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Aled a Siân
Mae Aled a Siân wrth eu bodd yn gwneud pethau cyffrous ac yn archwilio’r byd o’u cwmpas. Yn y gyfres

, mae Aled a Siân yn rhannu rhai o’u profiadau gyda’u ffrindiau, Cristnogol, Hindŵaidd, Iddewig a Mwslimaidd.
Mae Aled a Siân hefyd yn mwynhau gwrando ar storïau eu ffrindiau ac yn dysgu sut mae’r rhain yn perthnasu â’u
storïau nhw eu hunain. Mae hyn yn helpu’r ffrindiau ddod i adnabod ei gilydd yn well.

Mae’r gyfres yn cymryd arwyddocâd cymdeithasol crefydd o ddifrif, ac mae’n seiliedig ar ymchwil helaeth i sut mae
plant yn dysgu amdanyn nhw eu hunain, am bobl eraill, ac am y byd maen nhw’n byw ynddo.

I ategu’r gyfres hon o lyfrau stori, mae amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer plant ac athrawon, y gellir eu llwytho i
lawr am ddim, ac maen nhw ar gael ar hwb.wales.gov.uk/Adnoddau a st-marys-centre.org.uk

Mae’r llyfrau stori a’r gweithgareddau wedi’u hanelu at blant 3 - 5 oed a phlant 5 - 7 oed, ond mae’r adnoddau sy’n
bosib eu llwytho i lawr yn gwneud y gyfres yn berthnasol i blant iau a phlant hŷn hefyd.
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Ydych chi’n gallu dweud enw’r pedwar tymor – hydref, gaeaf,
gwanwyn a haf?
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Beth ydych chi’n gallu ei weld yn yr hydref?
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Beth ydych chi’n gallu ei weld yn y gaeaf?
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Beth ydych chi’n gallu ei weld yn y gwanwyn?
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Beth ydych chi’n gallu ei weld yn yr haf?
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Pa dymor yw hi yma, hydref, gaeaf, gwanwyn neu haf?
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Beth sy’n tyfu mewn gardd?
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Beth maen nhw’n ei wneud yn yr eglwys?
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Beth maen nhw’n ei fwyta yn y Swper Cynhaeaf?
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Pa dymor yw hi yma, hydref, gaeaf, gwanwyn neu haf?
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Pa fwyd ydych chi’n gallu ei ffrio?
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Pa gêm maen nhw’n ei chwarae?
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Faint o ganhwyllau sydd yma?
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Pa dymor yw hi yma hydref, gaeaf, gwanwyn neu haf?
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Beth sy’n gwneud coelcerth dda?
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Pa liwiau ydych chi’n gallu eu gweld?
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Faint o felysion sydd yma?
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Pa dymor yw hi yma, hydref, gaeaf, gwanwyn neu haf?
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Beth maen nhw’n ei wisgo?
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Beth maen nhw’n ei wneud yn y mosg?
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Beth maen nhw wedi ei roi ar y cardiau Eid?
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Pa dymor yw’r gorau gennych chi – hydref, gaeaf, gwanwyn neu
haf?
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Beth ydych chi’n ei gofio am wyliau’r Cynhaeaf, Hanukkah, Holi
neu Eid?



26

Ydych chi’n dathlu gwyl yn yr hydref, gaeaf, gwanwyn neu’r haf?



Mae Aled a Siân wrth eu bodd yn chwarae yn yr hydref,
y gwanwyn, yr haf a’r gaeaf. Maen nhw’n gwneud
pethau arbennig ym mhob tymor. Mae ffrindiau Aled a
Siân yn rhannu storïau am y pethau arbennig maen
nhw’n eu gwneud. Maen nhw wrth eu bodd yn clywed
am wyliau’r Cynhaeaf, Hanukkah, Holi ac Eid.


