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Ceri a Deri 

Ceri a Deri: Adeiladu Tŷ i Aderyn

Prif thema:
Cartrefi

Themâu eraill 
Ystafelloedd 
Helpu 
Meddylgarwch

Geirfa allweddol
Dilyn 
Chwilfrydig 
Cartref 
Cytuno 
Llunio 
Teleffon 
Hardd 
Llestr blodau 
Cartrefol 
Tonnau 
Ymarfer 
Dodrefn 
Canlyniadau 
Sboncio.

Clawr 
Beth am drafod

Pwy allwch chi ei weld ar y clawr? Ble maen nhw? Pwy yw’r cymeriad 
bach newydd?

Pwy yw’r awdur a’r darlunydd? Beth yw teitl y llyfr?

Pwy yw GRAFFEG?

Tud 4
Beth am Drafod

 Beth mae Ceri a Deri yn ei wisgo? Pam?

Pwy sy’n gwisgo het fel ‘na? Oes gennych chi un?

 

Awdur: Max Low
Oed: 3-5
Fformat: Clawr meddal
Iaith: Cymraeg
Maint: 250 x 250mm
Cyhoeddiad: Ebrill 2021
Pris: £7.99 

Llyfrau Plant Graffeg bach - Nodiadau Addysgu
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Tud 8
Beth am Drafod

Ydych chi’n chwilfrydig? Beth ydych chi’n mwynhau darganfod?            

Pwy sy’n byw yn y tai hyn? Trefnu a pharu neu drafod set o luniau.

Sôn am eu cartrefi - byngalo / ty fflat / ty-sownd…

Gweithgareddau

Gwyliwch Springwatch neu glip youtube o adar mewn blychau nythu.

Dewch i adnabod yr adar sy’n ymweld - cadwch gyfrif o faint maen 
nhw’n eu gweld - lluniwch neu argraffwch luniau i’w ticio i’w osod ar y 
ffenest neu ddrws i’r tu allan.

Edrychwch ar wahanol fathau o adar - mewn straeon / ffilmiau - ydyn 
nhw’n fawr / bach, lliwgar / diflas.

Creu masgiau neu greu adar gan ddefnyddio cônau o goed.

Ewch ar ymweliad i noddfa adar (Wetlands).

Tud 28
Beth am Drafod

Beth sydd ei angen ar adar yn eu tŷ? 

A yw gwahanol adar yn byw mewn gwahanol gartrefi?

Ydych chi’n gwybod beth yw tŷ aderyn? Ble allwn ni weld un? 

Gweithgareddau

Ble mae’r gwrthrychau hyn yn byw mewn tŷ? (bag o eitemau)

Gwnewch dŷ neu westy pryfed ar gyfer yr ardal awyr agored.

Defnyddiwch blu a gleiniau i wneud dalwyr breuddwydion.

Clawr cefn
Beth am Drafod

Pwy allwch chi ei weld? 

Beth yw broliant? 

Rhif ISBN?

CERI & DERI:

Ceri & Deri: Dim Amser i Glociau 
ISBN 9781912050048

Ceri & Deri: Mae’n Dda Bod Yn Dda 
ISBN 9781912050031

Ceri & Deri: Adeiladu Tŷ i Aderyn 
ISBN 9781912050055

Ceri & Deri: Y Map Trysor 
ISBN 9781912213993

Gall y nodiadau hyn gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid yw 
Graffeg yn cymeradwyo gwefan(nau) or fath na’u cynnwys ac nid yw’n 
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gyfrifol am gynnwys or fath ac nid yw’n cyflwyno unrhyw sylwadau na 
gwarantau ynghylch cynnwys, cywirdeb neu ymarferoldeb 
gwefan(nau) o’r fath.


