yn yr ardal i gadw ceffyle 
gwedd. Yn anffodus, tua dwy flynedd yn ôl, mi fuodd Morus 
farw a mi fu’r teulu’n garedig iawn, mi ddaru nhw roi dipyn o’r 
hen greiriau i mi. 

Iolo:   Rhein fan hyn ie? 
Alwyn:  Rhein fan hyn ie. 
Iolo:   A bladur ydy hwn, dwi’n nabod hwn, Al. 
Alwyn:  Wel ie, bladur oedd hwn yn perthyn i’r diweddar Morus 

Ifans, yr hen greadur, a doedd Morus ddim yn coelio mewn 
gwario pres os nagoedd rhaid! 

Iolo:  Peth erill dwi’n adnabod draw fan hyn ydy’r gwelle ‘ma – 
gwelle defed? 
Alwyn:  Ia. Ma’ gina’i gasgliad o dros hanner cant o welleifie ‘ma, ond 

ma’ rhein yn bedwar gwelle arbennig iawn – gwelle, gwelleifie 
ardaloedd. Ma’ hwn yn welle Tanat. Ma’ hwn yn welle 
Hiraethog. Ma’ hwn yn welle Prysor. A ma’ hwn, gwelle Wddyn. 
Dwi ddim yn gwbod am un gwelle Wddyn arall heblaw am hwn. 

Iolo:   Oes ‘na le i ti fyw fan hyn Al, neu jest y creiriau?! 
Alwyn:  Wel dwi’m yn gwbod. Mae ‘di mynd yn o llawn ‘ma. Ond dyna ni. 

Ma’r wraig a’r plant yma rhywle... 
Iolo:   Yn y sied ma nhw? 
Alwyn:  Wel ie, yn hollol! Ti’m ishe i’r pethe ‘ma rhydu nagoes?! 
 
 
 
 
 
 



 


