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Rhigwm
Pum Hwyaden  
Pum hwyaden aeth i’r llyn, 
Traed bach du a phlu bach gwyn,
Gwaeddodd Mam yn ddigon crac, 
‘Pedair sydd ar ôl cwac, cwac!’ 

Pedair hwyaden aeth i’r llyn,
Traed bach du a phlu bach gwyn,
Gwaeddodd Mam yn ddigon crac, 
‘Tair sydd ar ôl, cwac, cwac!’ 

Tair hwyaden aeth i’r llyn,
Traed bach du a phlu bach gwyn,
Gwaeddodd Mam yn ddigon crac, 
‘Dwy sydd ar ôl, cwac, cwac!’ 

Dwy hwyaden aeth i’r llyn,
Traed bach du a phlu bach gwyn,
Gwaeddodd Mam yn ddigon crac, 
‘Un sydd ar ôl, wel cwac, cwac, cwac!’ 

Un hwyaden aeth i’r llyn,
Traed bach du a phlu bach gwyn,
Gwaeddodd Mam yn ddigon crac, 
‘Does yr un ar ôl! O! cwac, cwac, cwac!’ 

Mami aeth am dro i’r llyn,
Traed bach du a phlu bach gwyn. 
Gwaeddodd Mam, ‘Dewch, cwac,cwac,cwac!’ 
Daeth pawb yn ôl, pob un wan jac!

1, 2, 3, Splosh! 
gan David Melling

Datblygu’r stori
•  Fflap, naid, sbonc! Gofynnwch i’r plant 

ddynwared symudiadau’r hwyaid yn y stori. 
Cerddwch o amgylch yr ystafell a’u hannog 
nhw i’ch dilyn tra’ch bo’n fflapio’ch breichiau 
fel adenydd, yn cwacian ac yn siglo cerdded fel 
hwyaden.

•   Cyfateb yr wyau. Casglwch ychydig o gartonau 
wyau a’u llenwi ag wyau neu beli plastig o 
wahanol liwiau. Gofynnwch i’r plant ddidoli’r 
wyau a chyfateb y lliwiau.

•   Allan â chi. Os oes pwll hwyaid yn eich parc 
lleol, beth am drefnu amser stori arbennig yn yr 
awyr agored? Fe fydd y plant wrth eu boddau’n 
gweld yr hwyaid yn sblasio yn y dŵr yn union fel 
y rhai yn y stori!

•   Sblish, sblash, sblosh! Llenwch fowlen blastig 
neu dwba â dŵr a rhoi ambell hwyaden rwber 
ar un ochr. Gadewch i bob plentyn ollwng 
hwyaden i’r dŵr, a’u cyfrif fesul un.

Syniadau crefft
•   Addurno wyau. Sicrhewch fod glud, papur 

sidan, darnau o ddeunydd neu gliter ar gael, 
ynghyd â wyau crefft polystyren, a gadael i’r 
plant fod yn greadigol.

•   Pwll hwyaid bychain. Torrwch siapiau hwyaid 
allan o bapur melyn. Paentiwch blât papur yn las 
a gludwch yr hwyaden yn y canol. Fe allech chi 
addurno’ch pwll hefyd â phapur sidan gwyrdd 
neu ‘blanhigion’ o lanhawyr pibelli a rhai siapiau 
pysgod papur.

•   Hwyaid fflwffog. Argraffwch dempledi hwyaid 
syml a’u haddurno â phlu crefft a glud. 
Gwnewch dwll yn y top a rhoi ychydig o linyn 
neu ruban i’w hongian. 

Darluniau gan Daniel Taylor
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Rhigymau 
Mr Hapus
Mr Hapus ydw i, ydw i, ha-ha.
Mr Hapus ydw i, ydw i, ha-ha. 
Mr Hapus ydw i
Mr Hapus ydw i
Mr Hapus ydw i, ydw i, ha-ha!

Mr Trist ydw i, ydw i, bw-hw. 
Mr Trist ydw i, ydw i, bw-hw.
Mr Trist ydw i
Mr Trist ydw i
Mr Trist ydw i, ydw i, bw-hw!

Mr Tawel ydw i, ydw i, sh-sh...

Mr Swnllyd ydw i, ydw i, hw-rê...

Ffrind i Fi
Wnei di fod yn ffrind i fi, 
Yn ffrind i fi, yn ffrind i fi? 
Wnei di fod yn ffrind i fi, 
A cwtchio gyda fi? 

Yr wyt ti yn ffrind i fi, 
Yn ffrind i fi, yn ffrind i fi! 
Yr wyt ti yn ffrind i fi, 
Sy’n cwtchio gyda fi!

Cuddle Bear 
gan Claire Freedman

Datblygu’r stori
•  Eirth cerddorol! Gofynnwch i’r plant eistedd 

mewn cylch a chwarae ychydig o gerddoriaeth 
wrth iddyn nhw basio tedi o gwmpas y cylch. 
Pan fo’r gerddoriaeth yn stopio, gofynnwch i’r 
plentyn sy’n dal y tedi os hoffai roi cwtsh iddo.

•   Syndod yr anifeiliaid. Casglwch amrywiaeth o 
deganau meddal, pypedau neu ffigyrau plastig at 
ei gilydd o rai o’r anifeiliaid sydd yn y stori (beth 
bynnag y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw!) 
a’u rhoi nhw mewn blwch â chaead. Gadewch 
i’r plant basio’r blwch o gwmpas mewn cylch a 
dewis anifail yn eu tro. Siaradwch am sut y mae 
pob anifail yn edrych; oes ganddyn nhw blu? 
Ffwr? Pa liw ydyn nhw? Gofynnwch ynglŷn â’r 
synau y maen nhw’n eu gwneud a’u symudiadau, 
yna gofyn i’r plant ddynwared pob anifail.

•   Cwtsh arthaidd. Gofynnwch i’r plant ddod â’u 
hoff dedi i’r sesiwn. Anogwch y plant i roi cwtsh 
mawr cynnes i’w tedi ar ddiwedd y stori!

•   Drych, drych. Siaradwch am y cymeriadau 
sydd yn y llyfrau a’u hemosiynau (unig, ar goll, 
trist, ofnus). Gofynwch i’r plant wynebu ei gilydd 
neu eu rhieni/gofalwyr a dynwared yr olwg ar 
wynebau ei gilydd.

Syniadau crefft
•   Eirth papur. Torrwch ffigyrau doliau allan o bapur 

a chynnwys clustiau i’w gwneud nhw’n siâp tedi 
(mae digon o dempledi rhad ac am ddim ar-lein). 
Defnyddiwch beniau ffelt neu baent i’w haddurno 
a gofyn i’r plant dynnu lluniau o wynebau â 
gwahanol olwg arnyn nhw. 

•   Arth frown weadog. Paentiwch blât papur â glud 
ac yna gwasgaru ychydig o waddodion coffi arno. 
Gwnewch siapiau llygaid, trwyn, ceg a chlustiau 
syml o gardbord a gludo’r nodweddion wyneb 
ymlaen. Fe allech chi hyd yn oed ychwanegu ffon 
lolipop i’r cefn i greu masg arth syml.

•   Gludwaith tedi. Argraffwch dempledi arth syml 
ar bapur gwyn a gludo darnau o bapur neu 
ddeunydd brown arnyn nhw. Torrwch gylchoedd o 
bapur du allan ar gyfer y llygaid a’r trwyn. Os oes 
botymau neu secwins sbâr gennych chi, beth am 
ychwanegu’r rheini hefyd? Neu dici-bô rhuban?

Darluniau gan Daniel Taylor
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Rhigymau
Teimlo
(Tôn: ‘Twinkle Twinkle Little Star’)

Mae gen i deimladau lu, 
Dyma gân am ddau neu dri. 
Weithiau’n hapus, weithiau’n drist. 

Weithiau’n ofnus, weithiau’n ddig. 

Rydw i’n falch mai fi yw fi, 
Teimlad arall, welwch chi. 

Mae gen i deimladau lu, 
Dyma gân am ddau neu dri.

Os Wyt Ti’n Hapus, Gad Im Wybod 
Os wyt ti’n hapus, gad im wybod, dyro glap, 
Os wyt ti’n hapus, gad im wybod, dyro glap, 
Os wyt ti’n hapus, gad im wybod, gad iddo 
ddangos ar dy wyneb, 
Os wyt ti’n hapus, gad im wybod, dyro glap.

Gellir ychwanegu penillion ychwanegol am 
deimladau fel hyn: 
Os wyt ti’n unig gad im wybod, dyma gwtsh, 
Os wyt ti’n gysglyd, gad im wybod, cau dy lygaid… 
Os wyt ti’n drist, gad im wybod, dwed bw-hw 
Os wyt ti’n gyffrous, gad im wybod, dyro floedd!

Hapus... 
gan Emma Dodd

Datblygu’r stori
•  Caneuon hapus! Gofynnwch i’r plant pa 

ganeuon sy’n eu gwneud nhw’n hapus. Canwch 
ychydig o’u hoff ganeuon gyda’ch gilydd fel 
grŵp.

•   Gemau swnllyd, llawn hwyl. Chwaraewch 
gerddoriaeth uchel a chael y plant i sboncio 
fel y gwdihŵ fach hapus yn y stori. Stopiwch 
y gerddoriaeth a gofyn i’r plant geisio aros 
mor llonydd â delw nes bod y gerddoriaeth yn 
ailddechrau. 

•   Gwdihŵiaid bach. Gan ddefnyddio sgarffiau 
lliw, rhowch ddwy i bob plentyn fel eu bod nhw’n 
gallu dal un ym mhob llaw a phlymio, codi a 
fflapio’u ‘hadenydd’ fel gwdihŵiaid. 

•   Golygfa’r goedlan. Gwnewch flwch trysor neu 
nyth o wair a’i addurno â phlu, brigau, dail a 
moch coed. Ychwanegwch ffigwr/tegan meddal 
o gwdihŵ os oes gennych chi un, a gadael i’r 
plant anturio! 

Syniadau crefft
•   Gwdihŵiaid y nos. Ar ddalen o bapur du, 

tynnwch lun siâp crwn a’i liwio â sialc gwyn. 
Torrwch big siâp triongl a’i ludo ymlaen gyda 
llygaid mawr wiglog. Ychwanegwch ychydig o 
gliter i greu sêr, a lleuad wedi’i thorri allan o ffoil 
neu bapur arian.

•   Masg gwdihŵ. Torrwch ddau dwll mawr mewn 
plât papur ar gyfer y llygaid. Paentiwch y plât 
â glud a gosod plu crefft arno. Torrwch big siâp 
triongl o bapur a’i ludo dros y plu. Gwnewch 
dwll ar bob ochr i’r masg a gwthio rhuban neu 
linyn trwy’r ddwy ochr er mwyn clymu’r masg 
ymlaen. 

•   Pyped bys. Gludwch ddau bompom crefft â’i 
gilydd a lapio glanhawr pibell o gwmpas y 
canol i wneud siâp modrwy. Torrwch dri thriongl 
papur bach, gludo dau i waelod y pompom i 
greu traed a’r llall ar ganol y pompom uchaf 
i greu pig. Gosodwch lygaid papur crwn ac 
yna pluen ar bob ochr. Bachwch y fodrwy dros 
eich bys a chwifio’ch llaw i wneud i’ch gwdihŵ 
hedfan drwy’r awyr!

Darluniau gan Daniel Taylor
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Rhigymau
Dau Gi Bach
Dau gi bach yn mynd i’r coed,
Esgid newydd am bob troed.
Dau gi bach yn dwad adre,
Wedi colli un o’u sgidie.
Dau gi bach.

Fferm yr Hafod 
Gwartheg Fferm yr Hafod,
Yn brefu dros y lle, 
Mw mw, mw mw, 
Wel dyna le!

Cŵn Fferm yr Hafod, 
Yn cyfarth dros y lle, 
Bow wow, wow wow, 
Wel dyna le! 

Cathod Fferm yr Hafod,
Yn mewian dros y lle, 
Mi-aw, mi-aw, 
Wel dyna le! 

Defaid Fferm yr Hafod, 
Yn brefu dros y lle, 
Me me, me me, 
Wel dyna le! 

Mochyn Fferm yr Hafod, 
Yn rhochian dros y lle, 
Rhoch rhoch, rhoch rhoch, 
Wel dyna le! 

 

Honc Honc! 
gan Petr Horáček

Datblygu’r stori
•  Hoff anifail. Siaradwch am y synau a’r 

symudiadau y mae pob anifail yn eu gwneud ac 
yna gofyn i’r plant eistedd mewn cylch. Roliwch 
bêl tuag at un o’r plant yna, wedi iddyn nhw ei 
dal, gofyn iddyn nhw ail-greu sŵn anifail o’r llyfr. 

•   Ailadrodd y rhythm. Gofynnwch i un plentyn fod 
yn gath a chlapio rhythm i’r grŵp. Gofynnwch i’r 
plant eraill wrando ac yna dynwared, a chlapio’r 
un rhythm â’r gath. Gadewch i bob plentyn roi 
cynnig ar fod yn gath a chreu rhythm i’r lleill ei 
ddynwared.

•   Ffarm synhwyraidd. Rhowch wair, plu, gwlân, 
ffelt ac unrhyw hen ddarnau o ddeunydd 
fflwffog mewn bocs mawr. Os oes gennych chi 
unrhyw ffigyrau o anifeiliaid fferm plastig neu 
dractorau, gallwch chi ychwanegu’r rhain hefyd. 
Fe allech chi ddefnyddio ffoil i wneud pwll, ffyn 
lolipop fel pyst ffens ac fe allech chi hyd yn oed 
ychwanegu ychydig o wrtaith i botyn bach i 
wneud cwt mochyn mwdlyd. Gadewch i’r plant 
archwilio gwahanol weadeddau’r anifeiliaid a 
llefydd ar y fferm o’r llyfr.

Syniadau crefft
•   Defaid gwlanog! Torrwch siapiau o ddefaid 

allan o bapur gwyn trwm. Paentiwch gorff y 
ddafad â glud, ac yna gwasgwch beli gwlân 
cotwm arno i’w orchuddio. Defnyddiwch ben 
ffelt i ychwanegu nodweddion wyneb a lliwio’r 
coesau. 

•   Penwisg clustiau cath. Torrwch ddau stribed 
o gerdyn tenau a’u styffylu at ei gilydd ar y 
pennau i ffurfio penwisg. Torrwch ddau driongl 
allan o gerdyn i’w styffylu i’r tu blaen i greu’r 
clustiau. Os oes gennych chi baent wyneb, fe 
allech chi dynnu llun wisgers hefyd.

•   Ôl llaw mochyn. Gofynnwch i’r plant wneud ôl 
llaw ar gerdyn tenau mewn paent pinc. Gludwch 
gylch dros yr ôl bawd ar gyfer y pen ac yna 
tynnwch lun trionglau fel clustiau. Rhowch arno 
lygaid wiglog a chynffon binc gyrliog o lanhawr 
pibell.
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