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Yn ôl i’r dudalen gynnwys

DEWI SANT  

Dyn da oedd Dewi 
Dyn da oedd Dewi, 
Dyn da oedd Dewi, 
Dyn da oedd Dewi, 
Dewi, Dewi Sant. 

Plant bach Cymru allan o Pwt o Gân a Phennill 
Plant bach Cymru ydyn ni, 
Canu a dawnsio a wnawn ni, 
Dewch i ddawnsio gyda ni, 
I gofio Dewi Sant. 

Gweithgareddau / Acivities 
1. Ask questions to five people in your class in order to complete the gaps in the 
 grid below.

 
2. The flags of Wales. 
  i. Look on the internet for St David’s flag. Which colours are on the  
   flag ? Draw a picture of the flag.  
  ii. What is on Owain Glyndŵr’s flag?  Which colour is it?  There is  
   much help available in the book Cymru am byth!  in the series  Ein  
   Cymru ni. 
  iii. Why is the red dragon one of Wales’ icons? Read Cymru am byth!  in 
   the series Ein Cymru ni.   Tell the story to your class.  
3. They celebrate St David’s day across the world. Look on the internet and in 
 Cymru am byth!  to see how they celebrate in Disneyland Paris. 
4. Have you heard about the Cawl Cooking Championship?  Look for information on 
 the internet or in the series Cymru am byth!.  Then, tell your group where it is 
 and what happens. 
5. In your group discuss should we have a holiday on St David’s day. Remember to 
 give reasons. Does everyone agree?  Try to persuade other members of the 
 group that you are right. 

Enw dathlu Gŵyl Dewi 
llynedd – sut? 

hoff fwyd 
Cymreig? 

gwisgo dydd Gŵyl 
Dewi 

        
        
        
        
        

Dydd Gŵyl Dewi 
P1 Beth wnest ti ddydd Gŵyl Dewi? 
P2 Roeddwn i’n cystadlu yn eisteddfod yr ysgol.  Beth amdanat ti? 
P1 Roedd cyngerdd yn yr ysgol yn y bore.  Gwisgais i’r wisg Gymreig. Wedyn, roedd 

cinio Gŵyl Dewi yn y ffreutur.  Ces i fy hoff fwyd Cymreig – cawl cennin i ginio 
ac wedyn, pice bach i bwdin. 

P2 Beth ydy dy hoff fwyd Cymreig di? 
P1 Dw i wrth fy modd yn bwyta ffagots, pys, tatws a grefi.  Beth wnest ti yn y 

prynhawn? 
P2 Roedd dawnsio gwerin yn y neuadd.  Cawson ni lawer o hwyl. 
P1 Gwych.  Dw i’n hoffi dawnsio gwerin hefyd.  Mae’n dda i gadw’n ffit. 

HANES DEWI SANT 
Roedd Dewi yn byw yn Nyfed.  Non oedd mam Dewi.  

Sandde oedd ei dad.  Aeth e i i’r ysgol yn Henfynyw yn agos i 
Aberaeron.  Enw ei athro oedd Peulin.  Un dydd, doedd 
Peulin ddim yn teimlo’n dda ac yn sydyn doedd e ddim yn 
gallu gweld.  Rhoiodd Dewi ei ddwylo ar lygaid Peulin ac 
roedd e’n gallu gweld unwaith eto.   

Mynach oedd Dewi mewn mynachlog yn agos i Dyddewi.  
Roedd bywyd mynach yn anodd.  Dim ond bara a dŵr roedd 
Dewi’n gael i fwyta ac yfed. 
Un dydd, roedd Dewi’n dysgu’r bobl yn Llanddewi-Brefi.  
Roedd llawer o bobl yno.  Doedd y bobl yn y cefn ddim yn 
gallu gweld Dewi ond pan ddechreuodd e siarad, cododd y 
tir!  Nawr, roedd pawb yn gallu clywed a gweld Dewi.  Roedd 
Dewi bob amser yn dweud wrth y bobl, ‘Rhaid i chi fyw yn 
hapus gyda’ch gilydd – a dim cweryla.’ 
Geiriau diwethaf Dewi oedd ‘Gwnewch y pethau bychain.’  Bu 
farw Dewi ar 1 Mawrth, 589.  Dyna pan rydyn ni’n dathlu 
dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth. 

 Saesneg 
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DEWI SANT  

Patrymau 

 

 

Geirfa 

 

Bwyd Food 
cawl (g)) soup / broth 
cawl cennin (g) leek soup / broth 
cenhinen (b) / cennin leek / s 
cocos cockles 
ffagots faggots 
moron carrots 
pannas parsnips 
pice bach Welsh cakes 

Dillad Clothes 
betgwn bedgown 
blows wen (b) white blouse 
clocsiau clogs 
crys gwyn (g) white shirt 
crys rygbi Cymru Wales rugby shirt 
ffedog wen (b) white apron 
gwasgod (b) waistcoat 
gwisg Gymreig (b) Welsh costume 
sanau gwyn white socks 
sgert (b) skirt 
siôl (b) shawl 
trowsus pen-glin breeches 
cennin Pedr daffodils 
dawnsio gwerin folk dancing 
eisteddfod (b) / au eisteddfod 
gwasanaeth (g) / au service / s; assembly / ies 
gwobr (b) / au prize / s 
traddodiad tradition 
traddodiadol traditional 

Berfau Verbs 
cystadlu to compete 
dathlu to celebrate 
drewi to smell /stink 
ennill to win 
gwisgo to wear 
marw to die 

Beth wyt ti’n wisgo dydd Gŵyl Dewi? Dw i’n gwisgo blows wen, betgwn 
streip du a gwyn, sgert goch a du a 
ffedog wen. 

    

Beth mae Cai yn wisgo dydd Gŵyl Dewi? Mae e / o’n gwisgo trowsus pen-glin 
llwyd, crys gwyn a gwasgod goch a du. 

  

Wyt ti’n gwisgo dillad rygbi ar ddydd 
Gŵyl Dewi? 

Ydw, fel arfer achos dw i ddim yn 
hoffi’r dillad traddodiadol. 

  

Fydd Lona’n gwneud pice bach ddydd 
Gŵyl Dewi? 

Bydd, bydd hi’n gwneud pice bach fel 
arfer. 
Na fydd, fydd hi ddim yn gwneud pice 
bach eleni. 

    

Sut maen nhw’n dathlu Gŵyl Dewi? Maen nhw’n mynd i’r cawl cennin heno 
ac i’r eisteddfod dydd Sadwrn. 

    

Pryd mae dydd Gŵyl Dewi? Mae dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth. 
    

Pam rydyn ni’n dathlu dydd Gŵyl Dewi ar 
1 Mawrth? 

Achos bu Dewi farw ar 1 Mawrth. 

    

Oes eisteddfod Gŵyl Dewi yn yr ysgol? Oes / Nac oes 
  

Fyddwch chi’n cael cyngerdd Gŵyl Dewi 
yn y pentref? 

Byddwn, fel arfer. 
Na fyddwn, dim eleni. 

  

Oedd cawl Gŵyl Dewi yn y neuadd eleni? Oedd / Nac oedd 
  

Fyddi di’n gwisgo cenhinen ddydd Gŵyl 
Dewi? 

Bydda, bydda i’n gwisgo cenhinen. 
Na fydda, mae cennin yn drewi.  Bydda 
i’n gwisgo cenhinen Pedr. 

Cawl Cennin 
 

Mae angen 
 cennin – tua 3 
 tatws – tua 5 
 moron 
 pannas 
 1.2 litr stoc llysiau 
 pupur du 
 
Rhaid 
 rhoi popeth mewn sosban fawr 
 berwi am tua hanner awr 
 bwyta’r cawl gyda bara 

Cofiwch 
 

 
Dw i’n siarad Cymraeg. 
Dw i’n gwisgo dillad Cymreig. 
Dw i’n hoffi bwyd Cymreig. 

Cymraeg Welsh (the language) 
Cymreig Welsh (used as an 

adjective to describe) 
    

Cymraeg Welsh (the language) 
Cymreig Welsh (used as an 

adjective to describe) 
    

Ymadroddion   

Cymru am byth! Wales for ever! 
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DEWI SANT  

Dyn da oedd Dewi 
Dyn da oedd Dewi, 
Dyn da oedd Dewi, 
Dyn da oedd Dewi, 
Dewi, Dewi Sant. 

Plant bach Cymru allan o Pwt o Gân a Phennill 
Plant bach Cymru ydyn ni, 
Canu a dawnsio a wnawn ni, 
Dewch i ddawnsio gyda ni, 
I gofio Dewi Sant. 

Gweithgareddau 
1.  Gofynnwch gwestiynau i bum person yn eich dosbarth er mwyn llenwi’r bylchau 
 yn y grid isod. 

 
2.    Baneri Cymru. 
 i. Chwiliwch ar y we am faner Dewi Sant.  Pa liwiau sy ar y faner?  

 Tynnwch lun y faner.   
 ii. Beth sy ar faner Owain Glyndŵr?  Pa liwiau ydy hi?  Mae llawer o 

 help i gael yn llyfrau Cymru am byth! yn y gyfres  Ein Cymru ni. 
 iii. Pam mae’r ddraig goch yn un o eiconau Cymru?  Darllenwch Cymru 

 am byth!  yn y gyfres Ein Cymru ni.   Dywedwch yr hanes wrth y 
 dosbarth.  

3.  Maen nhw’n dathlu dydd Gŵyl Dewi ar draws y byd.  Edrychwch ar y we ac yn 
 Cymru am byth!  i weld sut maen nhw’n dathlu yn Disneyland, Paris. 
4.  Ydych chi wedi clywed am y Cawl Cooking Championship?  Chwiliwch am 
 wybodaeth ar y we neu yn y gyfres Cymru am byth!  Yna, dywedwch wrth eich 
 grŵp ble mae e a beth sy’n digwydd. 
5.  Yn eich grŵp, trafodwch a ddylen ni gael gwyliau ar ddydd Gŵyl Dewi.  Cofiwch 
roi  rhesymau.  Ydy pawb yn cytuno? Ceisiwch berswadio aelodau eraill y grŵp mai 
 chi sy’n iawn. 

Enw Dathlu Gŵyl Dewi 
llynedd – sut? 

Hoff fwyd 
Cymreig? 

Gwisgo dydd Gŵyl 
Dewi 

        
        
        
        
        

Dydd Gŵyl Dewi 
P1 Beth wnest ti ddydd Gŵyl Dewi? 
P2 Roeddwn i’n cystadlu yn eisteddfod yr ysgol.  Beth amdanat ti? 
P1 Roedd cyngerdd yn yr ysgol yn y bore.  Gwisgais i’r wisg Gymreig. Wedyn, roedd 

cinio Gŵyl Dewi yn y ffreutur.  Ces i fy hoff fwyd Cymreig – cawl cennin i ginio 
ac wedyn, pice bach i bwdin. 

P2 Beth ydy dy hoff fwyd Cymreig di? 
P1 Dw i wrth fy modd yn bwyta ffagots, pys, tatws a grefi.  Beth wnest ti yn y 

prynhawn? 
P2 Roedd dawnsio gwerin yn y neuadd.  Cawson ni lawer o hwyl. 
P1 Gwych! Dw i’n hoffi dawnsio gwerin hefyd.  Mae’n dda i gadw’n ffit. 

HANES DEWI SANT 
Roedd Dewi yn byw yn Nyfed.  Non oedd mam Dewi.  

Sandde oedd ei dad.  Aeth e i i’r ysgol yn Henfynyw yn agos i 
Aberaeron.  Enw ei athro oedd Peulin.  Un dydd, doedd 
Peulin ddim yn teimlo’n dda ac yn sydyn doedd e ddim yn 
gallu gweld.  Rhoiodd Dewi ei ddwylo ar lygaid Peulin ac 
roedd e’n gallu gweld unwaith eto.   

Mynach oedd Dewi mewn mynachlog yn agos i Dyddewi.  
Roedd bywyd mynach yn anodd.  Dim ond bara a dŵr roedd 
Dewi’n gael i fwyta ac yfed. 
Un dydd, roedd Dewi’n dysgu’r bobl yn Llanddewi-Brefi.  
Roedd llawer o bobl yno.  Doedd y bobl yn y cefn ddim yn 
gallu gweld Dewi ond pan ddechreuodd e siarad, cododd y 
tir!  Nawr, roedd pawb yn gallu clywed a gweld Dewi.  Roedd 
Dewi bob amser yn dweud wrth y bobl, ‘Rhaid i chi fyw yn 
hapus gyda’ch gilydd – a dim cweryla.’ 
Geiriau diwethaf Dewi oedd ‘Gwnewch y pethau bychain.’  Bu 
farw Dewi ar 1 Mawrth, 589.  Dyna pan rydyn ni’n dathlu 
dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth. 
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SANTES DWYNWEN  

Fe gwrddais i â merch fach bert, 
Lawr ar lan y môr (3) 
Fe gwrddais i â merch fach bert, 
Lawr ar lan y môr. 

O, rwy’n dy garu di (2) 
Yr eneth ar lan y môr, 
O, rwy’n dy garu di (2) 
Yr eneth ar lan y môr. 

Gweithgareddau / Activities 
 

1. Answer the questions about Valentine. 
  i. Ble roedd Valentine yn byw? 
  ii. Beth oedd Clawdiws eisiau i’r dynion wneud? 
  iii. Pam roedd rhaid i Valentine fynd i’r carchar? 
  iv. Pwy welodd e yn y carchar? 
  v. Beth oedd neges Valentine i ferch y warden? 
 
2. Prepare a quiz.  In your group, think of five questions to ask other pupils about 
 Santes Dwynwen.  Then ask the questions to the class. 
 
3. Write an invitation to friends to come to a Santes Dwynwen party. 
 
4. Make a Santes Dwynwen card. 
 
5. Design a box for the romantic biscuits. 
 
6. Write a letter or e-mail to a loved one.  Ask him / her to go somewhere special 
 with you. 

Santes Dwynwen 

 

Rydyn ni’n cofio am Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.  Roedd Dwynwen yn byw 
yng Nghymru yn y chweched ganrif.  Roedd hi’n ferch hardd iawn ac roedd 
hi’n mynd i briodi. 
  
Un dydd roedd parti yn y castell.  Daeth Maelon i’r parti.  Roedd e’n hoffi 
Dwynwen ac roedd Dwynwen yn hoffi Maelon.  Ond, doedden nhw ddim yn 
gallu priodi achos roedd Dwynwen yn mynd i briodi rhywun arall. 
  
Aeth Dwynwen am dro. Cysgodd hi dan goeden.  Cafodd Dwynwen freuddwyd. 
Yn y freuddwyd, gwelodd hi angel.  Dywedodd yr angel, 
 ‘Rydw i’n mynd i roi tri dymuniad i ti.  Beth wyt ti eisiau?’ 
  
Atebodd Dwynwen, 
‘Dw i eisiau i Maelon fod yn hapus, dw i ddim eisiau syrthio mewn cariad eto a 
dw i eisiau bod yn Santes y cariadon.’ 
  
Nawr, roedd Dwynwen eisiau  bod yn lleian ac aeth hi mewn cwch o amgylch 
Cymru i chwilio am rywle i fyw. 
  
Yn sydyn, gwelodd hi ynys fach.  Llanddwyn oedd enw’r ynys.  Arhosodd 
Dwynwen ar Ynys Llanddwyn am byth yn gweithio i Dduw. 

Rydyn ni’n cofio am Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.  Roedd Dwynwen yn byw 
yng Nghymru yn y chweched ganrif.  Roedd hi’n ferch hardd iawn ac roedd 
hi’n mynd i briodi. 
  
Un dydd roedd parti yn y castell.  Daeth Maelon i’r parti.  Roedd e’n hoffi 
Dwynwen ac roedd Dwynwen yn hoffi Maelon.  Ond, doedden nhw ddim yn 
gallu priodi achos roedd Dwynwen yn mynd i briodi rhywun arall. 
  
Aeth Dwynwen am dro. Cysgodd hi dan goeden.  Cafodd Dwynwen freuddwyd. 
Yn y freuddwyd, gwelodd hi angel.  Dywedodd yr angel, 
 ‘Rydw i’n mynd i roi tri dymuniad i ti.  Beth wyt ti eisiau?’ 
  
Atebodd Dwynwen, 
‘Dw i eisiau i Maelon fod yn hapus, dw i ddim eisiau syrthio mewn cariad eto a 
dw i eisiau bod yn Santes y cariadon.’ 
  
Nawr, roedd Dwynwen eisiau  bod yn lleian ac aeth hi mewn cwch o amgylch 
Cymru i chwilio am rywle i fyw. 
  
Yn sydyn, gwelodd hi ynys fach.  Llanddwyn oedd enw’r ynys.  Arhosodd 
Dwynwen ar Ynys Llanddwyn am byth yn gweithio i Dduw. 

Valentine ydw i.  Roeddwn i’n byw yn Rhufain yn y drydedd 
ganrif.  Yr Ymerawdr Clawdiws oedd yn rheoli Rhufain.  Roedd 
Clawdiws eisiau i’r dynion i gyd fynd i’r fyddin ond doeddwn i 
ddim yn cytuno â fe.  Anfonodd Clawdiws fi i’r carchar.  Yno, 
gwelais i ferch y warden.  Syrthion ni mewn cariad. Ond un 
dydd, penderfynodd Clawdiws fy lladd i.  Cyn i fi gael fy lladd, 
anfonais i neges at ferch y warden yn dweud ‘Rwy’n dy garu 
di.’  Dyna’r neges ffolant cyntaf.  Nawr, mae pobl yn anfon 
cardiau ffolant ar 14 Chwefror, y dydd y ces i fy lladd. 

 Saesneg 
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SANTES DWYNWEN  

Patrymau Geirfa 

 

 

am byth for ever 
breuddwyd (b) dream 
byddin (b) / oedd army / armies 
calon (b) / calonnau heart / s 
cariad (g) / on sweetheart / s 
castell (g) / cestyll castle / s 
cusan / au (SW) kiss / es 
cwch  (g) / cychod boat / s 
chweched ganrif sixth century 
dymuniad (g) / au wish / es 
ffwrn (b) oven 
hambwrdd pobi (g) baking tray 
lleian (b) / od nun / s 
priodas (b) / au wedding / s 
rhamantus romantic 
rhosyn coch (g) red rose 
sws / ys (NW) kiss / es 
toes (g) dough 
torrwr (g) cutter 
ynys (b)  / oedd island / s 

Berfau Verbs 
caru to love 
cysgu to sleep 
chwilio to look for 
hoffi to like 
mynd allan (NW) to go out 
mynd am dro to go for a walk 
mynd mas (SW) to go out 
oeri to cool 
pobi to bake 
pricio to prick 
priodi to marry 
rhwbio to rub 
syrthio to fall 
ychwanegu to add 

Beth ydy hwn? Cerdyn ydy e / o. 
  
Beth sy ar y cerdyn? Mae calonnau a blodau coch ar y cerdyn. 

  
Cerdyn beth ydy e / o? Cerdyn Sant Ffolant ydy e / o. 
  
 Nage dim cerdyn Sant Ffolant ydy e / o. 

 Cerdyn Santes Dwynwen ydy hwn. 
  
Wyt ti’n anfon cerdyn Santes Dwynwen? Ydw / Nac ydw 

  
Pwy sy’n anfon cerdyn Santes Dwynwen? Helen sy’n anfon cerdyn Santes Dwynwen. 

  
Pwy sy’n cael y cerdyn? Jac sy’n cael y cerdyn. 
  
Wyt ti’n rhoi anrheg gyda / efo’r cerdyn? Ydw, dw i wedi prynu siocledi. 

 Nac ydw. 
  
Wyt ti’n gwybod pryd mae Dydd Santes 
Dwynwen? 

Ydw, Ionawr 25. 
Nac ydw, dw i ddim yn gwybod ond mae 
dydd Sant Ffolant ar 14 Chwefror. 

  
Pwy wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi Bill. 

    
Pwy mae Anwen yn hoffi? Mae Anwen yn hoffi Kev, ond dydy Kev 

ddim yn hoffi Anwen nawr. 
  
Wyt ti eisiau mynd allan / mas? Ydw / Nac ydw 
  
Rwy’n dy garu di.  

Bisgedi rhamantus 
Mae angen 
 125g menyn  

 50g siwgr  

 175g blawd  

 1 llwy fwrdd llaeth 

 torrwr siâp calon 

 

Rhaid 

 rhoi’r ffwrn ar 180°C 

 rhwbio’r menyn, y blawd a’r 

siwgr 

 ychwanegu’r llaeth 

 cymysgu am funud neu ddwy 

nes bod y toes fel pêl 

 rhoi’r toes yn yr oergell am 

hanner awr 

 rholio’r toes i drwch o 1cm 

 torri’r toes ar siâp calonnau 

 pricio’r calonnau 

 rhoi’r calonnau ar hambwrdd 

pobi 

 pobi am 15 munud 

 oeri’r bisgedi  

 rhoi’r bisgedi i dy gariad  
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SANTES DWYNWEN  

Fe gwrddais i â merch fach bert, 
Lawr ar lan y môr (3) 
Fe gwrddais i â merch fach bert, 
Lawr ar lan y môr. 

O, rwy’n dy garu di (2) 
Yr eneth ar lan y môr, 
O, rwy’n dy garu di (2) 
Yr eneth ar lan y môr. 

Gweithgareddau 
1. Atebwch y cwestiynau am Valentine. 
  i. Ble roedd Valentine yn byw? 
  ii. Beth oedd Clawdiws eisiau i’r dynion wneud? 
  iii. Pam roedd rhaid i Valentine fynd i’r carchar? 
  iv.  Pwy welodd e yn y carchar? 
  v. Beth oedd neges Valentine i ferch y warden? 
 
2. Paratoi cwis.  Yn eich grŵp, meddyliwch am bum cwestiwn i ofyn i’r disgyblion 
 eraill am Santes Dwynwen.  Wedyn, gofynnwch y cwestiynau i’r dosbarth. 
 
3. Ysgrifennwch wahoddiad i ffrindiau ddod i barti Santes Dwynwen. 
 
4. Gwnewch gerdyn Santes Dwynwen. 
 
5. Cynlluniwch becyn ar gyfer y bisgedi rhamantus. 
 
6. Ysgrifennwch lythyr neu e-bost at eich cariad.  Gofynnwch iddo fe / hi fynd i 
 rywle arbennig gyda chi. 

Santes Dwynwen 

 

Rydyn ni’n cofio am Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.  Roedd Dwynwen yn byw 
yng Nghymru yn y chweched ganrif.  Roedd hi’n ferch hardd iawn ac roedd 
hi’n mynd i briodi. 
  
Un dydd, roedd parti yn y castell.  Daeth Maelon i’r parti.  Roedd e’n hoffi 
Dwynwen ac roedd Dwynwen yn hoffi Maelon.  Ond, doedden nhw ddim yn 
gallu priodi achos roedd Dwynwen yn mynd i briodi rhywun arall. 
  
Aeth Dwynwen am dro. Cysgodd hi dan goeden.  Cafodd Dwynwen freuddwyd. 
Yn y freuddwyd, gwelodd hi angel.  Dywedodd yr angel, ‘Rydw i’n mynd i roi 
tri dymuniad i ti.  Beth wyt ti eisiau?’ 
  
Atebodd Dwynwen, ‘Dw i eisiau i Maelon fod yn hapus, dw i ddim eisiau 
syrthio mewn cariad eto a dw i eisiau bod yn Santes y cariadon.’ 
  
Nawr, roedd Dwynwen eisiau  bod yn lleian ac aeth hi mewn cwch o amgylch 
Cymru i chwilio am rywle i fyw. 
  
Yn sydyn, gwelodd hi ynys fach.  Llanddwyn oedd enw’r ynys.  Arhosodd 
Dwynwen ar Ynys Llanddwyn am byth yn gweithio i Dduw. 

Rydyn ni’n cofio am Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.  Roedd Dwynwen yn byw 
yng Nghymru yn y chweched ganrif.  Roedd hi’n ferch hardd iawn ac roedd 
hi’n mynd i briodi. 
  
Un dydd, roedd parti yn y castell.  Daeth Maelon i’r parti.  Roedd e’n hoffi 
Dwynwen ac roedd Dwynwen yn hoffi Maelon.  Ond, doedden nhw ddim yn 
gallu priodi achos roedd Dwynwen yn mynd i briodi rhywun arall. 
  
Aeth Dwynwen am dro. Cysgodd hi dan goeden.  Cafodd Dwynwen freuddwyd. 
Yn y freuddwyd, gwelodd hi angel.  Dywedodd yr angel, ‘Rydw i’n mynd i roi 
tri dymuniad i ti.  Beth wyt ti eisiau?’ 
  
Atebodd Dwynwen, ‘Dw i eisiau i Maelon fod yn hapus, dw i ddim eisiau 
syrthio mewn cariad eto a dw i eisiau bod yn Santes y cariadon.’ 
  
Nawr, roedd Dwynwen eisiau  bod yn lleian ac aeth hi mewn cwch o amgylch 
Cymru i chwilio am rywle i fyw. 
  
Yn sydyn, gwelodd hi ynys fach.  Llanddwyn oedd enw’r ynys.  Arhosodd 
Dwynwen ar Ynys Llanddwyn am byth yn gweithio i Dduw. 

Valentine ydw i.  Roeddwn i’n byw yn Rhufain yn y drydedd 
ganrif.  Yr Ymerawdr Clawdiws oedd yn rheoli Rhufain.  Roedd 
Clawdiws eisiau i’r dynion i gyd fynd i’r fyddin ond doeddwn i 
ddim yn cytuno â fe.  Anfonodd Clawdiws fi i’r carchar.  Yno, 
gwelais i ferch y warden.  Syrthion ni mewn cariad. Ond un 
dydd, penderfynodd Clawdiws fy lladd i.  Cyn i fi gael fy lladd, 
anfonais i neges at ferch y warden yn dweud ‘Rwy’n dy garu 
di.’  Dyna’r neges ffolant cyntaf.  Nawr, mae pobl yn anfon 
cardiau ffolant ar 14 Chwefror, y dydd y ces i fy lladd. 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

GUTO FFOWC  

Calan Gaeaf yng Nghymru 

P1 Beth ydy noson calan gaeaf? 
P2 Noson calan gaeaf ydy 31 Hydref – y noson cyn diwrnod cyntaf y gaeaf.  

Roedd calan gaeaf yn bwysig iawn i’r hen Gymry. 
P1 Pam? 
P2 Achos roedd y ffermwyr wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn yr hydref 

yn paratoi am y gaeaf – dod â’r anifeiliaid i mewn, casglu’r llysiau a’r 
ffrwythau a gwneud yn siwr bod popeth yn barod am y gaeaf.  Ar ôl y 
gwaith i gyd, roedden nhw eisiau parti! 

P1 Beth oedden nhw’n wneud yn y parti? 
P2 Roedden nhw’n chwarae gemau ac yn cael coelcerth fawr. 
P1 Beth oedd y gemau? 
P2 Roedden nhw’n rhoi afalau mewn powlen llawn o ddŵr.  Wedyn roedd 

rhaid ceisio dal yr afalau heb ddefnyddio’r dwylo – dim ond y dannedd! 

Hanes Guto Ffowc 
Yn 1605, Iago 1 oedd brenin Lloegr, ond roedd llawer o bobl yn 
casáu’r brenin.  Penderfynodd Guto Ffowc a’i ffrindiau ladd y brenin.  
Rhoion nhw’r ffrwydron yn seler Tŷ’r Cyffredin ar 5 Tachwedd.  
Ond ffeindiodd rhywun y ffrwydron.  Cafodd Guto a’i ffrindiau eu 
restio.  Wedyn cafodd e ei ladd.  Bob blwyddyn ar 5 Tachwedd, 
rydyn ni’n cofio am Guto Ffowc.  Rydyn ni’n cael coelcerth a thân 
gwyllt lliwgar a swnllyd.   

Olwyn Catrin 
Ar noson Guto Ffowc rydyn ni’n tanio roced, olwyn Catrin a llawer o dân 
gwyllt.  Ond ydych chi’n gwybod pam rydyn ni’n cael olwyn Catrin?  Roedd 
Catrin yn byw yn Alexandria.  Doedd y brenin Maxentius ddim yn hoffi 
Catrin.  Cafodd Catrin ei rhoi ar olwyn fawr.  Troion nhw’r olwyn rownd a 
rownd.  Nawr, rydyn ni’n cofio am Santes Catrin a Guto Ffowc ar 5 
Tachwedd. 

Gweithgareddau / Activities 
1. You are going to a fireworks party.  In your group make a list of the 
 things you will have to collect to make the bonfire and a Guy.  Discuss: 
  i. what you will burn on the bonfire,  
  ii. how to make a Guy, what clothes will he wear etc   
  iii. what will you be wearing.  Why? 

 
2. Read the poem Coelcerth from the book Poeth. 
  i. Make a list of the things the children were burning on the 
   bonfire.  
  ii. Read the description of Guto in the poem, then, draw his 
   picture.  Look at everyone else’s picture in the group. Are 
   they similar? What’s different?  Why are they different?  
  iii. Which is your favourite verse?  Discuss your favourite 
   verse with other members of the group. Does everyone 
   agree? Why? Persuade everyone else in the group that 
   the verse you have chosen is  the best.  
 
3. Work with your partner. Then exchange roles. 
 i. Partner 1 asks Partner 2 why do we celebrate Guy Fawkes 

 night.  Partner 2 answers the questions.  
 ii. Partner 2 asks Partner 1 why we have Catherine wheels on 

 Bonfire night. Partner 1 must answer the questions. 
 

4. Now, people have fireworks throughout the year. In your group make 
 a list of when people have fireworks e.g. in the Olympic Games.  

 Saesneg 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

 

GUTO FFOWC  

Patrymau 

 

Geirfa 

 

brenin (g) king 
calan gaeaf (g) halloween 
Cymry Welsh people 
dillad cynnes warm clothes 
ffrwydron explosives 
gofalus careful 
gwallt hair 
hen old 
mwgwd (g) / mygydau mask / s 
mwstard (g) mustard 

Berfau Verbs 
cynnau to light 
diffodd to extinguish 
gwisgo to wear 
gwylio to watch 
hongian to hang 
lladd to kill 
llosgi to burn 

Wyt ti’n mynd i’r noson tân gwyllt? Ydw, dw i’n mynd ‘da’r / efo’r teulu. 
  Nac ydw, dw i ddim yn mynd i’r noson 

tân gwyllt achos rydyn ni’n cael 
barbeciw gartre. 

    
Beth wyt ti’n fwyta ar noson tân 
gwyllt? 

Dw i’n bwyta cŵn poeth ac afalau mewn 
siocled. 

    
Wyt ti eisiau nionod gyda’r selsig? Ydw, os gwelwch yn dda. 
  Nac ydw, dim diolch, ond dw i eisiau sôs 

brown os gwelwch yn dda. 
    
Beth wyt ti’n wisgo ar noson tân 
gwyllt? 

Dw i’n gwisgo cot gynnes, het, sgarff a 
menig achos mae hi’n oer. 

    
Beth mae Guto Ffowc yn wisgo? Mae e’n gwisgo hen ddillad Taid. 
    
Ble mae’r noson tân gwyllt? Mae’r noson tân gwyllt yn y parc. 
    
Faint o’r gloch maen nhw’n cynnau’r 
goelcerth? 

Maen nhw’n cynnau’r goelcerth am saith 
o’r gloch. 

    
Pam wyt ti’n mwynhau noson tân 
gwyllt? 

Dw i’n mwynhau achos dw i’n hoffi’r tân 
gwyllt lliwgar. Hefyd, dw i’n hoffi’r 
bwyd. 

    
Pam mae rhaid cadw’r cŵn a’r 
cathod yn y tŷ? 

Achos mae ofn tân gwyllt arnyn nhw.  
Dydyn nhw ddim yn hoffi’r sŵn. 

  
Byddwch yn ofalus ar noson tân gwyllt. 
    
Rhaid bod yn ofalus achos mae tân gwyllt yn beryglus. 

Cân 
Dewch i ddawnsio o gylch y tân, 
Dawnsio’n hapus fawr a mân, 
Mae Guto Ffowc am glywed cân  
Cyn codi gyda’r gwreichion. 
 
Bang, byrli bang, byrli bang bang bang, 
Bang, byrli bang, byrli bang bang bang, 
Byrli bang bang bang, byrli bang bang bang, 
‘Rhen Guto bia’r noson. 

Afalau mewn siocled 
Bydd angen 
 afalau 
 siocled 
 llinyn (string) 
Rhaid 
 rhoi’r llinyn drwy ganol yr 

 afalau 
 toddi’r siocled yn ofalus 
 dipio’r afalau yn y siocled 
 aros i’r siocled setio 
 hongian yr afalau wrth y llinyn 
Nawr, rhaid i chi geisio cnoi afal.  
Cofiwch, dydych chi ddim yn cael 
defnyddio’ch dwylo!  

 

Bwyd Food 
afal taffi (g) / afalau taffi toffee apple / s 
byrger (g) burger 
ci poeth (g) / cŵn poeth hot dog /s 
pwmpen (b) pumpkin 
selsig sausages 
sôs coch tomato sauce 
taffi triog treacle toffee 
tatws pob jacket potatoes 
winwns / nionod onions 

Tân gwyllt Fireworks 
coelcerth / i (b) bonfire /s 
ffyn gwreichion sparklers 
Guto Ffowc Guy Fawkes 
gwreichion sparks 
olwyn Catrin (b) /  
olwynion Catrin 

Catherine wheel / s 

roced (b) / i rocket / s 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

GUTO FFOWC  

Calan Gaeaf yng Nghymru 

P1 Beth ydy noson Calan Gaeaf? 
P2 Noson Calan Gaeaf ydy 31 Hydref – y noson cyn diwrnod cyntaf y gaeaf.  

Roedd Calan Gaeaf yn bwysig iawn i’r hen Gymry. 
P1 Pam? 
P2 Achos roedd y ffermwyr wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn yr hydref 

yn paratoi am y gaeaf – dod â’r anifeiliaid i mewn, casglu’r llysiau a’r 
ffrwythau a gwneud yn siŵr bod popeth yn barod am y gaeaf.  Ar ôl y 
gwaith i gyd, roedden nhw eisiau parti! 

P1 Beth oedden nhw’n wneud yn y parti? 
P2 Roedden nhw’n chwarae gemau ac yn cael coelcerth fawr. 
P1 Beth oedd y gemau? 
P2 Roedden nhw’n rhoi afalau mewn powlen llawn o ddŵr.  Wedyn, roedd 

rhaid ceisio dal yr afalau heb ddefnyddio’r dwylo – dim ond y dannedd! 

Hanes Guto Ffowc 
Yn 1605, Iago 1 oedd brenin Lloegr, ond roedd llawer o bobl yn 
casáu’r brenin.  Penderfynodd Guto Ffowc a’i ffrindiau ladd y brenin.  
Rhoion nhw’r ffrwydron yn seler Tŷ’r Cyffredin ar 5 Tachwedd.  
Ond ffeindiodd rhywun y ffrwydron.  Cafodd Guto a’i ffrindiau eu 
restio.  Wedyn cafodd e ei ladd.  Bob blwyddyn ar 5 Tachwedd, 
rydyn ni’n cofio am Guto Ffowc.  Rydyn ni’n cael coelcerth a thân 
gwyllt lliwgar a swnllyd.   

Olwyn Catrin 
Ar noson Guto Ffowc rydyn ni’n tanio roced, olwyn Catrin a llawer o dân 
gwyllt.  Ond ydych chi’n gwybod pam rydyn ni’n cael olwyn Catrin?  Roedd 
Catrin yn byw yn Alexandria.  Doedd y brenin Maxentius ddim yn hoffi 
Catrin.  Cafodd Catrin ei rhoi ar olwyn fawr.  Troion nhw’r olwyn rownd a 
rownd.  Nawr, rydyn ni’n cofio am Santes Catrin a Guto Ffowc ar 5 
Tachwedd. 

Gweithgareddau 
1. Rydych chi’n mynd i barti tân gwyllt.  Yn eich grŵp gwnewch restr o’r 
 pethau bydd rhaid i chi casglu i wneud y goelcerth a Guto.  Trafodwch 
 i. beth byddwch chi’n llosgi ar y goelcerth.  
 ii. sut i wneud Guto, pa ddillad bydd e’n wisgo ac ati.   
 iii. beth byddwch chi’n wisgo.  Pam? 

 
2. Darllenwch y gerdd Coelcerth o’r llyfr Poeth. 
 i. Gwnewch restr o’r pethau roedd y plant yn llosgi ar y 

 goelcerth. 
 ii. Darllenwch y disgrifiad o Guto yn y gerdd, wedyn tynnwch 

 ei lun.  Edrychwch ar luniau pawb arall yn y grŵp.  Ydyn 
 nhw’n debyg?  Beth sy’n wahanol?  Pam maen nhw’n 
 wahanol? 

 iii. P’un ydy’ch hoff bennill chi?  Trafodwch eich hoff bennill 
 gydag aelodau eraill y grŵp.  Ydy pawb yn cytuno?  Pam?  
 Perswadiwch bawb arall yn y grŵp mai’r pennill rydych chi 
 wedi’i ddewis yw’r un gorau. 

 
3. Gweithiwch gyda’ch partner.  Wedyn newidiwch rôl. 
 i. Mae partner 1 yn gofyn i bartner 2 pam rydyn ni’n dathlu 

 noson Guto Ffowc.  Rhaid i bartner 2 ateb y cwestiynau.  
 ii. Mae partner 2 yn gofyn i bartner 1 pam rydyn ni’n cael 

 olwyn Catrin ar noson tân gwyllt.  Rhaid i bartner 1 ateb y 
 cwestiynau. 

 
4. Nawr, mae pobl yn cael tân gwyllt drwy’r flwyddyn.  Yn eich grŵp 
 gwnewch restr o pryd mae pobl yn cael tân gwyllt, e.e. yn y Gemau 
 Olympaidd.  



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

 

NADOLIG  

Blwyddyn newydd dda i chi, 
Ac i bawb sydd yn y tŷ. 
Dyna yw’n dymuniad ni, 
Blwyddyn newydd dda i chi.  

Gweithgareddau / Activities 
1.  Prepare a Christmas shopping list.  You will need presents for friends and 
 family, decorations, food etc. 
2.  Write letters to Father Christmas – one letter to be sent before Christmas 
 to ask for presents and one letter to be sent after Christmas to thank for 
 the presents. 
3.  Ask six members of the class what Christmas presents do they want. Then 
 tell the other members of your group what the six pupils want to have. 
4.  Write an invitation to friends to come to a Christmas party. 
5.  Answer Hong’s e-mail.  Say about your Christmas in Wales. 
6.  Ask your grandparents how they celebrated Christmas and New Year when 
 they were children. 
7.  Make  Christmas cards for your friends. 
8.  Play the game ‘Beth sy yn sach Siôn Corn?’  Each group must put a number of 
 presents in the sack.  The other groups must guess what is in the sack by  
 asking questions. 
9. In your group prepare a script for a Nativity play. Then act the script. 
10. Do you know what was the Plygain a’r Hen galan?  Search for information 
 and write an article for a school magazine about one of them. 

Geirfa     dathlu to celebrate 
Y calan The new year   dydd calan new year’s day 
calennig new year gifts   nos galan new year’s eve 

 Pan oeddwn i’n fach, roeddwn i’n codi’n gynnar ar ddydd 
Calan achos roeddwn i’n mynd i gasglu calennig.  Roeddwn 
i’n canu calennig ac roedd pobl yn rhoi arian i fi.  Roedd 
rhaid gorffen cyn hanner dydd. 

Oddi wrth  

At 

 

Dyddiad 

Pwnc 

Lili 

Blwyddyn Newydd China 

Helo Lili.  Sut wyt ti?  Wyt ti wedi mwynhau’r Nadolig?   
Mae pawb yn brysur iawn yma yn glanhau ac yn paratoi ar gyfer y flwyddyn newydd wythnos nesa.  
Fory, ar ôl gorffen glanhau, byddwn ni’n rhoi’r papur coch ar y wal achos mae coch yn lwcus.  Wedyn 
byddwn ni’n hongian lampau papur coch ar y siopau.  Mae lluniau anifeiliaid ar y lampau.  Mae llun 
pysgodyn a llun mwnci’n lwcus iawn.  Dw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn achos bydda i’n cael amlenni 
coch gyda llun pysgodyn arnyn nhw.  Bydd arian yn yr amlenni – gobeithio!  Wyt ti wedi cael anrhegion?  
Beth? 
Byddwn ni’n cael parti mawr yn y tŷ.  Bydd llawer o fwyd a bydd tân gwyllt ar y stryd.  Hefyd, bydd draig 
a llew mawr lliwgar yn dawnsio yn y stryd.  Bydd pawb yn dawnsio a bydd pawb yn hapus.  Dw i’n 
edrych ymlaen at y dathlu.   
Ysgrifenna nôl i ddweud sut wyt ti wedi bod yn dathlu’r Nadolig a’r flwyddyn newydd yng Nghymru. 
Cariad 
Hong  

Hong 

20 Ionawr 

Y Fari Lwyd 

 

P1 Wyt ti wedi clywed am y Fari Lwyd? 
P2 Nac ydw.  Beth ydy e? 
P1 Dros y Nadolig roedd grŵp o bobl yn mynd o dŷ i dŷ yn cario’r Fari Lwyd – 

pen ceffyl gyda blanced wen a rhubanau arno fe.  Roedden nhw’n canu ac yn 
cnocio’r drws.  Roedd y bobl tu mewn yn canu wedyn, ac yna roedd y grŵp tu 
allan yn canu eto, yna’r bobl tu mewn yn canu, ac ati.  Yn y diwedd, roedd y 
bobl tu allan a’r Fari Lwyd yn mynd i mewn i’r tŷ ac roedd parti. 

P2 Diddorol, ond hen ffasiwn iawn ynte? 
P1 Na. Mae’r Fari Lwyd yn dod yn boblogaidd yng Nghymru eto.  Mae pobl yn 

gwneud y pen o gardbord neu bren ac mae grwpiau o bobl yn mynd o dŷ i dŷ. 

P1 Wyt ti wedi clywed am y Fari Lwyd? 
P2 Nac ydw.  Beth ydy e? 
P1 Dros y Nadolig roedd grŵp o bobl yn mynd o dŷ i dŷ yn cario’r Fari Lwyd – 

pen ceffyl gyda blanced wen a rhubanau arno fe.  Roedden nhw’n canu ac yn 
cnocio’r drws.  Roedd y bobl tu mewn yn canu wedyn, ac yna roedd y grŵp tu 
allan yn canu eto, yna’r bobl tu mewn yn canu, ac ati.  Yn y diwedd, roedd y 
bobl tu allan a’r Fari Lwyd yn mynd i mewn i’r tŷ ac roedd parti. 

P2 Diddorol, ond hen ffasiwn iawn ynte? 
P1 Na. Mae’r Fari Lwyd yn dod yn boblogaidd yng Nghymru eto.  Mae pobl yn 

gwneud y pen o gardbord neu bren ac mae grwpiau o bobl yn mynd o dŷ i dŷ. 

 Saesneg 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

 

NADOLIG  

Patrymau 

 

 

Geirfa 

Bwyd Food 
ceirios cherries 
cneuen (b) / cnau nut / s 
cymysgedd (g) mixture 
cymysgu to mix 
mins pei (g) mince pie 
pwdin Nadolig (g) Christmas pudding 
selsig sausages 
stwffin stuffing 
tatws rhost roast potatoes 
teisen Nadolig (b) Christmas cake 
toddi to melt 
twrci (g) turkey 

Drama’r Geni The Nativity 
angel (g) / angylion angel / s 
baban Iesu (g) baby Jesus 
bugail (g) / bugeiliaid shepherd / s 
carol (b) / au carol / s 
cyngerdd (g / b) concert 
doethion wise men 

preseb (g) manger 
seren (b) / sêr star / s 

gŵr doeth (g) wise man 

Addurniadau Decorations 
addurno to decorate 
anrheg (b) / ion present / s 
cannwyll (b)/canhwyllau candle / s 
celyn holly 
cerdyn (m) / cardiau card / s 
cracers crackers 
golau (g) / goleuadau light / s 
hosan (b) / sanau stocking / s 
lapio to wrap / pack 
papur lapio (g) wrapping paper 
peli lliwgar baubles 
rhuban (g) / au ribbon / s 
sach (g / b) / au sack / s 

Siôn Corn Santa Claus 
  

selotep (g) sellotape 

Wyt ti’n hoffi pwdin Nadolig? Ydw, ond mae’n well gen i dwrci. 
    
Ydyn nhw eisiau stwffin gyda’r 
twrci? 

Ydyn, a llawer o grefi. 
Nac ydyn, dydyn nhw ddim yn hoffi 
stwffin. 

    
Oes drama’r geni yn yr ysgol eleni? Oes / Nac oes 
    
Wyt ti’n actio yn nrama’r geni eleni? Ydw, rydw i’n angel. 

Nac ydw, dim eleni. 
  
  

  

Pwy sy’n actio Mair a Joseff? Siwan a Dave sy’n actio Mair a Joseff. 
    
Pryd mae drama’r geni eleni? Mae hi noswyl Nadolig, Rhagfyr 24. 
  
  

  

Beth wyt ti’n gael Nadolig? Dw i’n cael beic eleni. 
    
Pa anrheg Nadolig mae e / o eisiau? Mae e / o eisiau dillad newydd. 
    
Wyt ti wedi ysgrifennu llythyr at 
Siôn Corn? 

Ydw, dw i wedi gofyn am ddesg newydd. 
Nac ydw, dim eto. 

    
Wyt ti wedi anfon cardiau Nadolig? Ydw, dw i wedi anfon llawer o gardiau. 
    
Wyt ti wedi gorffen lapio’r 
anrhegion? 

Ydw / Nac ydw 

    
Pryd mae dydd Nadolig? Mae dydd Nadolig ar Ragfyr 25  ac mae 

Gŵyl San Steffan ar Ragfyr 26. 
    
Wyt ti wedi canu calennig erioed? Nac ydw, ond bydda i’n canu calennig y 

flwyddyn nesa. 

Pwdin Nadolig Rice Krispies 
Mae angen 
 100g siocled 
 100g Rice Krispies 
 eisin gwyn 
 ceirios glacé 
 angelica 
 
Rhaid  
 torri’r siocled 
 rhoi’r siocled yn y bowlen 
 toddi’r siocled dros ddŵr poeth 
 rhoi’r Rice Krispies yn y siocled 
 cymysgu’r Rice Krispies a’r siocled 
 rhoi’r cymysgedd yn y casys papur  
      (paper cases) 
 rhoi’r cacennau yn yr oergell am  
      ddwy awr 
 rholio’r eisin gwyn 
 torri cylch bach o eisin 
 torri darnau bach o’r ceirios a’r  
      angelica i edrych fel celyn 
•    rhoi’r eisin, y ceirios a’r angelica ar  
      ben y cacennau. 
 
Nawr, mae’r cacennau’n edrych fel pwdin 
Nadolig!  



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

 

NADOLIG  

Blwyddyn newydd dda i chi, 
Ac i bawb sydd yn y tŷ. 
Dyna yw’n dymuniad ni, 
Blwyddyn newydd dda i chi.  

Gweithgareddau 
1. Paratowch restr siopa Nadolig.  Bydd angen anrhegion ar gyfer y teulu a 
 ffrindiau, addurniadau, bwyd  ac ati. 
2. Paratowch lythyron at Sion Corn – un llythyr i’w anfon cyn y Nadolig i ofyn am 
 anrhegion ac un llythyr i’w anfon ar ôl y Nadolig i ddiolch am yr anrhegion. 
3. Gofynnwch i chwe aelod o’r dosbarth pa anrhegion Nadolig maen nhw eisiau.  
 Wedyn dywedwch wrth aelodau o’ch grŵp chi beth mae’r chwe disgybl yma 
 eisiau gael. 
4. Ysgrifennwch wahoddiad i ffrindiau ddod i barti Nadolig. 
5. Atebwch e-bost Hong.  Dywedwch am eich Nadolig chi yng Nghymru. 
6. Gofynnwch gwestiynau i’ch mam-gu / nain / tad-cu / taid  sut oedden nhw’n 
 dathlu’r Nadolig a’r flwyddyn newydd pan oedden nhw’n blant. 
7. Gwnewch gardiau Nadolig i’ch ffrindiau. 
8. Chwaraewch gêm ‘Beth sy yn sach Siôn Corn?’  Rhaid i bob grŵp roi nifer o 
 anrhegion yn y sach.  Rhaid i’r grwpiau eraill ddyfalu beth sy yn y sach drwy 
 ofyn cwestiynau. 
9. Yn eich grŵp, paratowch sgript ar gyfer Drama’r Geni.  Wedyn, actiwch y 
 sgript. 
10. Ydych chi’n gwybod beth oedd y Plygain a’r Hen Galan? Chwiliwch am 
 wybodaeth ac ysgrifennwch erthygl i gylchgrawn yr ysgol am un ohonyn nhw. 

Geirfa     dathlu to celebrate 
Y Calan The new year   dydd Calan new year’s day 
calennig new year gifts   nos Galan new year’s eve 

 Pan oeddwn i’n fach, roeddwn i’n codi’n gynnar ar ddydd 
Calan achos roeddwn i’n mynd i gasglu calennig.  Roeddwn 
i’n canu calennig ac roedd pobl yn rhoi arian i fi.  Roedd 
rhaid gorffen cyn hanner dydd. 

Oddi wrth  

At 

 

Dyddiad 

Pwnc 

Lili 

Blwyddyn Newydd China 

Helô Lili.  Sut wyt ti?  Wyt ti wedi mwynhau’r Nadolig?   
Mae pawb yn brysur iawn yma yn glanhau ac yn paratoi ar gyfer y flwyddyn newydd wythnos nesa.  
Fory, ar ôl gorffen glanhau, byddwn ni’n rhoi’r papur coch ar y wal achos mae coch yn lwcus.  Wedyn 
byddwn ni’n hongian lampau papur coch ar y siopau.  Mae lluniau anifeiliaid ar y lampau.  Mae llun 
pysgodyn a llun mwnci’n lwcus iawn.  Dw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn achos bydda i’n cael amlenni 
coch gyda llun pysgodyn arnyn nhw.  Bydd arian yn yr amlenni – gobeithio!  Wyt ti wedi cael anrhegion?  
Beth? 
Byddwn ni’n cael parti mawr yn y tŷ.  Bydd llawer o fwyd a bydd tân gwyllt ar y stryd.  Hefyd, bydd draig 
a llew mawr lliwgar yn dawnsio yn y stryd.  Bydd pawb yn dawnsio a bydd pawb yn hapus.  Dw i’n 
edrych ymlaen at y dathlu.   
Ysgrifenna nôl i ddweud sut wyt ti wedi bod yn dathlu’r Nadolig a’r flwyddyn newydd yng Nghymru. 
Cariad 
Hong  

Hong 

20 Ionawr 

Y Fari Lwyd 

 

P1 Wyt ti wedi clywed am y Fari Lwyd? 
P2 Nac ydw.  Beth ydy e? 
P1 Dros y Nadolig roedd grŵp o bobl yn mynd o dŷ i dŷ yn cario’r Fari Lwyd – 

pen ceffyl gyda blanced wen a rhubanau arno fe.  Roedden nhw’n canu ac yn 
cnocio’r drws.  Roedd y bobl tu mewn yn canu wedyn, ac yna roedd y grŵp tu 
allan yn canu eto, yna’r bobl tu mewn yn canu, ac ati.  Yn y diwedd, roedd y 
bobl tu allan a’r Fari Lwyd yn mynd i mewn i’r tŷ ac roedd parti. 

P2 Diddorol, ond hen ffasiwn iawn ynte? 
P1 Na. Mae’r Fari Lwyd yn dod yn boblogaidd yng Nghymru eto.  Mae pobl yn 

gwneud y pen o gardbord neu bren ac mae grwpiau o bobl yn mynd o dŷ i dŷ. 

P1 Wyt ti wedi clywed am y Fari Lwyd? 
P2 Nac ydw.  Beth ydy e? 
P1 Dros y Nadolig roedd grŵp o bobl yn mynd o dŷ i dŷ yn cario’r Fari Lwyd – 

pen ceffyl gyda blanced wen a rhubanau arno fe.  Roedden nhw’n canu ac yn 
cnocio’r drws.  Roedd y bobl tu mewn yn canu wedyn, ac yna roedd y grŵp tu 
allan yn canu eto, yna’r bobl tu mewn yn canu, ac ati.  Yn y diwedd, roedd y 
bobl tu allan a’r Fari Lwyd yn mynd i mewn i’r tŷ ac roedd parti. 

P2 Diddorol, ond hen ffasiwn iawn ynte? 
P1 Na. Mae’r Fari Lwyd yn dod yn boblogaidd yng Nghymru eto.  Mae pobl yn 

gwneud y pen o gardbord neu bren ac mae grwpiau o bobl yn mynd o dŷ i dŷ. 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

PASG  

Deg cyw bach (tôn: Ten green bottles...) 
Deg cyw bach yn eistedd yn y nyth,  
Deg cyw bach yn eistedd yn y nyth, 
Os bydd un cyw bach yn hedfan draw o’r nyth, 
Bydd naw cyw bach yn eistedd yn y nyth.  

Gweithgareddau / Activties 
1. Answer the questions 
  i. Wyt ti’n hoffi byns y Groglith? 
  ii. Pa fath o wy Pasg wyt ti’n hoffi? 
  iii. Wyt ti wedi gwneud crempog? 
  iv. Wyt ti’n hoffi gwyliau’r Pasg?  Pam? 
  v. Pa fwyd Pasg wyt ti’n hoffi?   
2. Battleships.  Work with your partner.  You will need a grid each.  You must  
 delete five squares on your grid.  Then Partner 1 asks Partner 2 ‘Oes... gen 
 ti.?’ /’Oes ... ‘da ti?’  If the item is on your grid, you must answer ‘Oes, mae ...’ If 
 the answer is not on your grid, you must answer, ‘Nac oes, does dim...’  Then 
 change roles.

 
3. What about having an Easter egg hunt?  Each group must think of five places to 
 hide small Easter eggs. Then you must write the clues.  You must hide the eggs 
 and give the clues to everyone in the class. Which group will find all the eggs? 
 (There’s no need to use real eggs) 
4. Ask questions to your grandparents how they celebrated Easter when they were 
 children. Tell everyone in the class what they did or write a piece for a school 
 magazine. 
5. Make Easter cards for your friends.  

cwningen cyw siwgr menyn byns y Groglith 

croes crempog blodau ŵy aderyn padell ffrio 

llaeth anrheg bowlen clapiwr cacen simnel 

oen ŵy siocled blawd lemwn ŵy Pasg 

cwningen cyw siwgr menyn byns y Groglith 

croes crempog blodau ŵy aderyn padell ffrio 

llaeth anrheg bowlen clapiwr cacen simnel 

oen ŵy siocled blawd lemwn ŵy Pasg 

P1 Pryd mae’r Pasg? 
P2 Weithiau mae’r Pasg ym mis Mawrth ac weithiau mae e ym mis Ebrill.  

Mae’r Pasg ar y Sul cyntaf, ar ôl y lleuad lawn gyntaf, ar ôl 21 Mawrth. 
P1 Pryd mae dydd Mawrth Ynyd? 
P2 Mae Dydd Mawrth Ynyd bedwar deg dydd cyn Sul y Pasg. 
P1 Pam mae pobl yn bwyta crempog ar ddydd Mawrth Crempog? 
P2 Doedd pobl ddim yn bwyta wyau rhwng dydd Mawrth Crempog a Sul y 

Pasg.  Felly, roedden nhw’n gwneud crempog er mwyn defnyddio’r wyau 
oedd yn y tŷ. 

P1 Pryd mae Sul y Mamau? 
P2 Mae Sul y Mamau rhwng Dydd Mawrth Ynyd a Sul y Pasg.  Amser maith 

yn ôl, roedd plant oedd yn gweithio mewn tai mawr yn cael mynd adre i 
weld eu mam ar y dydd yma.  Roedden nhw’n gwneud cacen simnel neu’n 
casglu blodau ar y ffordd yn anrheg i Mam. 

P1 Beth ydy Sul y Blodau ynte? 
P2 Sul y Blodau ydy’r Sul cyn y Pasg – y dydd aeth Iesu i Jerwsalem.  

Wedyn mae Gwener y Groglith yn dod ac mae pobl yn bwyta byns y 
Groglith – byns gyda chroes arnyn nhw i gofio am Iesu’n marw ar y groes. 
Wedyn ar Sul y Pasg, rydyn ni’n cofio am Iesu’n dod nôl yn fyw. 

P1 Pam mae pawb yn cael wyau Pasg ar Sul y Pasg ‘te? 
P2 Wel, mae ŵy yn symbol o fywyd newydd neu ddechrau newydd.  Ar y 

dechrau roedd plant yn cael ŵy aderyn ond nawr mae plant yn cael wyau 
siocled. 

Sgwrs – Y Pasg  

Clapio wyau 
 
Amser maith yn ôl, yng ngogledd Cymru, roedd plant yn mynd o dŷ i dŷ yn clapio 
wyau.   Weithiau roedden nhw’n mynd â’r clapiwr, sef dau ddarn o bren efo nhw.  
Roedden nhw’n curo’r ddau ddarn o bren efo’i gilydd ac yn canu ‘Clap, clap, gofyn 
ŵy, hogyn bychan ar y plwy.’  Roedd pobl garedig yn rhoi wyau i’r plant.  
Weithiau, roedd plant yn casglu rhwng cant a hanner a dau gant o wyau.  Wedyn, 
roedd yr wyau i gyd yn cael eu rhoi ar y dreser – wyau’r plentyn hynaf ar y silff 
uchaf, wyau’r ail blentyn ar yr ail silff ac ati.  

 Saesneg 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

 

PASG  

Patrymau 

 

 

Geirfa 

 

Gŵyl y Pasg The Easter Festival 
dydd Gwener y Groglith Good Friday 
dydd Iau Cablyd Maundy Thursday 
dydd Mawrth Ynyd Shrove Tuesday 
dydd Mercher Lludw Ash Wednesday 
Grawys Lent 
gŵyl y banc bank holiday 
Sul y Blodau Palm Sunday 
Sul y Mamau Mothering Sunday 
Sul y Pasg Easter Sunday 

Bwyd Food 
byns y Groglith hot cross buns 
cacen simnel simnel cake 
crempog (b) /crempogau pancake/s 
cymysgedd (g) mixture 
padell ffrio (b) frying pan 
ŵy (g) / wyau egg / s 

Symbolau’r Pasg Easter symbols 
bywyd newydd new life 
clapiwr wyau (g) egg clapper 
croes (b) cross 
cwningen (b) rabbit 
cyw (g) / cywion chick / s 
lleuad lawn (b) full moon 
oen (g) / ŵyn lamb / s 
ŵy aderyn (g) bird’s egg 
ŵy siocled (g) chocolate egg 

Berfau Verbs 
casglu to collect 
clapio to clap 
curo to hit 
chwisgo to whisk 
defnyddio to use 
dod nôl yn fyw to come back alive 
marw to die 

Pryd mae Sul y Mamau? Mae Sul y Mamau ynghanol y Grawys. 
    
Wyt ti wedi prynu anrheg i dy 
fam? 

Nac ydw, dim eto.  Bydda i’n prynu blodau 
dydd Sadwrn. 

    
Beth wyt ti wedi brynu i dy fam? Dw i wedi prynu siocledi. 
    
Wyt ti’n anfon cardiau Pasg? Ydw / Nac ydw 
    
Beth wyt ti’n wneud dros y Pasg? Dw i’n mynd i aros at Nain. 
    
Ydych chi’n hoffi crempog? Ydyn, yn fawr iawn.  Rydyn ni’n hoffi 

crempog gyda siwgr a lemwn. 
Nac ydyn. 

    
Fydd Dad yn gwneud  byns y 
Groglith eleni? 

Bydd, bydd e’n gwneud byns y Groglith. 
Na fydd, ond bydd e’n gwneud cacen simnel. 

    
Fyddwch chi’n cael cig oen i ginio 
Sul y Pasg? 

Byddwn, byddwn ni’n cael cig oen.  Mae’n 
flasus iawn. 
Na fyddwn, byddwn ni’n cael cyw iâr. 

    
Fyddi di’n cael wyau Pasg? Bydda, gobeithio! 

Na fydda, ond bydda i’n cael dillad newydd. 
    
Pa fath o wyau Pasg wyt ti’n hoffi? Dw i’n hoffi’r wyau bach ‘da / efo hufen 

gwyn a melyn yn y canol. 
Dw i’n hoffi’r wyau mawr siocled ‘da / efo 
bariau siocled yn y canol. 

    

Wyt ti’n rhoi ŵy Pasg yn anrheg i 
rywun? 

Ydw, dw i’n rhoi ŵy Pasg i fy chwaer. 
Nac ydw. 

Rysáit crempog 
Mae angen 
 110g blawd 
 1 ŵy 
 ½ peint llaeth / llefrith 
 25g menyn 
 
Rhaid 
 rhoi’r blawd yn y bowlen 
 rhoi’r ŵy yn y blawd 
 chwisgo’r cymysgedd 
 ychwanegu’r llaeth / llefrith    
      ychydig ar y tro 
 chwisgo drwy’r amser 
 toddi’r menyn 
 rhoi’r menyn yn y cymysgedd 
 twymo’r badell ffrio 
 rhoi llwyaid o’r cymysgedd yn y  
      badell ffrio 
 troi’r grempog 
 rhoi’r grempog ar y plât 
 rhoi ychydig siwgr ar y grempog 
 MWYNHAU! 



Yn ôl i’r dudalen gynnwys

PASG  

Deg cyw bach (Tôn: Ten green bottles...) 
Deg cyw bach yn eistedd yn y nyth,  
Deg cyw bach yn eistedd yn y nyth, 
Os bydd un cyw bach yn hedfan draw o’r nyth, 
Bydd naw cyw bach yn eistedd yn y nyth.  

Gweithgareddau 
1. Atebwch y cwestiynau. 
  i. Wyt ti’n hoffi byns y Groglith? 
  ii. Pa fath o ŵy Pasg wyt ti’n hoffi? 
  iii. Wyt ti wedi gwneud crempog? 
  iv. Wyt ti’n hoffi gwyliau’r Pasg?  Pam? 
  v. Pa fwyd Pasg wyt ti’n hoffi?   
 
2. Battleships.  Gweithiwch gyda’ch partner.  Bydd angen grid yr un (each) arnoch 
 chi.  Rhaid i chi ddileu (delete) pum sgwâr ar eich grid chi.  Wedyn rhaid i 
 bartner 1 ofyn i bartner 2 ‘Oes... gen ti?’ / ’Oes ... ‘da ti?’  Os ydy’r eitem ar y 
 grid, rhaid ateb ‘Oes, mae ...’  Os dydy’r eitem ddim ar y grid, rhaid ateb, ‘Nac 
 oes, does dim...’  Wedyn newidiwch rôl. 

 
3. Beth am gael helfa wyau Pasg? (Easter egg hunt)  Rhaid i bob grŵp feddwl am 
 bum lle i guddio wyau Pasg bach.  Wedyn rhaid ysgrifennu’r cliwiau.  Rhaid 
 cuddio’r wyau a rhoi’r cliwiau i bawb yn y dosbarth.  Pa grŵp fydd yn ffeindio’r 
 wyau i gyd? (Does dim rhaid defnyddio wyau go iawn.) 
4. Gofynnwch gwestiynau i’ch mam-gu / nain / tad-cu / taid - sut oedden nhw’n 
 dathlu’r Pasg pan oedden nhw’n blant.  Dywedwch wrth bawb yn y dosbarth beth 
 oedden nhw’n wneud neu ysgrifennwch ddarn i gylchgrawn yr ysgol. 
5. Gwnewch gardiau Pasg i’ch ffrindiau.  

cwningen cyw siwgr menyn byns y Groglith 

croes crempog blodau ŵy aderyn padell ffrio 

llaeth anrheg powlen clapiwr cacen simnel 

oen ŵy siocled blawd lemwn ŵy Pasg 

cwningen cyw siwgr menyn byns y Groglith 

croes crempog blodau ŵy aderyn padell ffrio 

llaeth anrheg powlen clapiwr cacen simnel 

oen ŵy siocled blawd lemwn ŵy Pasg 

P1 Pryd mae’r Pasg? 
P2 Weithiau, mae’r Pasg ym mis Mawrth ac weithiau mae e ym mis Ebrill.  

Mae’r Pasg ar y Sul cyntaf, ar ôl y lleuad lawn gyntaf, ar ôl 21 Mawrth. 
P1 Pryd mae dydd Mawrth Ynyd? 
P2 Mae Dydd Mawrth Ynyd bedwar deg dydd cyn Sul y Pasg. 
P1 Pam mae pobl yn bwyta crempog ar ddydd Mawrth Crempog? 
P2 Doedd pobl ddim yn bwyta wyau rhwng dydd Mawrth Crempog a Sul y 

Pasg.  Felly, roedden nhw’n gwneud crempog er mwyn defnyddio’r wyau 
oedd yn y tŷ. 

P1 Pryd mae Sul y Mamau? 
P2 Mae Sul y Mamau rhwng Dydd Mawrth Ynyd a Sul y Pasg.  Amser maith 

yn ôl, roedd plant oedd yn gweithio mewn tai mawr yn cael mynd adre i 
weld eu mam ar y dydd yma.  Roedden nhw’n gwneud cacen simnel neu’n 
casglu blodau ar y ffordd yn anrheg i Mam. 

P1 Beth ydy Sul y Blodau ynte? 
P2 Sul y Blodau ydy’r Sul cyn y Pasg – y dydd aeth Iesu i Jerwsalem.  

Wedyn, mae Gwener y Groglith yn dod ac mae pobl yn bwyta byns y 
Groglith – byns gyda chroes arnyn nhw i gofio am Iesu’n marw ar y groes. 
Wedyn ar Sul y Pasg, rydyn ni’n cofio am Iesu’n dod ‘nôl yn fyw. 

P1 Pam mae pawb yn cael wyau Pasg ar Sul y Pasg ‘te? 
P2 Wel, mae ŵy yn symbol o fywyd newydd neu ddechrau newydd.  Ar y 

dechrau roedd plant yn cael ŵy aderyn ond nawr mae plant yn cael wyau 
siocled. 

Sgwrs – Y Pasg  

Clapio wyau 
 
Amser maith yn ôl, yng ngogledd Cymru, roedd plant yn mynd o dŷ i dŷ yn clapio 
wyau.   Weithiau roedden nhw’n mynd â’r clapiwr, sef dau ddarn o bren efo nhw.  
Roedden nhw’n curo’r ddau ddarn o bren efo’i gilydd ac yn canu ‘Clap, clap, gofyn 
ŵy, hogyn bychan ar y plwy.’  Roedd pobl garedig yn rhoi wyau i’r plant.  
Weithiau, roedd plant yn casglu rhwng cant a hanner a dau gant o wyau.  Wedyn, 
roedd yr wyau i gyd yn cael eu rhoi ar y ddreser – wyau’r plentyn hynaf ar y silff 
uchaf, wyau’r ail blentyn ar yr ail silff ac ati.  


