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Pedwar Tymor Cynan 

Cynan a’r Petalau

Clawr
Trafod a chlonc

Cyflwynwch yr awdur – beth yw ysytyr awdur? 

Gwaith awdur yw ysgrifennu storiau.

Cyflwynwch y darlunydd – beth yw gwaith darlunydd?

Pwy sy’n mwynhau tynnu lluniau?

Gwaith y darlunydd yw tynnu lluniau.

Beth welwch chi ar y clawr?

Pwy sy’n gwenu?

Dyma stori Cynan am y Gwanwyn.

Beth sy’n digwydd yn y Gwanwyn?

Gweithgareddau

Crëwch glawr newydd ar gyfer llyfr am y Gwanwyn. 

Ewch am dro gan recordio synau – ceisiwch eu cofio pan nôl yn y 
dosbarth.

Tudalen ddwbwl
Trafod a chlonc

Dyma rai o flodau’r Gwanwyn.

Sawl blodyn glas gallwch weld?

Beth am gyfri’r blodau.

Gweithgareddau

Dysgu enwau blodau’r Gwanwyn neu gân am y gwanwyn.

Crëwch ddarlun blodau gan beintio bysedd.

Awdur: Julia Rawlinson 
Darlunydd: Tiphanie Beeke 
Oed: 3-5
Fformat: Clawr meddal 
Iaith: Cymraeg
Maint: 200 x 250mm
Cyhoeddiad: Mawrth 2022
Pris: £7.99 

Llyfrau Plant Graffeg bach – Nodiadau Addysgu
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Tudalen 6 a 7
Trafod a chlonc 

Siffrwd, twtian, hymian – pa fath o synau yw’r rhain?

Pwy sy’n creu’r synau?

Fedrwch chi feddwl am synau eraill?

Ydych chi’n gallu dangos sut mae blodau’n agor gyda eich dwylo.

Pwy sy’n hoffi chwarae cwrso a dal?

Sut deimlad ydyw?

Gweithgareddau

Crëwch barau o eiriau yr adar yn trydar, y cŵn yn cyfarth.

Gwrandewch ar Gwanwyn o’r Four Seasons gan Vivaldi a symudwch i’r 
gerddoriaeth.

Tudalen 8 a 9
Trafod a chlonc

Rholio i lawr y bryn – pwy sydd wedi gwneud hyn?

Oes rhywun yn gwybod beth sy’n tyfu mewn perllan?

Beth rydych yn meddwl oedd yn y berllan?

Gweithgareddau

Sesiwn symud – sefyll, cwrcwd, gorwedd, ymestyn, rholio yn ofalus 
fel y cymeriadau.

Tudalen 10 a 11
Trafod a chlonc

Beth allai’r dafnau gwyn fod?

Beth arall sy’n fach, yn wyn ac yn ysgafn?

Beth mae Cynan yn ei wneud nawr? 

Pam ei fod yn cuddio ger y goeden?

Gweithgareddau

Crëwch boster adnabod adar a’i roi ar y drws i’r tu allan. Bob tro 
wela’r plant un o’r adar, gallant dicio. Ar ddiwedd yr wythnos cyfrwch 
sawl deryn du, robin goch a welsoch.

Tudalen 12 a 13
Trafod a chlonc

A welwch chi’r adar?

Sawl aderyn welwch chi?

Beth yw gair arall am ddau? - pâr.

Ble mae Cynan yn sefyll? 

Ble mae’r adar?

Beth sydd gan Cynan?
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Gweithgareddau

Gwnewch gerbydau bach tebyg i gert neu sled allan o ddeunydd 
ailgylchu.

Tudalen 14 a 15
Trafod a chlonc

Pwy mae Cynan a’r adar wedi dod o hyd iddo? 

Ble mae’r draenog yn byw?

Beth mae’r draenog wedi bod yn ei wneud?

I ble mae nhw’n mynd nesaf?

Gweithgareddau

Crëwch fwrdd stori neu llunfap o stori Cynan.

Tudalen 16 a 17
Trafod a chlonc

Beth ddywedodd yr anifeiliaid wrth y wiwer?

Beth sy’n rhaid i’r wiwer wneud os yw’r eira’n dod?

Pam na fydd bwyd ar gael yn y Gaeaf?

Sawl un sy’n mynd i chwilio am y cwningod? – Dewch i gyfri. Cynan, yr 
adar, y draenog – 4.

Tudalen 18 a 19
Trafod a chlonc

Beth mae’r cwningod yn ei wneud?

Ydyn nhw’n cael sbri?

Pa liwiau yw’r cwningod?

Beth yw syniad y cwningod?

Ydych chi wedi chwarae yn yr eira?

Sut oedd yn teimlo?

Beth yw eich hoff beth i wneud yn yr eira?

Gweithgareddau

Gwyliwch glipiau o slediau cŵn, chwarae peli eira, adeiladu dyn eira.

Crëwch Gwlad yr Eira yn y twba byd bach.
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Tudalen 20 a 21
Trafod a chlonc

Sawl un oedd yn mynd i chwarae yr eira?

Cynan, yr adar, y draenog, y wiwer, y cwningod – 8.

Gweithgareddau

Rhowch deganau neu luniau o’r anifeiliaid o’r anifeiliaid mewn bag i’r 
plant eu tynnu allan a’u gosod mewn trefn.

Tudalen 22 a 23
Trafod a chlonc

Beth oedd y petalau?

O ble ddaeth y petalau?

Mae’r petalau’n cwympo yn golygu bod y Gwanwyn yn dod.

Ar goed ffrwythau wedi i’r blodau gwympo fe fydd y ffrwyth yn tyfu.

Gweithgareddau

Dangoswch glip o ddathliad y coed ceirios yn Siapan.

Symud – symudwch fel hedyn, i flaguryn, i flodyn.

Crëwch cylchoedd bywyd gwahanol.

Tudalen 24 a 25
Trafod a chlonc

Beth mae’r anifeiliaid yn ei wneud? Ydyn nhw’n cael sbri?

Sut ydyn yn gwbod os ydynt yn cael hwyl? 

Gweithgareddau

Creu rhestr o hoff gemau a phethau’r plant i’w chwarae tu allan a thu 
fewn.

Tudalen 26 a 27
Trafod a chlonc

Beth wnaeth yr adar gyda’r petalau?

A oedd yr anifeiliaid yn hoffi’r petalau?

A hoffech chi gasglu petalau?

Tudalen 28 a 29
Trafod a chlonc

Beth wnaeth Cynan yn y petalau?

Hoffech chi wneud hyn?

Fel beth oedd yn teimlo gorwedd yn y petalau?

Gweithgareddau

Crëwch brint llaw frown, printio bysedd lliw a gwyrdd i greu coed yn 
llawn lliw.
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Clawr cefn
Trafod a chlonc

Beth sydd ar y cefn?

Pa gymeriadau welwch chi?

Beth yw’r llinellau hyn ar y gwaelod?

Dyna’r côd ISBN.

Mae gan bob llyfr côd arbennig unigryw.

Mae pris y llyfr ar y cefn hefyd. 

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.


