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Annwyl Rieni/Gwarchodwyr,  
  

‘Rydym yn nhymor yr Eisteddfod a dyma gyfle gwych i’r disgyblion gael perfformio. Dyma i chi ychydig o 
fanylion ynglyn â’r cystadlu eleni ag ychydig o ddyddiadau i’ch dyddiadur. Os yw eich plentyn/plant yn 
dymuno cystadlu yn y cystadlaethau unigol a fyddwch mor garedig â chwbwlhau’r bonyn isod erbyn 

Dydd Gwener, 17eg o Ionawr os gwelwch yn dda.  Byddaf yn gorfod cofrestru’r disgyblion ar lein ar 
gyfer cystadlu ac ni allaf newid na ychwanegu unrhywbeth ar ôl Dydd Mawrth, 4ydd o Chwefror.  Mae 
yno amrywiaeth o gystadleuthau gan gynnwys canu unawdau, cerdd dant, adrodd, canu gwerin, 
dawnsio, offerynnol ayyb ar gael. Os ydych yn dymuno gweld rhestr testunau gallwch eu gweld ar safle 
gwe yr Urdd. Dyma’r linc: 
 https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/rhestr-testunau/ 

Byddwn ni fel staff yn gallu dysgu’r disgyblion a byddwn yn gyrru copiau adref gyda’r disgyblion.  
  

Rownd Sirol Cogurdd yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl 11/2/20 

Eisteddfod Cylch yn Ysgol Uwchradd Dinbych  7/3/20 

Eisteddfod Ddawns yn Ysgol Brynhyfryd 10/3/20 

Eisteddfod Sir yn Ysgol Brynhyfryd 21/3/20 

Celf a Chrefft (Cylch) ym Mhafiliwn Llangollen  21/4/20 

Celf a Chrefft (Sir) ym Mhafiliwn Llangollen  22/4/20 

Arddangosfa Celf a Chrefft ym Mhafiliwn Llangollen  23/4/20 

  

Thema Celf a Chrefft eleni yw ‘Môr a Mynydd’. Mae yno groeso cynnes i’r disgyblion wneud y 
gweithgareddau adref fel gwaith cartref os ydych yn dymuno.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, 
cysyllwch â mi a byddaf yn barod i’ch helpu.  
Yn gywir  
  

Elinor Wyn Ellis  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EISTEDDFOD YR URDD 2020 

  

Mae fy mhlentyn/plant  ………………..............(enw/au’r plentyn/plant) yn dymuno cystadlu ar y canlynol  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………  
  

Dychwelwch y bonyn i’r Ysgol erbyn Dydd Gwener, 17eg o Ionawr os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr. 
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