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Llygoden a Twrch 

Llygoden a Twrch a’r Parti

Clawr
Dewch i drafod…

Beth mae Llygoden a Twrch yn ei wneud ar y clawr?

Beth yw teitl y llyfr?

Sgwn i pwy sy’n cael parti?

Sawl pâr o sbectol welwch chi?

Beth mae Twrch yn ei wneud? 

Beth mae o’n ei ddarllen?

Enwau pwy sydd ar y clawr? 

Yr awdur a’r darlunydd.

Dewch i ddarganfod…/ i wneud

Edrychwch ar wahanol fathau o destunau – llyfr, pamffled, 
poster,rhestr, bocs grawnfwyd.

Trafodwch eu pwrpas, beth yw’r wybodaeth arnynt.

Danfonwch lythyr adref iddynt ddod a gwahanol destunau i’r ysgol i 
greu arddangosfa ryngweithiol.

I Bwy?/ cynnwys
Dewch i drafod…

Welwch chi Llygoden a Twrch yn chwarae gêm? Pa gêm yw hi?

Ydych chi wedi chwarae tenis fwrdd?

Mae’r llyfr hwn i Nita & Frank ffrindiau yr awdur.

Ar ba dudalen mae stori y wisgers yn dechrau?

Tybed beth mae Twrch yn edrych arno…fedrwch chi ddyfalu?

Dewch i ddarganfod…/ i wneud

Chareuwch gêmau enwi – enwch cynifer o gemau ag y medrwch sy’n 
defnyddio pêl/ bat.

Ysgrifenwch stori ar y cyd – i bwy mae’r plant am gyflwyno’r stori?

Awdur: Joyce Dunbar
Darlunydd: James Mayhew
Oed: 5-7
Fformat: Clawr caled
Iaith: Cymraeg
Maint: 200 x 250mm
Pris: £7.99 
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Y Genhinen Bedr (t7)
Geiriau diddorol:

sgipio 
dotio 
edmygu 
persawr 
estynodd 
siomedig

Dewch i drafod…

Mae Twrch yn sgipio – fedrwch chi sgipio?

Ydydch chi’n meddwl ei fod yn hapus?

Sut gwyddoch hyn?

Beth welodd Twrch yn tyfu yn yr ardd?

Oes blodau gyda chi yn eich gardd? Pa fath o flodau ydynt?

A fyddech chi wedi pigo’r genhinen?

Ymhle gwnaethant roi’r blodyn yn gyntaf? Ym mha ystafell nesaf?

Pam na allai Twrch gysgu?

Roedd Llygoden a Twrch yn hapus ar y diwedd – pam?

Ai yr un blodyn oedd yno?

Sut gwyddoch hyn?

Dewch i ddarganfod…/ i wneud

Symudwch mewn gwahanol ffyrdd – cerdded, cropian, sgipio, neidio, 
hercian etc

Dewch o hyd i wybodaeth am Gennin Pedr – peintiwch lun fesul dau o 
flodau.

Ewch ar daith natur a thiciwch y blodau a’r dail y gwelwch are eich 
ffordd.

Pa flodau sy’n tyfu yn ystod y Gwanwyn/ Haf/ Hydref/ Gaeaf?

Wisgers  (t15)
Geiriau diddorol:

tamed 
cwyno 
hirach 
byrrach 
blewiach

Dewch i drafod…

Fedrwch chi weld Twrch?

Beth mae o’n ei wneud tybed?

Beth sylwodd Twrch?

A oedd yn syniad da iddo dorri ei wisgers?

Pam oedd Twrch yn crio/ llefen? 

Beth oedd e wedi ei wneud?

Sut fyddech yn gwneud Twrch yn hapus eto?
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Pam wnaeth cwningen, draenog a’r lygoden fawr redeg i ffwrdd? 

Fe ddaeth Llygoden i helpu i dacluso yn y diwedd – ydych chi’n hoffi 
helpu?

Dewch i ddarganfod…/ i wneud

Dysgwch am odrifau ac eilrifau

Crëwch batrymau gydag odrifau ac eilrifau/ crëwch setiau o 
wrthrychau.

Dewisich gân neu gerddoriaeth i’w charae pan mae’n amser tacluso.

Gyda phapur gwahanol, torrwch, sgrenshwch, rholiwch, a plygwch 
ddarnau,yna gludwch y darnau ar ddarn mawr o bapur i greu llun 3D 
diddorol.

Disgwyl yr anisgwyl (t23)
Geiriau diddorol:

palu 
cyffrous 
tartenni 
lapio

Dewch i drafod…

Fedrwch chi ddyfalu pam oedd Twrch yn meddwl bod rhywbeth 
cyffrous am ddigwydd?

T24-25 – edrychwch ar y lluniau – beth welwch chi, pa adeg o’r 
flwyddyn yw hi?

Pan mae rhywbeth yn digwydd nad ydym yn ei ddisgwyl beth yw 
hwnnw? Syrpreis.

Pwy sy’n hoffi cael syrpreis? 

Beth oedd y ddau yn gobeithio fyddai’n tyfu o’r ddaear? Coeden 
tartenni afal.

Pe byddech yn disgwyl i rywbeth dyfu beth fyddech yn dymuno?

T30 – a ddylai Llygoden fod yn rhedeg gyda siswrn?

Beth allai ddigwydd?

Beth benderfynon nhw ei wneud? 

Ydych chi’n cofio pwy oedd yn y drws?

Pa anrhegion gafodd Twrch ydych chi’n cofio? 

Fedrwch chi weld yr anrheg ar y llawr?

Dewch i ddarganfod…/ i wneud

Chwaraewch pasio’r parsel – gan osod rhywbeth o fewn pob haen.

Trefnwch flychau neu deganau o’r lleiaf i’r mwyaf.

Beth oedd eich anrheg gorau erioed?

Crëwch hetiau ac addurniadau ar gyfer parti i ddathlu bod yn ffrindiau 
da yn yr ysgol

Gwnewch garden i ddiolch i ffrind.

Crëwch goeden i ddiolch a rhowch diolch am… ar bob deilen.
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Clawr cefn
Dewch i drafod…

Beth/ Pwy welwch chi ar y clawr cefn?

A welsoch chi’r llun yn y llyfr rhywle? Pa stori?

Welwch chi pris y llyfr?

Beth arall sydd ar y gwaelod?

ISBN/ gwefan/ cyhoeddwr

Dewch i ddarganfod…/ i wneud

Dewisiwch y 10 llyfr gorau – ysgrifennwch/ recordiwch froliant ar eu 
cyfer.

LLYGODEN A TWRCH:
Llygoden a Twrch 
ISBN 9781802582130

Llygoden a Twrch Go Arbennig 
ISBN 9781802581690

Llygoden a Twrch a’r Parti 
ISBN 9781802581706

 
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.


