
â chwlwm i’w wneud yn saff a gwnewch yr un 
peth yr ochr arall. Addurnwch y sbienddrych fel 
bynnag y dymunwch! 

Rhigymau

Pum Crocodeil
Pum crocodeil yn nofio yn yr afon,
Pum crocodeil yn nofio yn yr afon,
Nofiodd un o dan y dŵr,
Dim ond pedwar sydd ar ôl.

Pedwar crocodeil yn nofio yn yr afon,
Pedwar crocodeil yn nofio yn yr afon,
Nofiodd un o dan y dŵr,
Dim ond tri sydd ar ôl.

Tri crocodeil yn nofio yn yr afon,
Tri crocodeil yn nofio yn yr afon,
Nofiodd un o dan y dŵr,
Dim ond dau sydd ar ôl.

Dau grocodeil yn nofio yn yr afon,
Dau grocodeil yn nofio yn yr afon,
Nofiodd un o dan y dŵr,
Dim ond un sydd ar ôl.

Pe Cawn i Fod
Pe cawn i fod yn fwnci bach,
Yn fwnci bach, yn fwnci bach; 
Pe cawn i fod yn fwnci bach, 
Wel, dyma beth a wnawn. 
Sef, neidio, neidio ’nôl a ‘mlaen, 
Nôl a ‘mlaen, nôl a ’mlaen; 
Neidio, neidio nôl a ‘mlaen. 
Pe cawn i fod yn fwnci bach, 
Wel, dyma beth a wnawn.

Anifeiliaid 
gan Debbie Powell 

Datblygu’r stori

•  Ra Ra! Snap Snap! Gorchuddiwch flwch 
cardfwrdd bach â phapur lliwgar. Argraffwch 
luniau o bob anifail yn y llyfr a’u gludo ar un 
ochr y blwch. Gofynnwch i’r plant eistedd mewn 
cylch a mynd yn eu tro i daflu’r ‘dis’. Pan fydd y 
dis yn glanio, anogwch y plant i ddynwared sŵn 
yr anifail hwnnw.  

•   Bocs trysor y jyngl. Ychwanegwch wair, 
dail, cerrig, brigau a rhywbeth bach i ddal 
dŵr mewn blwch cardfwrdd. Ychwanegwch 
anifeiliaid plastig a geir mewn jyngl, a 
gadewch i’r plant gael antur! Siaradwch â’r 
plant am yr anifeiliaid amrywiol. Sut maen 
nhw’n edrych? Beth maen nhw’n ei fwyta? Sut 
maen nhw’n symud? 

•   Cardiau fflach y synhwyrau. Argraffwch luniau 
o rai o’r anifeiliaid yn y llyfr ar gerdyn gwyn 
A4. Gan ddefnyddio tâp sy’n ludiog ar y ddwy 
ochr, gorchuddiwch gefn y cerdyn â defnydd 
amrywiol i gynrychioli ansawdd a theimlad pob 
anifail. Gallech ddefnyddio plu lliwgar ar gyfer 
y parot, ffwr ffug du a gwyn ar gyfer y panda, 
papur tywod ar gyfer yr eliffant a cherdyn ewyn 
crefft ar gyfer y crocodeil. Gofynnwch i’r plant 
deimlo pob un a dyfalu pa anifail fydd ar yr 
ochr arall. 

Syniadau crefft

•   Llewod sbageti. Gofynnwch i’r plant dorri 
darnau o sbageti yn eu hanner ac i hyd 
amrywiol. Torrwch gylch o bapur melyn a’i ludo 
ar ddarn o bapur gwyn. Torrwch lygaid o bapur 
gwyn a lliwiwch gannwyll y llygaid â marciwr du. 
Gorffennwch wynebau’r llewod â thrwyn a cheg. 
Gludwch y sbageti ymlaen, gan wneud llawer o 
linellau syth ar hap o gwmpas yr wyneb i greu 
mwng. 

•   Sbienddrych cardfwrdd.  Gludwch ddau diwb 
cardfwrdd at ei gilydd gyda thâp sy’n ludiog 
ar y ddwy ochr. Defnyddiwch siswrn i dorri twll 
bach ar ymyl allanol y ddau rolyn, tua hanner 
modfedd o’r top. Torrwch ddarn o linyn a 
bwydwch un pen o’r llinyn drwy’r twll. Clymwch 
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• 

Rhigymau

Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed
Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed,
Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed,
A llygaid, clustiau, trwyn a cheg,
Pen, ysgwyddau, coesau, traed, coesau, traed.

Roedd Tri yn Cysgu
Roedd tri yn cysgu’n iach, 
A dwedodd yr un bach, 
‘Trowch drosodd, trowch drosodd!’ 
Ac fe drodd pawb drosodd, 
A disgynnodd un i’r llawr. 

Roedd dau yn cysgu’n iach, 
a dwedodd yr un bach, 
‘Trowch drosodd, trowch drosodd!’ 
Ac fe drodd pawb drosodd, 
a disgynnodd un i’r llawr. 

Roedd un yn cysgu’n iach, 
A dwedodd yr un bach, 
‘Nos da bawb, nos da bawb.’

Datblygu’r stori

•  Canu gyda’n gilydd. Gofynnwch i’r plant beth 
yw eu hoff ganeuon a chanwch gyda’ch gilydd. 
Beth am chwarae recordiad o rigymau a 
chaneuon hefyd? Mae’n ddigon hawdd cael 
gafael ar rai ar lein. Gallech hyd yn oed ddod ag 
offerynnau gyda chi i’r plant eu chwarae. 

•  Bowns! Mwynhewch y sbort o chwarae gemau 
pêl. Gofynnwch i’r plant sefyll mewn cylch a 
bownsio pêl yn ôl ac ymlaen rhwng pob plentyn, 
gan ddweud enw’r plentyn wrth iddo ddal y bêl. 
Mae pêl traeth yn ddigon meddal i weithio’n 
dda ar gyfer y gweithgaredd hwn. 

•  Copïo fi. Casglwch y plant ynghyd mewn 
cylch a gofynnwch iddyn nhw ddynwared eich 
symudiadau. Rhedwch o gwmpas yn yr unfan, 
neidiwch i fyny ac i lawr, cwympwch i’r llawr, 
codwch eich breichiau’n uchel, a’u hymestyn yn 
isel. 

Syniadau crefft

•   Offerynnau ysgwyd. Gosodwch boteli plastig 
ac ambell bowlen o eitemau y byddwch chi’n 
eu defnyddio i lenwi eich offeryn ysgwyd o 
flaen y plant. Gallech ddefnyddio un neu 
fwy o’r canlynol: reis sych, siapau pasta, 
ffacbys, botymau, cerrig mân neu glychau. 
Ychwanegwch rai o’r rhain i’ch potel, caewch y 
caead yn dynn ac yna dechreuwch eu hysgwyd! 

•  Paentio swigen. Arllwyswch ychydig bach 
o gymysgedd swigod i sawl hambwrdd neu 
gwpan ac yna ychwanegwch ychydig o liwiwr 
bwyd mewn lliwiau amrywiol ymhob hambwrdd, 
a’i droi’n ysgafn. Peidiwch â gwneud gormod 
o swigod yn y gymysgedd oherwydd fydd 
y swigod ddim yn gweithio cystal os yw’r 
gymysgedd yn rhy swigodlyd. Rhowch ffon 
swigod yn y gymysgedd a chwythwch swigod ar 
bapur gwyn plaen i greu patrymau lliwgar. 

 

Bouncing Babies  
gan Helen Oxenbury
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• 

Rhigymau

Pawb i Wisgo
Pawb i wisgo côt a het, 
Côt a het, côt a het; 
Pawb i wisgo côt a het, 
Mae hi’n oer!

Pawb i wisgo sbectol haul, 
Sbectol haul, sbectol haul; 
Pawb i wisgo sbectol haul, 
Mae hi’n heulog!

Pawb i wisgo sgidiau glaw, 
Sgidiau glaw, sgidiau glaw; 
Pawb i wisgo sgidiau glaw, 
Mae hi’n wlyb!

Pawb i wisgo côt a sgarff, 
Côt a sgarff, côt a sgarff; 
Pawb i wisgo côt a sgarff,
Mae hi’n wyntog!

Datblygu’r stori

•  Sanau wedi’u paru. Torrwch siapau sanau allan 
o gerdyn amryliw a phatrymog, gan wneud 
yn siŵr fod dau o bob lliw/patrwm ar gael, yna 
gludwch bob hosan ar ddarn plaen o gerdyn. 
Taenwch yr holl gardiau ar arwyneb gwastad, 
wyneb i waered. Gofynnwch i’r plant fynd yn eu 
tro i ddewis unrhyw ddau gerdyn. Ar ôl iddyn 
nhw baru dwy hosan yn llwyddiannus, gellir 
tynnu’r cardiau allan o’r gêm nes i bob pâr gael 
ei ddarganfod. Wrth i chi chwarae, siaradwch 
am y lliwiau gwahanol, gofynnwch i’r plant eu 
hadnabod ac i ddisgrifio’r patrymau amrywiol. 

•  Dyna dywydd. Gwnewch siâp haul, cwmwl 
glaw a phluen eira ar ddarnau mawr o bapur. 
Argraffwch luniau o lawer o fathau gwahanol o 
ddillad, fel het wlân, sgarff, trowsus byr, trowsus 
hir, siwmper, crys-t, cot, esgidiau glaw, sandalau 
ac ati. Siaradwch am fathau gwahanol o 
dywydd a sut y byddwn ni’n newid ein dillad pan 
fydd y tywydd yn newid. Gofynnwch i’r plant 
ddewis dilledyn yr un a’i ychwanegu at y poster 
tywydd addas. 

•  Rwb a dwb dwb! Llenwch fasn â dŵr cynnes 
a thaenwch ychydig o ddillad dol, sanau neu 
hen ddillad babi (mae siopau elusen yn lleoedd 
gwych i ddarganfod y rhain yn rhad). Anogwch 
y plant i gael hwyl wrth sblasio a golchi’r dillad.  

Syniadau crefft

•   Diwrnod golchi. Gofynnwch i’r plant dorri 
delweddau o ddillad allan o hen gylchgronau 
(bydd angen helpu’r plant lleiaf â hyn). Gludwch 
ddwy ffon lolipop ar gerdyn A4 ac yna torrwch 
a gludwch ddarn o linyn i’w huno. Anogwch y 
plant i ludo’r eitemau a ddewiswyd ganddynt 
ar y lein. Gallwch hyd yn oed gael gafael ar 
begiau bach yn y rhan fwyaf o siopau crefft, i 
ychwanegu at eich lein ddillad hefyd! 

•  Penwisg llwynog. Torrwch ddau stribed hir o 
gerdyn oren tenau a’u styffylu ben wrth ben i 
greu penwisg. Torrwch ddau driongl o gerdyn 
oren a dau driongl ychydig yn llai o gerdyn 
gwyn, a styffylwch y rhain i’r blaen i greu 
clustiau.  

Sanau Cadno   
gan Julia Donaldson
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•  Mygydau geifr. Paentiwch blât papur yn frown, 
a thorrwch ddau dwll llygad o ganol y plât, 
Torrwch ddwy glust bigfain allan o gerdyn brown 
a gludwch y rhain ar frig y plât. Amlinellwch o 
gwmpas llaw’r plentyn ar gerdyn brown, a’i dorri 
allan. Gludwch y siâp llaw i waelod yr wyneb, i 
ffurfio barf yr afr. Torrwch drwyn crwn allan o 
gerdyn du, a dau gorn allan o gerdyn lliw hufen. 
Gludwch y cyrn ar y wyneb. Gan ddefnyddio tâp 
gludiog, glynwch bren lolipop ar gefn yr ên, er 
mwyn i’r mwgwd allu cael ei ddal i fyny.  

Rhigymau

Hicori Dicori Doc
Hicori dicori doc, 
Llygoden lan y cloc; 
Mae’n taro tri, 
I lawr â hi! 
Hicori dicori doc.

Oes Gafr Eto
Oes gafr eto? Oes heb ei godro?
Ar y creigiau geirwon mae’r hen afr yn crwydro.

Gafr wen, wen, wen,
Ie finwen, finwen, finwen,
Foel gynffonwen, foel gynffonwen,
Ystlys wen a chynffon, wen-wen-wen.

Oes gafr eto? Oes heb ei godro?
Ar y creigiau geirwon mae’r hen afr yn crwydro.

Datblygu’r stori

•  Herc, naid a stomp! Gofynnwch i’r plant 
ddynwared symudiadau’r anifeiliaid yn y stori. 
Cerddwch o gwmpas yr ystafell ac anogwch 
nhw i’ch dilyn wrth i chi wadlo, cerdded ling-di-
long, dringo, hercian, mynd yn araf bach, gwingo, 
stompio a sgrialu, fel yr anifeiliaid yn y stori! 

•  Mor glyd. Anogwch y plant i rannu’u harferion 
cyn cysgu. Beth sy’n gwneud iddyn nhw 
deimlo’n glyd ac yn barod i gysgu? Oes stori 
cyn cysgu neu gân arbennig ganddyn nhw? 
Efallai bod ganddynt hoff gwrlid neu degan 
meddal? Chwaraewch ‘Mae Seimon yn Dweud’ 
a dynwaredwch y tasgau canlynol: glanhau 
dannedd, golchi wyneb, esgus / cogio cysgu. 
Gallech hefyd ganu rhai o’r awgrymiadau ar 
gyfer caneuon cyn cysgu gyda’ch gilydd. 

•  Twba lwcus anifeiliaid. Casglwch deganau 
meddal, ffigurau plastig, neu luniau o’r 
anifeiliaid wedi’u lamineiddio, a’u rhoi mewn 
blwch neu fasged. Yn eu tro, gadewch i bob 
plentyn ddewis anifail. Gofynnwch i’r plentyn 
ddyfalu pa sŵn y mae’r anifail hwnnw’n ei 
wneud, ac yna anogwch weddill y grŵp i ymuno.  

Syniadau crefft

•   Paentio eirth ffyrc. Gosodwch bapur gwyn, 
paent brown a fforc o flaen pob plentyn. 
Rhowch y fforc yn y paent a gwnewch linellau 
ar y papur, ar siâp cylch, gan weithio allan o 
ganol y dudalen; dyma fydd wyneb yr arth. Gan 
ddefnyddio brwsh paent, ychwanegwch ddau 
gylch brown a thorrwch hanner cylchoedd o 
bapur pinc ar gyfer y clustiau. Gludwch y rhain 
ar y patrwm, ynghyd â chylchoedd o bapur 
gwyn a phapur du ar gyfer y trwyn a’r llygaid. 

•  Pypedau bys llygod. Torrwch gylchoedd tair 
modfedd o led allan o bapur ac yna torrwch 
bob cylch yn hanner. Defnyddiwch dâp gludiog 
i ddal y pennau at ei gilydd i greu siâp côn. 
Gludwch ddau bompom yn glustiau, a dau 
lygad gwgli. I wneud cynffon, torrwch ffyn 
glanhau pib yn eu hanner, a thapio un y tu 
mewn i’r côn. Cyrliwch y ffon lanhau pib er 
mwyn iddo allu bachu ar fys. 

So Cosy  
gan Lerryn Korda
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