
‘ NEWYDDION ’
g a n TUDUR DYLAN JONE S



NODAU / AIMS

ü Edrych ar gynnwys
y gerdd ‘Newyddion’

ü Edrych ar
dechnegau’r gerdd
‘Newyddion'



1. Yn y rhestr isod, pa enw sy’n
wahanol i bob un arall? Pam?

1.Dan Harries
2.Tom Davies
3.Dafydd ap Gwyn
4.Mike Jones



1. Yn y rhestr isod, pa enw sy’n
wahanol i bob un arall? Pam?

3. Dafydd ap Gwyn



2. Beth yw ‘trychineb’ yn Saesneg?

1.Terrible
2.Disaster
3.Celebration
4.Tragedy



2. Beth yw ‘trychineb’ yn Saesneg?

2. Disaster
4. Tragedy



3. Beth yw ‘news’ yn Gymraeg?

1.Newyddion
2.Cylchgrawn
3.Cyflwynydd
4.Rhaglen



3. Beth yw ‘news’ yn Gymraeg?

1.Newyddion



4. Beth yw ‘news journalist’ yn 
Gymraeg?

1.Heddwas
2.Newyddiadurwr
3.Meddyg
4.Darlithydd



4. Beth yw ‘news journalist’ yn 
Gymraeg?

2. Newyddiadurwr



Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
yng nghanol trychineb, yn gwneud fy ngwaith. 

newyddion saith – 7 o’clock news

yng nghanol – in the middle of

trychineb – disaster

fy ngwaith – my work

Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
yng nghanol trychineb, yn gwneud fy ngwaith. 



Wedi cyrraedd yma ryw ddeuddeg awr
ers i’r wlad ddiodde’r daeargryn mawr



Y pennill cyntaf:
Trychineb

Yr ail bennill:
Daeargryn



arogl marw – the smell of death

ar hyd y lle – all over the place

ddoe – yesterday

llwch – dust/ashes

hyd strydoedd y dre –
throughout the streets of the town

Mae arogl marw ar hyd y lle,
a ddoe yn llwch hyd strydoedd y dre.



Llwch



Gallwch glywed plant yn gweiddi’n groch
am gymorth cyntaf, am weld y groes goch.

Gweiddi’n groch
– to shout at the top 
of their voices
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Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
yng nghanol trychineb, yn gwneud fy ngwaith. 

Wedi cyrraedd yma ryw ddeuddeg awr
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Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
yng nghanol trychineb, yn gwneud fy ngwaith. 

Wedi cyrraedd yma ryw ddeuddeg awr
ers i’r wlad ddiodde’r daeargryn mawr.

Mae arogl marw ar hyd y lle,
a ddoe yn llwch hyd strydoedd y dre.

Gallwch glywed plant yn gweiddi’n groch
am gymorth cyntaf, am weld y groes goch.

Gweld

Gweld

Arogli

Clywed



Geiriau pwysig

trychineb diodde daeargryn

arogl
marw llwch gweiddi’n

groch



Mae’r byd
ar ben

y glaw neb

wedi colli
ei gŵr

crefu am 
ddŵr

cadach blêr
siŵr o 
farw



Mae’r byd ar ben yng nghanol y glaw,
ond does neb wedi cyrraedd i roi help llaw.  

Mae’r byd ar ben –
The world is at an end



I’r un fam ifanc, wedi colli ei gŵr,
nac i’r plentyn bach sy’n crefu am ddŵr.

Crefu – beg/crave



Dacw fabi mewn cadach blêr ar y llawr,
mae’n siŵr o farw o fewn yr awr.

cadach blêr –
dirty rags / dirty 
swaddling clothes

o fewn yr awr – within the hour



Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
nôl at y stiwdio…wedi gorffen fy ngwaith.





Symbol o bwy ydy
Dewi ap Gwyn?

Tudur Dylan Jones?

Ni? 



GWN EW C H Y R
Y M A R F E R A R
D U D A L E N  8



Atebion tudalen 8
1. helpu
2. diodde
3. arogl
4. lwch
5. marwolaeth
6. clywed
7. neb
8. mam 
9. ddŵr
10.babi
11.gorffen
12.Cymru



Geirfa
diodde - suffer

clywed - hear  

arogl – smell

glaw - rain

neb – no-one

marwolaeth – death

llwch – dust / ashes



Pa dechnegau? 
•Odl
• Ailadrodd
•Gwrthgyferbyniad
• Cyflythreniad
• Trosiad
• Apelio at y synhwyrau

• Rhyme
• Repetition 
• Contrast
• Alliteration
•Metaphor
• Appeals to the senses



ODL

Mae 8 cwpled yn y gerdd. 

Mae pob cwpled yn odli
e.e. ‘awr’/’mawr’

‘lle’/’dre’

Mae’r odl yn syml.  Mae hyn yn helpu i wneud y neges
(message) yn glir. 

rhoi strwythur
– give structure



AILADRODD

‘Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
……………………….fy ngwaith’

Dydy Dewi ap Gwyn ddim yn poeni am y bobl.  Mae e’n
gweld y problemau ond dydy e ddim yn helpu.  

Mae hyn yn gwneud i ni feddwl.  Ydyn ni fel Dewi ap
Gwyn?

Cysylltu’r pennill
cyntaf a’r pennill olaf



AILADRODD

‘marw’

Mae hyn yn pwysleisio bod pobl yn diodde (suffering).



GWRTHGYFERBYNIAD
‘Dewi ap Gwyn ar newyddion saith
ynghanol trychineb, yn gwneud fy ngwaith’

‘Mae’r byd ar ben yng nghanol y glaw
ond does neb wedi cyrraedd i roi help llaw.’

Mae gwrthgyferbyniad rhwng y diodde (suffering) a’r diffyg
help (lack of help). 



CYFLYTHRENIAD

‘gweiddi’n groch / am gymorth cyntaf…’

‘Mae’r byd ar ben…’

Mae’r cyflythreniad caled (hard) yn pwysleisio bod y 
sefyllfa (situation) yn ofnadwy. 



APELIO AT Y SYNHWYRAU

Mae Dewi ap Gwyn yn:
- gweld y problemau

- clywed y gweiddi
- arogli’r diodde.  

Er hyn (despite this), dydy e ddim yn poeni. 


