


Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Y Bwgan Brain

Mae Bwgan Brain mewn cae ar fferm Dolwen. Rhowch y Bwgan Brain yng nghanol y cae.  

Gosodwch het ar ei ben a gwellt yn wallt iddo.  Rhowch ddwy lygad glas iddo a thrwyn a 

gwefus .   Cofiwch roi bochau cochion a gwefus binc iddo.  Gwisgwch got las amdano gyda dwy 

boced, un ar yr ochr chwith a’r llall ar yr ochr dde.  Yn un o’r pocedi rhowch nyth aderyn ac 

yn y boced arall rhowch facyn lliwgar.   Hei! Beth mae e’n ei weiddi ar y brain ! 



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Y Siop Lestri 

Mae tair silff yn y siop lestri. Rhowch y llestri yn y mannau cywir ar y silffoedd.        

Yng nghanol y silff uchaf mae powlen. Ar un ochr y bowlen mae llwy. Ar yr ochr arall 

mae tatws a moron ar blat mawr glas.   Gosodwch bedair cwpan ar soseri ar y silff 

ganol.  Ar y silff waelod mae gwahanol mathau o lestri.  Rhowch jwg laeth â wyneb 

buwch arni ar yng nghanol y silff. Ar y silff waelod hefyd mae pot blodyn gyda rhosyn 

coch ynddi.  Yr ochr arall i’r jwg mae cwpan. Mae’r siop lestri ar agor!



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Rhowch y ceir, y lori a’r garafan yn y drefn gywir ar y ffordd fawr.                                                

Mae goleuadau traffig ar y ffordd fawr.  Mae tri golau arno yn rhybuddio’r teithwyr.  Mae’r golau 

coch yn eu rhybuddio i aros a sefyll yn stond.  Tynnwch lun wyneb gwallgof ar y golau coch!             

Ar flaen y rhes rhowch lori goch.  Gosodwch lun defaid ar ganol y lori.  Yn dilyn y lori mae car mawr 

sy’n tynnu carafan felen.  Yn ffenest y garafan mae mwnci yn chwifio ei freichiau yn wallgof!  Yng 

nghefn y rhes mae car rasio coch.  Mae cap ar ben y dyn sy’n gyrru’r car ac mae’n gwisgo sbectol 

dywyll.

Traffic



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae hi’n noson gêm rygbi rhwng y crysau cochion a’r crysau gwynion. Mae hi’n         

bwrw glaw yn drwm.  Mae’r camera yn anelu am y dorf. Helo! Mae draig goch yn y dorf!  

Rhowch sgarff hir o amgylch gwddf y ddraig. Mae’r sgarff yn cyrraedd y llawr.  

Gwisgwch het goch a gwyn am ei phen.   Mae ‘r ddraig yn cefnogi’r crysau cochion.  Mae 

hi’n gweiddi “Cochion!”  “Dewch ymlaen cochion!”.  Ond mae ei dwylo’n oer.  Gwisgwch 

fenyg am ddwylo’r ddraig .  Nawr mae hi’n hapus.  

Y Ddraig



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Y Cynhwysion

Tynnwch lun grochan fawr ddu, a chofiwch roi tân o dan y crochan. Torrwch bwmpen yn  

ddarnau mân a’u gosod ar waelod crochan y wrach.  Yn ail gosodwch ddwy lygoden fach 

lwyd yn y crochan.  Ychwanegwch ddau fadfall gwyrdd ac yna pentwr o ddail.  

Arllwyswch sudd dail  poethion gwyrdd nes bydd yn gorchuddio’r holl gynhwysion. 

Cymysgwch y cyfan gyda ffon hud Mali’r Wrach.  Cewch ddod i swper ar ôl tynnu llun 

Mali wrth y crochan .  

Rysait Mali’r Wrach



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae ras geir yn digwydd ar y trac rasio.  Mae tri char ar ôl yn y ras. Daw’r car      

cyntaf ar ras wyllt.  Mae’n anelu am y gornel.  O! Na!  Mae e ar ei ben yn y bariwns! 

Daw’r ail gar.  Jiraff melyn sy’n gyrru’r ail gar!  Mae’n osgoi’r car cyntaf ac yn anelu am 

y llinell derfyn.  Ond o unlle daw’r trydydd car.  Crwban sy’n gyrru’r trydydd car yn 

ofalus dros ben . Mae wedi mynd heibio car y jiraff yn ofalus ac yn croesi’r llinell 

fodfeddi yn unig ar y blaen. Y crwban yw pencampwyr y trac rasio! Tynnwch lun o ble 

mae’r holl geir erbyn diwedd y ras.

Ras ceir



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Dyma goeden Nadolig drist – does neb wedi cofio ei gwisgo hi ar gyfer y Nadolig.    

Beth am helpu? Mae tair cangen bob ochr i’r goeden. Ar y gangen uchaf gosodwch seren 

ddisglair.  Ar y gangen ganol gosodwch gloch fach werdd sy’n disgleirio.  Mae angen 

tinsel gwyn fel eira ar y gangen isaf .  Ar y gangen uchaf arall rhowch barsel hirsgwar 

wedi ei glymu gyda ruban aur. Rhowch ddwy belen aur ar y ddwy gangen arall. Mae un 

peth ar ôl.  Ar frig y goeden mae Tylwythen Deg arian.  Diolch am wisgo’r goeden.  

Y Goeden Nadolig



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae gêm rygbi saith bob ochr ar y maes chwarae.  Mae un tîm wedi eu gwisgo        

mewn crysau coch.  Mae un tîm yn gwisgo crysau gwynion. Rhowch chwaraewr mewn 

crys coch yn barod i   gicio at y pyst.  Cofiwch am y pridd i osod y bêl arni.  Mae e’n 

anelu rhwng y ddau bostyn.  Mae e’n chwysu.  Mae’r bêl drosodd heb daro’r pyst.  

“Hwre!  Hwre”  Dyna dri phwynt i’r crysau cochion.  Maen nhw ar y blaen o saith pwynt i 

dri!

Y Gêm Rygbi



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae Sion Corn wedi blino’n lân.  Rhowch e i eistedd mewn cadair esmwyth ger y         

tân. Gofalwch, peidiwch â’i roi yn rhy agos at y tân neu bydd yn llosgi ei esgidiau smart!  

Mae rhai parseli ar ôl ar y silffoedd o hyd. Mae angen eu gosod nhw yn y sled. Bydd 

rhaid helpu am fod Sion Corn yn cysgu’n drwm! Rhowch barsel hirsgwar yn ofalus yn y 

sled.  Nawr rhowch barsel crwn yno a pharsel mawr sgwar.  Da iawn.  Fe gewch anrheg 

Nadolig am eich help!

Sion Corn



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae Dafydd Drygionus, y môr leidr yn ceisio dod o hyd i’r trysor.                      

Cerddodd ar hyd y traeth gan edrych ar y cregyn oedd yno.  Gwelodd y gwylanod 

uwchben a cherddodd ymlaen yn yr haul crasboeth.  Ble’r oedd y trysor?  Gwelodd 

goeden yn y pellter.  Byddai’n dymuno eistedd o dan y goeden i gael cysgod a thamaid o 

ddwr o’r afon fach sydd ger y goeden.  Mae rhywbeth yn disgleirio yn yr afon. Oes wir!  

Beth sydd yno? Mae’n edrych fel cist yn llawn o aur , arian a gemau.

Trysor



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae hi wedi bwrw eira.  Mae lluwchfeydd o eira ar y llawr.  Mae dau blentyn yn  

chwarae yn yr eira.  Maen nhw wedi adeiladu dyn eira mawr.  Rhowch het am ei ben, dwy 

lygad, trwyn a cheg.  Rhowch sgarff am ei wddf a phoced ar ochr ei got.  Mae ganddo 

bibell yn ei geg.  Rhowch foron yn ei boced.  Mae tri o blant arall wedi dod i ymuno yn yr 

hwyl.  Mae dau yn taflu peli eira at ei gilydd. Cofiwch  wisgo’r plant mewn dillad cynnes.  

Mae un yn gwisgo het dri chornel a sgarff streipiog.  Mae un arall yn gwisgo het yr un 

fath â’r dyn eira.  Gwisgwch y plant  arall mewn cotiau hir.  

Dyn Eira



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae’r ffair yn y dref ac mae tair stondin ar hyd stryd hir.  Y stondin gyntaf yw’r 

stondin peli cnau coco.  Mae tair cneuen goco ar y silff.  Yna mae’r  stondin fachu 

hwyaid plastig.  Rhowch bedair hwyden felen yn y dwr.  Mae un plentyn yn ceisio bachu 

hwyaden.  Ydi’n wir , mae wedi llwyddo i fachu un hwyaden gyda ffon hir a bachyn ar ei 

blaen. Mae e’n cael pysgodyn aur yn anrheg!                                                               

Drws nesaf i’r stondin fachu hwyaid mae carafan sy’n gwerthu candi fflos ac afalau 

taffi.  Mae’r candi fflos yn ddwy bunt.

Y Ffair



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae arth wen fawr yng nghanol yr eira.  Mae pysgodyn yn ei cheg.  Wrth ochr yr arth 

fawr  mae  arth fach yn gorwedd. Mae’r arth fach yn cysgu.  Ger y ddwy arth mae pwll 

bach. Mae pedwar pysgodyn yn y pwll.                                                                     

Ymhell oddi wrth yr arth mae iglw yr esgimo. Mae’r esgimo y tu allan i’r iglw .  Mae’r 

esgimo yn gwisgo cot ffwr.  Mae ôl troed yr esgimo yn yr eira yn dod o’r pwll pysgod.  

Yr Arth Wen



Darllenwch y darn.

Nawr tynnwch y llun.

Mae hi’n fore Llun y Pasg ac mae wyau wedi cael eu cuddio mewn tai ar hyd y         

stryd.  Mae’r wyau yng ngerddi Tŷ Coch, Tŷ’n Rhos a Tŷ Cerrig. Mae un goeden fawr dal 

ym mhob un gardd. Mae basged wrth fon bob un coeden. Mae un wy yn y fasged yng 

ngardd Tŷ Coch.  Mae dau wy o dan goeden fawr yng ngardd Tŷ’n  Rhos, ond dydyn nhw 

ddim yn y fasged.  Mae pedwar wy wrth fon coeden Tŷ Cerrig, dau yn y fasged a dau ar 

y llawr. Mae dwy gwningen yn  byw yn rhai o’r gerddi hefyd, un gwningen lwyd yn Tŷ

Cerrig ac un gwnigen wen yn Tŷ’n Rhos.

Wyau Pasg


