
Y Ferch Newydd Nodiadau Addysgu © 2021 Graffeg. Cedwir pob hawl.. Ysgrifennwyd gan Carys Jennings. www.graffeg.com/pages/teachers-resources.

Y Ferch Newydd

Pwyntiau trafod
Ffrindiau 
Teimladau 
Tristwch 
Unigrwydd 
Derbyniad

Themâu
Diwylliannau 
Blodau 
Traddodiadau 
Symbolau 
Helpu eraill

Geirfa
Deall 
Meddwl 
Creulondeb 
Blodeuo 
Crychiog 
Gwasgu

Clawr 
Y Teitl – ei ddarllen gyda’n gilydd.

Pwy yw’r awdur? Pwy yw’r darlunydd

Pwy tybed sydd ar y clawr?

Tudalen ddwbl fewnol
Edrychwch ar y patrymau – pa siapiau welwch chi?

Beth mae’r law yn ei ddal? 

Tebyg i beth mae’n edrych fel?
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Tudalen 6 & 7
Fedrwch chi adnabod rhywbeth ar y tudalenau yma?

Beth ydynt tybed?

Trafod mai symbolau ydynt – pa symbolau fyddech yn rhoi o gylch llun 
ohonoch chi?

Welwch chi’r papur wedi’i blygu – Origami –crefft Siapaneaidd o blygu 
papur.

Gwnewch siapiau syml yn gyntaf wrth blygu papur yna, rhowch gynnig 
ar siapiau origami.

Tudalen 8 & 9
Dyma’r ferch newydd – sut mae hi’n teimlo tybed?

Welwch chi’r plant eraill? Ble mae nhw?

Beth fyddech chi’n gwneud petae rhywun newydd yn dechrau yn yr 
ysgol?

Sut gallem ni groesawi rhywun newydd?

Beth fyddech chi’n gofyn i’r ferch newydd?

Beth fyddech yn dweud amdanoch chi?

Crëwch ffeil-o-ffeithiau am bob plentyn a’i arddangos.

Tudalen 10 & 11
Beth mae’r ferch newydd yn ei fwyta?

Pam nad yw’r plant eraill yn hoffi’r arogl?

Ydy pawb yn bwyta yr un bwydydd?

Beth fyddech chi’n siarad amdano gyda’r ferch newydd?

Beth am ddarganfod gwahanol fathau o goginio – crewch gasgliadau o 
lyfrau ryseitiau yn yr ardal chwarae rôl neu’r gornel ddarllen.

Tudalen 12 & 13/ 14 & 15
Sut fyddwn yn teithio i/ o’r ysgol?

Ydy’r ferch newydd yn teimlo’n well? Sut ydych yn gwybod?

Beth fyddwch yn gwneud ar ôl ysgol?

Beth yw eich hoff beth i’w wneud?

Fedrwch chi weld y cysgodion?

Crëwch luniau neu bypedau cysgodion/ printiadau o ddail neu flodau.

Tudalen 16 & 17
Beth welwch chi yn y llyfr?

O ble ddaeth e tybed?

Pa fath o flodyn ydyw?

Cymharwch luniau o wahanol flodau – rhosyn, lili, llygad y dydd.

Mae’n edrych fel llyfr pop-up – ceisiwch greu cardiau pop-up.
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Tudalen 18 & 19
Edrychwch yn ofalus ar y llun – beth sylwch chi am y dosbarth?

Sawl blodyn fedrwch chi eu cyfri?

Sut dywydd yw hi? Sut gwyddoch hynny?

Ydy e’n edrych fel ein dosbarth ni?

Sut mae’n wahanol?

Tudalen 20 & 21
Mae’r blodau wedi’u gwneud o bapur.

Ydych chi’n cofio beth rydym yn galw y grefft o blygu papur? Origami.

Beth arall fedwn eu creu o bapur neu gerdyn wedi ei ail gylchu.

Crëwch botiau o papier mâché.

Tudalen 22 & 23
Pam bod y papur ar y llawr?

Pwy daflodd y papur yno?

Ble fyddwn yn rhoi sbwriel?

Ym mha fin? Trafodwch ail gylchu.

Pwy wnaeth godi y papur crychiog?

Tudalen 24 & 25
Cododd y ferch newydd y papur, ei wneud yn llyfn cyn ei blygu a 
chreu…beth tybed?

Blodyn.

Welwch chi’r plygiadau yn y papur? 

Beth am wneud siapiau neu awyrenau o bapur? 

Pa un fydd yn hedfan bellaf?

Tudalen 26 & 27
Beth mae’r ferch newydd wedi’i greu?

Ydy’r ferch arall yn ei hoffi?

Sut gwyddoch hyn?

Tudalen 28 & 29
Beth ddysgodd y plant sut i’w wneud?

Ydych chi’n cofio enwau rhai o’r blodau?

Sawl blodyn gwahanol fedrwch chi gyfri?
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Tudalen 30 & 31
Beth sydd wedi digwydd?

Mae nhw’n ffrindiau – pwy yw eich ffrindiau chi?

Beth fyddwch yn hoffi gwneud gyda’ch ffrindiau?

Tudalen 32 & 33
Darllenwch y wybodaeth am yr awdur a‘r darlunydd i’r plant – dewch o 
hyd i rai o’u llyfrau eraill a’u cymharu.

Tudalen 34 & 35
Dyma restr o lyfrau eraill gan GRAFFEG – sawl un o’r rhain sydd gyda 
ni? 

Pa un yw eich hoff lyfr?

Eglurwch pam.

Clawr cefn
Beth welwch chi ar y cefn?

Teitl

Enw’r awdur

Y broliant – disgrifiad byr o’r stori.

Beth arall? Yr ISBN –rhif unigryw y llyfr fel eich print bys.

Edrychwch arnynt ar lyfrau eraill.

NICOLA DAVIES & CATHY FISHER:

Perffaith 
ISBN 9781912050093

Y Pwll 
ISBN 9781912050086

Yr Addewid

ISBN 9781914079344

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.


