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Rhigymau
Mynd ar y Ceffyl
Mynd ar y ceffyl, clipiti-clop,
Mynd ar y ceffyl, drot, drot, drot.
Lan i’r mynydd a lawr i’r cwm,
Draw dros y dolydd, bwm, bwm, bwm.

Gyrru a gyrru, gyrru a gyrru
Gyrru a gyrru dros y bryn;
Mynd ar y ceffyl, clipiti-clop,
Mynd ar y ceffyl, drot, drot, drot.

Mynd ar y ceffyl, clipiti-clop,
Mynd ar y ceffyl, drot, drot, drot.
Lan i’r mynydd a lawr i’r cwm,
Draw dros y dolydd, bwm, bwm, bwm.

Horsey! Horsey! / written and composed by 
Box, Cox, Butler and Roberts ©1938

Synau Anifeiliaid 
(ar dôn ‘Un bys, un bawd yn symud / One finger, 
one thumb keep moving’)

Mae’r ceffyl yn gweryru.
Mae’r ceffyl yn gweryru.
Mae’r ceffyl yn gweryru.
Mae’n gwneud y sŵn fel hyn 
[Gwneud sŵn gweryru]

Mae’r hwyad bach yn cwacian.
Mae’r hwyad bach yn cwacian.
Mae’r hwyad bach yn cwacian.
Mae’n gwneud y sŵn fel hyn 
[Gwneud sŵn cwac]

Penillion ychwanegol ar gyfer anifeiliaid eraill:
Mae’r gath yn gwneud sŵn mewian (miaw)
Mae’r ci yn gwneud sŵn cyfarth (‘bow-wow’, nid 
‘woof-woof’)
Mae’r mochyn bach yn sochian (‘soch’, nid ‘oink)
Mae’r ddafad fach yn brefu (mê)
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Clip-Clop 
gan Nicola Smee

Datblygu’r stori
Siarad a chwilota

•     Ail-grëwch sŵn carnau’r ceffyl drwy daro dau 
hanner cragen cneuen goco neu gwpanau 
plastig gyda’i gilydd. Arbrofwch gyda synau 
bocsys a blychau eraill hefyd! 

•   Siaradwch am symudiadau’r ceffyl – cyflym / 
cynt, arafach, stop! Gofynnwch i’r plant symud 
o gwmpas yr ystafell mewn cylch wrth i chi eu 
cyfarwyddo i symud yn gynt, yn arafach ac yna 

i stopio.

  •   Trefnwch ymweliad â fferm leol neu sw 
gyffwrdd. Gallech hyd yn oed gynnal Amser 
Stori yno!

•   Siaradwch am y synau y mae’r anifeiliaid yn y 
stori’n eu gwneud. Gofynnwch i’r plant wneud 
synau anifeiliaid gyda chi.

•   Crëwch fyd bach y synhwyrau. Llenwch focs 
neu hambwrdd â gwellt ac anifeiliaid tegan a 
welir yn y stori. Gallwch ddefnyddio potiau bach 
yn llawn o reis sych a ffa i wneud cafnau bwydo, 
potyn bach o fwd ar gyfer bath mwd y mochyn 
ac un arall yn llawn o ddŵr ble gan hwyaden 
degan nofio ynddo.

Syniadau crefft

•   Gwnewch collage o ysgubor / beudy sy’n 
cynnwys anifeiliaid o’r stori. Torrwch allan siâp 
ysgubor a siapiau anifeiliaid y gall y plant eu 
lliwio. Gludwch y rhain i’r ysgubor ynghyd â 
‘gwellt’ sbageti sych.

•   Gwnewch fwgwd cath o blât papur. Torrwch 
allan a gludwch siapau triongl ar gyfer y 
clustiau a’r trwyn. Torrwch allan siapau llygaid, 
darluniwch y geg a defnyddiwch bethau 
glanhau pibell yn lle wisgers. Rhowch ffon grefft 
fach bren yn sownd yng ngwaelod y mwgwd 
fel bod modd i’r plant ddal y mwgwd o flaen eu 
hwyneb.

•   Argraffu â thatws. Torrwch siâp pedol mewn 
taten a’i ddefnyddio i argraffu â  phaent lliwiau 
gwahanol ar bapur.
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Rhigymau
Anifeiliaid yn y Parc
(Ar dôn Olwynion y Bws)

Mae’r gwenyn yn y parc yn sïo’n braf, sïo’n braf, sïo’n braf, 
Mae’r gwenyn yn y parc yn sïo’n braf, sïo’n braf, sïo’n braf, 
Bss, bss, bss.

Penillion ychwanegol
Mae’r hwyaid yn y parc yn cwacio’n braf (cwac, cwac, 
cwac)
Mae’r broga yn y parc yn crawcio’n braf
(crawc, crawc, crawc)
Mae’r babi yn y parch yn chwerthin yn braf
(hi, hi, hi)

Pum broga gwyrdd 
(ar dôn ‘5 speckled frogs’)

Pum broga gwyrdd mawr mawr, 
yn neidio lan a lawr,
wrth fwyta mwydod blasus iawn – iym iym.
Neidiodd un i mewn i’r dŵr
heb greu unrhyw fath o stŵr
a nawr dim ond 4 sydd ar ôl – gylp gylp.

Pedwar broga gwyrdd mawr mawr a.y.b.

Tri broga gwyrdd mawr mawr a.y.b.

Dau froga gwyrdd mawr mawr a.y.b.

Un broga gwyrdd mawr mawr a.y.b.

Pi-po Parc
gan Emily Bolam

Datblygu’r stori
Siarad a chwilota

•   Gofynnwch i’r plant ail-greu symudiadau a 
synau’r anifeiliaid yn y stori, neidio fel broga, sïo fel 
gwenynen a chwacian fel hwyaden.

•   Trefnwch ymweliad i barc lleol i gynnal Amser Stori 
yn yr awyr agored.

•   Holwch y plant am ryw dro y bu iddyn nhw ymweld 
â’r parc. Beth wnaethon nhw? Beth yw eu hoff beth 
ynglŷn â mynd i’r parc?

•   Crëwch fyd bach y synhwyrau yn seiliedig ar 
thema’r parc gan ddefnyddio bocs neu hambwrdd. 
Gallwch ddefnyddio unrhyw beth sydd gennych, 
megis deunydd gwyrdd ar gyfer y borfa, conau 
pin, dysglaid o ddŵr ar gyfer y pwll, dail, cerrig neu 
flodau. Defnyddiwch anifeiliaid plastig a welir yn y 
stori yn ogystal os oes gennych rai.  

Syniadau crefft

•     Gwnewch frogaod top-potel drwy ludo llygaid 
gwyllt ar ben topiau poteli llaeth plastig gwyrdd, 
a lluniwch goesau o bapur gwyrdd wedi’i blygu’n 
igam-ogam.

•   Gwnewch byped bys fel gwenynen. Gludwch 
bompoms crefft du a melyn at ei gilydd a rhowch 
beth glanhau pibell du neu felyn rownd y canol i 
greu siâp modrwy. Gludwch bâr o lygad gwyllt ac 
adenydd papur gwyn ymlaen a dywedwch wrth y 
plant am ddefnyddio’u dwylo i ail-greu ehediad y 
wenynen, wrth iddynt wneud sŵn sïo.

•   Hwyaden plât papur. Torrwch driongl o bapur oren 
ar gyfer y pig a chylchoedd papur du ar gyfer y 
llygaid. Gludwch y rhain ar y plât gydag ychydig o 
blu crefft gwyn.

•   Blodau lili sbwng. Torrwch siapau blodau a dail o 
sbwng crefft. Lluniwch bwll bach gan ddefnyddio 
pwced neu bowlen yn llawn dŵr er mwyn arnofio’r 
lilis. Mae’n llawer o sbort mynd â’r rhain adref er 
mwyn chwarae â nhw yn y bath!
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Rhigymau
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 ddan-
gos ar dy wyneb, 
Os wyt ti’n hapus, gad im wybod, dyro glap,

Gellir ychwanegu penillion ychwanegol am deim-
ladau 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 i’m wybod, dyro floedd! 

Song words reproduced from the album Travelling Songs 
by permission of CYP Music Ltd. © CYP Music Limited.

Teimlo 
(ar dôn ‘Seren fechan yn y nen’)

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.

Weithiau Dwi’n Teimlo’n Heulog
gan Gillian Shields

Datblygu’r stori
Siarad a chwilota

•   Gwnewch gardiau fflach drwy wneud llun 
teimladau gwahanol ar ddarnau o bapur 
(wynebau hapus, trist, syn, crac / dig, cyffrous). 
Gofynnwch i’r plant ddyfalu beth yw pob un ac 
yna i feddwl am adeg pan oedden nhw’n teimlo 
felly.

•   Weithiau dwi’n teimlo’n bigog! Dewch â dŵr 
byrlymus neu ‘popping candy’ gyda chi i’r plant 
ei flasu. Cofiwch ystyried unrhyw alergedd bwyd 
ymysg y grŵp.

•   Chwaraewch ‘Mae Seimon yn dweud…’ gyda’r 
plant gan gyfnewid ymadroddion am y 
cyfarwyddyd arferol. Er enghraifft, dywedwch 
‘Mae Seimon yn dweud, edrychwch yn 
hapus.’ Rhwng rhoi gorchmynion gallwch holi 
cwestiynau am y teimladau hynny, megis ‘Beth 
sy’n eich gwneud chi’n hapus?’. Os oes rhieni’n 
bresennol yn y sesiwn, gofynnwch i’r plant a’r 
rhieni dynnu’r ystumiau hyn ar ei gilydd.

•   Siaradwch â’r plant am drefn paratoi ar gyfer 
mynd i’r gwely a holwch beth fyddan nhw’n 
gwneud amser gwely. Pwy sy’n rhoi cusan / 
cwtsh cyn cysgu iddyn nhw?

Syniadau crefft

•   Rhowch y plant ar waith i greu collage o’u 
hwynebau’u hunain, drwy addurno plât papur. 
Gwnewch luniau llygaid, trwynau a chlustiau, 
neu torrwch rai allan o hen gylchgronau, a 
defnyddiwch wlân amryliw ar gyfer y gwallt. 
Gofynnwch i’r plant roi enw teimlad ar y collage.

•   Lluniwch beli tyndra teimladau. Gan ddefnyddio 
twndish bach, llenwch falwnau â reis heb ei 
goginio. Gofynnwch i’r plant wneud llun wyneb 
arnyn nhw er mwyn dangos teimlad.

•   Siaradwch am y tywydd ac unrhyw gyswllt 
â theimladau, er enghraifft mellt a bod yn 
grac / ddig, heulwen a hapusrwydd, glaw a 
thristwch. Torrwch siapau cwmwl, haul a mellt 
a’u hongian gyda’i gilydd i wneud baneri. Gall y 
plant addurno’r bynting â phaent, peniau ffelt 
neu ddarnau o ddeunydd / papur a ludir mewn 
stribedi.
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Rhigymau
Gwelaf Enfys 
(ar dôn Frere Jaques) 

Gwelaf enfys,
Gwelaf enfys,
Fyny fry,
Welwch chi?
Coch ac oren, melyn,
Gwyrdd a glas a fioled,
Indigo!
Uwch ben to!

Gwelaf enfys,
Gwelaf enfys,
Fyny fry,
Welwch chi?
Heulwen sy’n gwneud enfys
Ond rhaid cael glaw hefyd.
Uwch ben to!
Dyna fo!
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Ffrind i fi
(ar dôn Mary Had a Little Lamb)
 [Dewiswch gyda / efo yn dibynnu ar eich lleoliad]

Wnei di fod yn ffrind i fi,
Yn ffrind i fi, yn ffrind i fi?
Wnei di fod yn ffrind i fi,
A dawnsio gyda/efo 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 dawnsio gyda/efo fi!

Ailadroddwch y pennill gan ddefnyddio symudi-
adau gwahanol megis neidio, sboncio, chwifio, 
ysgwyd llaw. Ar gyfer ‘ysgwyd llaw’, gellir talfyrru 
‘gyda / efo’ yn ‘’da/’fo’: Ac ysgwyd llaw ’da fi/ Ac 
ysgwyd llaw ’fo fi”.

Mor Hyfryd yw’r Byd
a ganwyd gan Louis Armstrong

Datblygu’r stori
Siarad a chwilota

•   Siaradwch â’r plant am y byd o’u cwmpas 
(y tir, yr awyr a’r môr). Pa anifeiliaid sydd i’w 
gweld ymhob llun yn y llyfr? Siaradwch am y 
symudiadau y bydd anifeiliaid yn eu gwneud 
fel nofio yn y môr, hedfan yn yr awyr a rhedeg  
/ cropian ar y tir. Gwnewch y symudiadau 
gyda’ch gilydd.

•   Gofynnwch i’r plant am y gwahaniaeth rhwng 
dydd a nos. Er enghraifft, beth sydd yn yr awyr 
yn ystod y dydd / nos? Beth sy’n digwydd yn y 
dydd / nos?

•   Siaradwch am liwiau’r enfys. Holwch y plant 
beth yw eu hoff liw a pha liwiau sydd i’w gweld 
yn yr ystafell o’u cwmpas. Chwythwch swigod 
gyda dŵr sebon er mwyn i’r plant weld lliwiau’r 
enfys ynddyn nhw.

•   Siaradwch â’r plant am ffrindiau, cyfeillgarwch 
a theulu. Gyda phwy maen nhw’n hoffi treulio’u 
hamser? Beth sy’n gwneud ffrind da? Sut mae 
eu ffrindiau’n gwneud iddyn nhw deimlo? Sut 
ydyn ni’n cyfarch a ffarwelio â’n ffrindiau?

Syniadau crefft

•   Gwnewch rosod cochion drwy rwymo haenau 
o bapur sidan coch o gwmpas coesyn wedi’i 
wneud o welltyn yfed, a’i lynu â thâp gludiog.

•   Lluniwch awyr y nos allan o bapur du a 
gofynnwch i’r plant greu’r lleuad a’r sêr o sialc, 
powdr pefr, ffoil a pheniau ffelt lliw metelog.

•   Gwnewch addurn hongian o’r byd. Torrwch 
gylchoedd cardfwrdd a defnyddiwch 
ddeunyddiau crefft glas a gwyrdd megis paent, 
darnau o ddefnydd, papur, cerdyn a phowdr 
pefr i wneud siapau tir a môr â dyfnder iddynt. 
Defnyddiwch ebill i wneud twll a hongiwch yr 
addurn â chortyn.

•   Argraffu â sbwng. Gwnewch lun boncyff coeden 
ar ddarn o bapur a thorrwch sbyngau’n siapau 
dail. Rhowch y rhain mewn paent gwyrdd ac 
addurnwch y goeden a dail wedi’u hargraffu  
â’r sbwng.

 


