
Tasg 2 > Llenwi’r bylchau wrth wrando 
• Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain a llenwch y bylchau 

wrth wrando. 
• Cofiwch fod y trawsgript wedi ei ysgrifennu yn 

nhafodiaith Lowri a Bedwyr. 
	  

Lowri:   Bedwyr! 

Bedwyr:  Helo! Shwmae? 

Lowri:   Shwt wyt ti? 

Bedwyr:  Very good .............................. 

Lowri:   O’n i’n .............................. mai fan hyn bydden i’n ffindo ti. 

Bedwyr:  Wel, ie ie... 

Lowri:   Be’ ma’ gŵr o .............................. yn ’neud i fyny yn Llandudno  ’te? 

Bedwyr:  Wel, des i lan ‘ma i’r ............................. rhyw ....................... mlynedd 

yn ôl, wedyn ers ‘ny, ‘wi wedi bod yn dysgu ................. 

............................, a dyna pam fi’n Llandudno heddi. 

Lowri:   Pryd ddechreuest di ar yr ......................... yma ’te? 

Bedwyr:  O’dd y ............................. yn eira fyrddio cyn fi.... 

Lowri:   Felly bai hi yw e... 

Bedwyr:  Bai hi yw e i gyd...ie ie! A wedyn, ie,  na’th hi fforso fi i fynd mas ar 

........................ i Ffrainc a ‘nes i ga’l y bug wedyn ‘do? A cwmpo mewn 

cariad â’r holl beth. 

Lowri:  Ond ti ‘di llwyddo i ............................... hobi i mewn i ffordd o fyw a 

......................... hefyd? 

Bedwyr:  Wel do, nes i ddechre ’neud ‘yn, mynd trw’r cymhwystere, trwy’r 

system, BASI ‘ma nhw’n galw fe, a wedyn nawr ‘dwi’n 

................................. Ond ‘dw i dal yn hyfforddi fwy, so gobitho ’neud, 

mynd ymla’n i lefel tri, sef, i ti ga’l gwitho mas yn ..........................., ti’n 

gwbod? ‘Dwi’n gweithio llawn amser i ........................... 



........................ .............................., ‘dwi’n hybu’r ................... 

.........................., trial ca’l mwy o Gymry yn gw’itho yn y maes a 

mwynhau yn y maes hefyd, ti’n gw’bod? A wedyn nethon ni gychwyn 

.............. .................... ............................ rhyw dair mlynedd yn ôl 

bellach, a wedyn ma’ ‘na rhyw ...................... i dri deg ohonon ni yn 

dod fan hyn bob	  wthnos i ymarfer a mynd mas i Ffrainc a lan i’r 

............................. withe. 

Lowri:  Mae e’n siŵr o fod yn ffordd dda o ddenu pobl ifanc ‘fyd i 

............................ yr iaith Gymraeg ac i wneud rwbeth .................. 

gyda’i gilydd.  

Bedwyr:  Odi, wel y bwriad yw, yn hytrach na ’neud mater o’r peth, bod e jyst yn 

digwydd yn ..............................., a wedyn wrth bo’ ni wedyn yn 

hyfforddi yn ....................... a siarad ymysg ein gilydd yn Gymraeg, 

mae e jyst yn normaleiddio’r ..................... iddyn nhw, ti’n gwbod? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


