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Pedwar Tymor Cynan 

Cynan a’r Bluen Eira

Clawr
Sgwrs a chlonc

Pwy yw awdur y llyfr?

Hi yw awdur storiau Cynan y cadno.

Pwy yw’r darlunydd?

Hi sy’n tynnu’r lluniau i gyd-fynd gyda’r stori.

Pa adeg o’r flwyddyn yw hi yn y stori yma?

Sut ydych chi’n gwybod?

Beth am chwilio am rai cliwiau.

Gweithgareddau

Gwrandewch ar Y Gaeaf o’r Four Seasons gan Vivaldi

Tudalen ddwbl fewnol
Sgwrs a chlonc 

Faint o aeron sydd ar y brigyn yma? Beth am hwn?

Ydych chi wedi gweld celyn go iawn?

Sut mae nhw’n edrych/ teimlo?

Mae nhw’n bigog – Sgwn i pam?

Gweithgareddau

Gwnewch torch gan dorri dail gwyrdd o gerdyn ac ychwanegu aeron 
coch o bapur sgleiniog neu gliter.

Awdur: Julia Rawlinson 
Darlunydd: Tiphanie Beeke 
Oed: 3-5
Fformat: Clawr meddal 
Iaith: Cymraeg
Maint: 200 x 250mm
Cyhoeddiad: Tachwedd 2021
Pris: £7.99 
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Tudalen 6 a 7
Sgwrs a chlonc 

Edrychwch ar y coed –beth sydd dros y canghenau?

O ble ddaeth y barrug?

Pwy sydd wedi bod yn dawnsio yn y coed?  Sioni Rhew

O diar, beth sydd o flaen drws y ffau?

Ble mae Cynan yn byw?  Mewn ffau.

Gweithgareddau

Crëwch bydoedd bach tu allan – rhowch glitter a blawd dros y 
canghenau. 

Tudalen 8 a 9
Sgwrs a chlonc

Sut mae Cynnan yn teimlo?

Pam ei fod yn drist?

Beth oedd yn mynd i wneud i helpu?

Dyna garedig – ydych chi wedi bod yn garedig i rhywun? Sut? Pryd?

Gweithgareddau

Creu cardiau diolch i rywun.

Tudalen 10 a 11
Sgwrs a chlonc

Sut oedd y wiwer yn paratoi at y Nadolig? Hosan a’r celyn

Beth benderfynodd y wiwer wneud?

Beth yw lliw drws ffrynt y wiwer?

Pa liw yw eich drws ffrynt chi?

Gweithgareddau

Crëwch addurniadau o ddeunydd ailgylchu.

Tudalen 12 a 13
Sgwrs a chlonc

Pwy wnaeth Cynan a’r wiwer gyfarfod nesaf?

Sawl aderyn fedrwch chi eu cyfri?

A ddaethon nhw i helpu hefyd?

Gweithgareddau

Casglwch frigau i greu llwybr o saethau at rywle yn yr ardd.
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Tudalen 14 a 15
Sgwrs a chlonc

Edrychwch sut mae’r dail yn symud – troi a dawnsio.

Beth sy’n gwneud iddynt ddawnsio?

Gweithgareddau

Gweithgaredd symud – cymalau dawns – gorwedd, symud, codi, 
chwyrlio, arafu, cyflymu, arafu, gorwedd. 

Tudalen 16 a 17
Sgwrs a chlonc

Beth ddigwyddodd nesaf?

Fedrwch chi weld tu fewn i’r gwâl– pwy sydd yno?

Mae nhw’n edrych fel cysgodion.

Gweithgareddau

Crëwch sioe bypedau cysgodion.

Tudalen 18 a 19
Sgwrs a chlonc

Welwch chi’r siapiau gwahanol.

Ydych chi wedi gweld eira?

Sut oedd yn edrych? Sut oedd yn teimlo?

Beth wnaethoch chi yn yr eira?

Gweithgareddau

Crëwch plu eira a’u haddurno.

Tudalen 20 a 21
Sgwrs a chlonc

O na – beth ddigwyddodd i’r saethau?

Ble mae nhw wedi mynd? O dan yr eira.

Beth wnawn nhw nawr?

Gweithgareddau

Crëwch batrymau papur nadolig gan uwch brintio (relief printing).
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Tudalen 22 a 23
Sgwrs a chlonc

Beth oedd syniad Cynan?

A ddylem aros ar ddihun ar noswyl Nadolig? Pam?

Welwch chi beth mae Cynan wedi gadael nes at y gwely?

I bwy tybed?

Gweithgareddau

Crëwch llwch i’r ceirw a cherdyn diolch i Sion Corn.

Tudalen 24 a 25
Sgwrs a chlonc

Ydych chi’n gallu cysgu ar noswyl Nadolig?

Pam? Sut ydych yn teimlo pan yn disgwyl Sion Corn?

O na! – mae pawb yn cysgu!

Ond wyddoch chi beth?

Gweithgareddau

Meimio -coegiwch cysgu, dihuno, ar eich cwrcwd, ymestyn, codi, 
cerdded, loncian. 

Tudalen 26 a 27
Sgwrs a chlonc

Fe aeth yr anifeiliaid ag anrhegion at y cwningod.

Pwy aeth gyda Cynan?

Beth maent wedi ei greu yn yr eira?

Sawl anrheg sydd wedi eu lapio o dan y goeden?

Gweithgareddau

Crëwch ardal lapio Sion Corn.

Tudalen 28 a 29
Sgwrs a chlonc

Sut mae’r llun yn gwneud i chi deimlo?

Beth mae’r adar yn ei wneud?

Ble mae’r cwningod? Beth sydd ar gopa’r goeden?

Gweithgareddau

Dysgwch am draddodiadau’r Nadolig.
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Clawr cefn
Sgwrs a chlonc

A welwch chi Cynan?

Beth ydym yn galw’r ysgrifen ar gefn y llyfr? Beth yw ei bwrpas?

CYNAN:

Cynan a’r Ddeilen Fach 
ISBN 9781802580143

Cynan a’r Bluen Eira 
ISBN 9781802580150

Cynan a’r Petalau 
ISBN 9781802580129

Cynan a’r Sioe Haf 
ISBN 9781802580136

 
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 
gyfrifol am gynnwys or fath ac nid yw’n cyflwyno unrhyw sylwadau 
na gwarantau ynghylch cynnwys, cywirdeb neu ymarferoldeb 
gwefan(nau) o’r fath.


