BBC PLANT MEWN ANGEN
BETH SY’N EIN GWNEUD NI’N ARBENNIG
Mae’r pennaeth wedi rhoi’r rôl o drefnu ffair dewch a phrynwch yr ysgol i chi er mwyn
codi arian i BBC Plant Mewn Angen. Gallwch hefyd drefnu gweithgareddau codi arian eraill
i gyd-rhedeg gyda’r digwyddiad hwn.
Mae’ch athro wedi gwneud nodiadadau am holl dalentau, sgiliau a chryfderau’r plant sydd yn
eich dosbarth. Gan ddefnyddio’r sgiliau sy’n gwneud eich cyfoedion yn arbennig, mae angen i
chi roi tasg i bob plentyn. Gall y rolau gynnwys, didoli eitemau i gategorïau gwahanol, trefnu
bod yr eitemau sydd ar werth yn edrych yn dda, penderfynu ar bris pob eitem, gwerthu, casglu
arian a rhoi newid, a chyfri’r arian ar y diwedd.

Enw

Beth sy’n ein gwneud ni’n arbennig

Ahmed

Beth

Mae Ahmed yn fathemategwr da.
Mae Amy yn ferch ddoniol iawn sydd bod amser yn gwneud i
bawb chwerthin.
Merch garedig yw Beth sy’n hoffi helpu pobl.

Chini

Mae Chini yn blentyn creadigol iawn.

Elspeth

Guy

Mae Elspeth yn hoffi creu pethau yn ystod sesiynau celf a chrefft.
Mae Freddie yn hoffi cadw’n heini ac mae’n mwynhau rhedeg
a cherdded.
Bachgen sy’n hoffi coginio yw Guy.

Jo

Mae Jo yn dda am drefnu pethau.

Marcel

Plentyn cyfeillgar a chroesawgar yw Marcel.

Nikolai

Mae Nikolai yn greadigol iawn.

Penny

Toni

Mae Penny yn hoffi cynllunio llyfrau comig.
Mae sgiliau cyfrifiadurol da gan Sara ac mae hi’n gwybod llawer
am raglenni cyfrifiadurol gwahanol.
Mae Toni yn fathemategwr da.

Wiliam

Person trefnus yw Wiliam sy’n cydweithio’n dda gydag eraill.
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Sara
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Ysgrifennwch dasg pob plentyn ar ddarn o bapur. Efallai bydd rhai plant yn cymryd rhan
mewn gweithgareddau noddedig yn ystod y ffair dewch a phrynwch. Gallwch gynnal stondin
gacennau a diod ar yr un pryd.

