
Rhaglen Feithrin 
Pori Drwy Stori   
Canllaw’r Ymarferydd
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Mae Pori Drwy Stori yn ysbrydoli cariad at lyfrau, 
storïau a rhigymau ac yn cynorthwyo plant i ddatblygu 
sgiliau siarad, gwrando, llythrennedd a rhifedd. Mae 
wedi’i ddylunio i gefnogi’r cyswllt rhwng y cartref a’r 
ysgol/sefydliad ac annog rhieni/gofalwyr i chwarae rôl 
weithredol yn y ffordd mae eu plant yn dysgu.

Bu rhaglen Pori Drwy Stori ar gael i’r holl blant Dosbarth 
Derbyn yng Nghymru ers 2012.

Bydd Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori yn cael ei chynnig i 
20,000 o blant Meithrin yn ystod 2021-22.

Caiff Pori Drwy Stori ei ddarparu 
gan BookTrust Cymru a’i ariannu 
gan Lywodraeth Cymru. 

Croeso i Raglen Feithrin 
Pori Drwy Stori!

Nodau’r rhaglen

Nod Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori yw gwella canlyniadau 
addysgol i blant oed Meithrin.

Ceisia wneud hyn drwy ddarparu adnoddau a gweithgareddau 
difyr sy’n cyd-fynd ag egwyddorion y Cyfnod Sylfaen a’r 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, sy’n cefnogi dysgu yn yr ysgol/
sefydliad a gartref ac sy’n hwyluso cyswllt rhwng y cartref a’r 
ysgol/sefydliad.

• Nod penodol 1: Gwella canlyniadau i blant yn 
gysylltiedig â llafaredd.  

• Nod penodol 2: Cynyddu’r cyswllt sydd gan rieni a 
gofalwyr â’r ffordd y mae eu plentyn yn dysgu, yn benodol 
o ran gweithgareddau sy’n cefnogi canlyniadau llafaredd.

• Nod penodol 3: Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth 
ymarferwyr o sut gallant wella canlyniadau llafaredd i 
blant, a’u hymarfer mewn perthynas â hynny, yn arbennig 
drwy ymgysylltu â rhieni a gofalwyr.
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Beth gall y rhaglen 
ei gyflawni?
Nod cyffredinol Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori yw gwella canlyniadau addysgol i blant 
Meithrin, yn arbennig mewn perthynas â sgiliau llafaredd. Gobeithiwn y bydd y rhaglen hefyd 
yn cael effaith gadarnhaol ar rieni a gofalwyr ac o gymorth i ymarferwyr hefyd. 

Dyluniwyd y rhaglen i fod yn hyblyg a gobeithiwn y byddwch yn ei defnyddio yn y ffordd 
orau yn eich tyb chi i gefnogi eich plant a’ch blaenoriaethau. 

Dyma rai o’r pethau y gobeithiwn y gall Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori eu cyflawni. Wrth gwrs, 
ni fyddem yn disgwyl i bob canlyniad gael ei gyflawni ym mhob Meithrinfa! Ond gobeithiwn y 
bydd hyn yn rhoi rhai syniadau ichi ynglŷn â sut gallwch fanteisio’n llawn ar y rhaglen.

YMARFERWYR…
• yn deall mwy am rôl rhigymau a chaneuon wrth 

ddatblygu llafaredd
• yn creu rhagor o gyfleoedd i rannu rhigymau a chaneuon
• yn cynyddu eu defnydd o lyfrau i gefnogi canlyniadau 

llafaredd 
• yn datblygu ffyrdd newydd i gyfathrebu â rhieni a 

gofalwyr a / neu gefnogi’r cyswllt rhwng y 
        cartref a’r Feithrinfa

RHIENI A GOFALWYR…
• yn rhannu rhigymau a chaneuon yn amlach 

gyda’u plentyn 
• yn mwynhau rhannu llyfrau gyda’u plentyn mwy ac 

yn teimlo bod darllen er pleser yn bwysig
• yn gwneud mwy o ddefnydd o lyfrau i ysgogi siarad 

a chwarae gyda’u plentyn
• yn cyfathrebu mwy gydag ysgol neu sefydliad eu    

   plentyn ac yn teimlo’n fwy cysylltiedig â’r ffordd 
         y mae eu plentyn yn dysgu 

PLANT…
• yn gwybod rhagor o rigymau a 

chaneuon
• yn mwynhau rhannu rhigymau a 

chaneuon yn fwy ac yn eu rhannu’n 
amlach

• yn mwynhau rhannu llyfrau mwy
• yn siarad mwy am lyfrau



Adnoddau Rhaglen Feithrin
Pori Drwy Stori 
Sôn am Lyfr

Oeddech chi’n gwybod...?
• Sganiwch y cod QR ar y llyfr i wrando ar y straeon sydd ar wefan Pori Drwy Stori.

• Lawrlwythwch gopïau ychwanegol o’r holl adnoddau Sôn am Lyfr ar ein gwefan: poridrwystori.org.uk

Wythnos 1
•  Cynllunio sut y byddwch chi’n cyflwyno’r 

adnoddau i deuluoedd. Defnyddio’r poster 
A3 i rannu gwybodaeth.

•  Dosbarthu’r daflen Sôn am Lyfr i rieni a 
gofalwyr.

•  Defnyddio’r gweithgaredd Beth ydw i? 
a chardiau’r cyfryngau cymdeithasol 
i ennyn chwilfrydedd ynglŷn â’r llyfr.

Wythnos 2
•  Rhannu’r llyfr yn y dosbarth a sôn amdano.
•  Anfon y llyfr a’r cerdyn cwestiwn adref 

i’r teuluoedd eu defnyddio a’u mwynhau. 
•  Plant yn dychwelyd eu slipiau adborth 

gwyrdd wedi’u llenwi.
Wythnos 3
•  Archwilio gweithgareddau a themâu yn 

ymwneud â’r llyfr yn y Feithrinfa. 
•  Teuluoedd yn defnyddio gweithgareddau 

Gwisgo’r Arwr a’r Pypedau Bys 
gartref.

Wythnos 4
•  Anfon cerdyn post adborth adref i’r 

plant ei lenwi a’i ddychwelyd i’r Feithrinfa. 
Annog teuluoedd i ddal ati i ddarllen llyfrau 
a chael hwyl â’r gweithgareddau gartref.

Wythnos 5 
•  Cynllunio pryd y byddwch chi’n anfon y 

cardiau her i’r plant eu cwblhau gartref.
•  Eu defnyddio i annog plant i ddal ati i 

ddarllen a mwynhau llyfrau adref, a chynnal 
y cysylltiadau rhwng yr ysgol a’r cartref.

•  Fe allech chi ddefnyddio un cerdyn fel her 
haf i annog teuluoedd i rannu a sôn am 
lyfrau dros y gwyliau.

Beth fydd angen i mi ei wneud? 
Defnyddio Sôn am Lyfr rhwng mis Mawrth 
a mis Mehefin. Er mwyn i chi, eich plant a’u 
teuluoedd fanteisio i’r eithaf ar yr adnoddau, 
rydyn ni wedi’u cynllunio i gael eu trefnu yn y 
ffordd a ganlyn:

Cardiau Her

Cardiau’r 
Cyfryngau 
Cymdeithasol 
(mynediad i’r adnodd ar-lein)

Poster A3 a 
gweithgaredd 
Beth Ydw i?

Taflen Sôn 
am Lyfr

Cerdyn 
Cwestiwn

Gweithgareddau 
Gwisgo’r Arwr a 
Phypedau Bys 

Cerdyn post 
adborth

Pryd?
Bydd eich adnoddau Sôn am Lyfr yn cyrraedd yn 
ystod wythnos 1 Chwefror, 2022. Dyma fydd yr 
ail ran, a’r rhan olaf, i gael ei hanfon i chi.
Beth?
Yn y blwch mae un o bob un o’r eitemau isod ar 
gyfer pob plentyn sy’n cymryd rhan ynghyd ag un 
copi ychwanegol i chi ei ddefnyddio a’i gadw yn y 
feithrinfa. Bydd hefyd gennych chi fynediad i gardiau 
rhwydwaith cymdeithasol i helpu i adeiladu cyffro o 
amgylch y llyfr a chyflwyno Sôn am Lyfr i deuluoedd.

You’ve enjoyed 

It’s Time to 
Rhyme! Now its 

Book Talk time!

Here is a special book for you to enjoy with 

your child. 

This book has been chosen because it’s fun 

and because it will give you and your child 

lots of things to talk about.

You will also receive some other fun 

resources to enjoy with this book.

This week, just enjoy reading and talking 

about the book together. Have fun! 

Book Talk 
Enjoying This Book Together

Here are some ideas to help you enjoy books 

together:

Read anytime, anywhere. Take this 

book with you when you go out. Read 

while you wait for a bus or at the 

doctor’s.

1

End the day with a bedtime 

book. Help your child relax and get 

ready for sleep. 
2

If your child enjoys this book, read 

it again and again. Favourite 

books can be really comforting and 

you often find more to talk about 

the more you read them.

3

All join in! Reading is a great 

family activity. 4

And remember: don’t worry about getting 

it ‘right’ – just enjoy reading and 

talking about the book together!
5

Reading and Talking

Sharing books is a great way to spend 

special time with your child. Reading with 

your child for just ten minutes a day 

can make a real difference as they start 

school. 

Cuddling up and reading quietly together is 

great. But reading doesn’t always have to 

be quiet! 

Talking about the books you read 

can really help your child with their 

speaking and listening skills. It will also 

help their reading and writing skills when 

they start school.

• Listening to stories helps your child 

concentrate and become a good 

listener.

• Reading the same books many times will 

help your child learn new words.

• Asking questions and talking about the 

pictures and stories will help your child 

become a more confident speaker. It 

will also help your child practise using the 

words in the book.

 

Things to talk about
• Who is your real superhero? What do they do? What other superheros do you know? 

• Do you know any other fun rhymes? Why not share your favourite ‘It’s Time to Rhyme’ 

rhymes again?

Cut along the line and return to nursery. 

Question Card: Real Superheroes

Ideas to try • Read the book together a few times. 
There are lots of things to enjoy. Talk 

about the pictures together. What can 

you see? What characters do you like?
• There’s a lot of fun rhyme in this book. 

Help your child become a great rhymer 

by seeing if they can join in with the 
rhymes as you read the book together. 

They might be able to say the rhymes 

before you read them, too!• Have fun being a hero, swishing your 

cape and helping to save the day!

Gwrandewch yn Gymraeg 
ar / Listen in Welsh at – 
booktrust.org.uk/ poridrwystori-nursery

This book is full of actions and rhymes for 
you to enjoy together. There 
are colourful pictures for you to talk about, too!

Questions to ask • Which real superheroes in the book are wearing 

hats? Why do you think they need a hat?

• What else can you see in the pictures? Can you 

see a teddy? A fire truck? A carrot? A toilet roll?

• Can you think of any real superheroes who help 

you or your friends? What do they do?
• How do the characters in the book feel when 

they are helping other people? How do you 

think people feel when they are helped by 

heroes? 
• Which real superhero job is your favourite? 

Why?

Did you enjoy Real Superheroes?
Who did you share the story with?

Colour a star every time you share the book.

Name ............................................................................................................................................................................................................
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Gwisgo’r Arwr Dress the Hero 

Real superheros are 
amazing! They help us every day, everywhere from the supermarket to the hospital. 
Dress our hero, ready to help people all over Wales. 
Talk about who your everyday hero is. What do they do? Do they help you when you’re sick? Do they collect your rubbish? Do they teach you and help you learn? 

Mae arwyr go iawn yn wych! Maen nhw’n ein helpu bob un dydd, ym mhobman o’r archfarchnad i’r ysbyty. 
Gwisgwch ein harwr, yn barod i helpu pobl ledled Cymru.
Siaradwch am bwy yw eich arwr bob dydd. Beth maen nhw’n ei wneud? Ydyn nhw’n eich helpu pan fyddwch chi’n sâl? Ydyn nhw’n casglu eich sbwriel? Ydyn nhw’n eich helpu i ddysgu?

Pypedau bys Finger puppets

You can use these puppets to help you talk 

and play with your child. Here are some ideas 

you can try but the main thing is to have fun 

together. 

• Can your make your heroes fly, swoop and 

swish to save the day?

• Use voices to bring the puppets to life. 

• Read Real Superheros using the puppets. 

What else is happening in the pictures? Use 

the puppets to help tell the story. 

• Make up your own story with the puppets.

Gallwch ddefnyddio’r pypedau hyn i’ch helpu 

i siarad a chwarae gyda’ch plentyn. Dyma rai 

syniadau i chi roi cynnig arnyn nhw, ond y prif 

beth yw cael hwyl gyda’ch gilydd.

• Allwch chi wneud i’ch arwyr hedfan, hofran a 

phlymio er mwyn achub y dydd?

• Defnyddiwch leisiau i ddod â’r pypedau’n fyw. 

• Darllenwch Arwyr Go Iawn gan ddefnyddio’r 

pypedau. Beth arall sy’n digwydd yn y lluniau? 

Defnyddiwch y pypedau i helpu i adrodd y 

stori. 
• Crewch eich stori eich hun gan ddefnyddio’r 

pypedau.
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Tynnwch lun allan o’r llyfr! / Draw a picture from the book!

Dychwelwch eich cerdyn post i’r meithrin.Return your postcard to nursery.
Enw:/Name:

Yr Her 

Dysga rigwm am arwyr bob dydd! 

neu 
Ddysga rigwm actol!

Your Challenge 

Learn a rhyme about everyday heroes!

or 

Learn an action rhyme!

Enw/Name:

Wnes di fwynhau’r Her yma? 

Did you enjoy this Challenge?

Pwynt Bonws 
Bonus Point

Cerdyn Her  Challenge Card 

Ffilmio dy hun 
yn canu neu’n dweud 

rhigwm a rhannu gyda’r 

athro / athrawes meithrin.  

Film yourself singing 

or saying a rhyme 

and share it with your 

nursery teacher.

1

Yr Her 

Dewis dy hoff lun o lyfr a siarad 

am beth alli di weld.

Your Challenge 

Choose a favourite picture from a 

book and talk about what 

you can see. 

Enw/Name:

Wnes di fwynhau’r Her yma? 

Did you enjoy this Challenge?

Pwynt Bonws 
Bonus Point

Cerdyn Her  Challenge Card 

Creu dy 
stori dy hun i fynd

gyda’r llun.  

Make up your own

story to go with

the picture.

2

Yr Her 

Darllena lyfr mewn lle 

newydd neu anarferol.

Your Challenge 

Read a book in a new 

or unusual place. 

Enw/Name:

Wnes di fwynhau’r Her yma? 

Did you enjoy this Challenge?

Pwynt Bonws 
Bonus Point

Cerdyn Her  Challenge Card 

Tynna ffotograff 

neu gwna lun o dy hoff le i 

ddarllen llyfr a’i rannu gyda 

dy athro meithrin. 

Take a photo or draw a picture 

of your favourite place to read 

and share it with your 
nursery teacher.

3

Mae’n bryd paratoi am 

Sôn am Lyfr!

Get Ready for Book Talk! 

Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, fe fyddwch chiʼn cael llyfr newydd yn RHAD AC AM DDIM iʼw 

rannu aʼi fwynhau gydaʼch plentyn. Fe fyddwch chi hefyd yn cael gweithgareddau difyr ac adnoddau

ar-lein i wneud darllen yn fwy fyth o hwyl. Mwy yma: booktrust.org.uk/poridrwystori

In the next few weeks, youʼll get a brand-new FREE book to share and enjoy with your child.

Youʼll also get fun activities and online resources to make reading the book even more fun.

Find out more here: booktrust.org.uk/poridrwystori

Fe gewch chi ragor o wybodaeth am 

Sôn am Lyfr o Feithrinfa’ch plentyn  

You’ll get more information about

Book Talk from your child’s Nursery

Pryd? When?

Ble? Where?

Sharing books

is a great way to spend

special time with your child.

Reading can be calm and quiet, 

but it can also be fun, noisy and 

active! Talking about the books you 

read can help your child with their 

speaking and listening skills and 

support their reading and

writing skills when they

start school.

Mae rhannu

llyfrauʼn ffordd wych o

dreulio amser arbennig gydaʼch 

plentyn. Gall darllen fod yn dawel a 

llonydd, ond gall fod yn swnllyd ac 

ymarferol hefyd! Gall siarad am y 

llyfrau fyddwch chiʼn eu darllen fod 

yn help mawr iʼch plentyn i feithrin 

sgiliau siarad a gwrando a helpuʼi 

sgiliau darllen ac ysgrifennu

pan fydd yn mynd

iʼr ysgol. 

dreulio amser arbennig gydaʼch 

plentyn. Gall darllen fod yn dawel a 
dreulio amser arbennig gydaʼch 

plentyn. Gall darllen fod yn dawel a 
dreulio amser arbennig gydaʼch 

dreulio amser arbennig gydaʼch 
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Beth ydw i? What am I? 

Follow the dotted lines to find 

some clues. 

What does this person do?

Why do you think they need a mask?

What colour could their cape be?

Dilynwch y llinellau dotiog i ddod 

o hyd i gliwiau.

Beth mae’r person yma’n gwneud?

Pam ydych chi’n meddwl bod angen 

mwgwd arnyn nhw?

Pa liw allai ei chlogyn fod?

Rydyn ni am fynd 

ar antur wych, gan gwrdd â phobl 

sydd am ein helpu ni i gyd bob dydd! 

Pwy ydych chi am gwrdd?

We are going on a super adventure, 

meeting people that help us all every 

day! Who will you meet?
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Adnoddau Meithrin 
Pori Drwy Stori  
Mae’n amser rhigwm!

Yn ystod pob un o’r pedair wythnos 
sy’n weddill, rhowch y daflen rigwm 
wythnosol gywir yn y waled blastig 
a’i hanfon adref e.e. wythnos 
2 ‘Teddy Bear Teddy Bear’ ac 
‘Adeiladu Tŷ Bach, Un, Dau, Tri’. 

Penderfynwch ba ddiwrnod o’r 
wythnos sydd orau i chi ar plant 
wagio’r slipiau melyn allan o’r 
waledi plastig a’u llenwi o’r newydd 
â’r rhigwm wythnosol nesaf.

Mae’n amser rhigwm!

Trowch i weld y Saesneg Flip for English

Enw:

Batch no: 89339. Whitehall Printing Co (Avon), BS5 0BW

Enw: Name: 

 

Pori Drwy Stori  

Yn yr wythnos gyntaf, anfonwch y 
pethau hyn adref gyda phob plentyn
• Calendr Rhigwm troi a fflipio 
• Taflen rhigwm ‘Pum Hwyaden’ 
• Taflen weithgaredd ‘Pum Hwyaden’ 

Rhowch bob eitem yn y waledi 
plastig. 

Mae yma hefyd:
5 poster rhigwm A3 Saesneg 
a 5 A3 Cymraeg. Mae’r 
rhain i chi eu harddangos yn 
eich dosbarth / lleoliad.

Wyddech chi…? 
• Sganiwch y codau QR ar y posteri A3 

a’r Calendrau Rhigwm er mwyn gwylio 
a gwrando ar y rhigymau ar wefan Pori 
Drwy Stori. 

• Lawrlwythwch gopïau ychwanegol o holl adnoddau 
Mae’n amser rhigwm! ar ein gwefan:  
booktrust.org.uk/poridrwystori-nursery

Cadwch lygad am eich 
cyflenwad nesaf o adnoddau 
Sôn am Lyfr Pori Drwy Stori 
o 1 Chwefror 2022 ymlaen!

Un waled blastig a sticer 
enw 
Er mwyn i blant allu mynd â’r 
taflenni rhigwm adref a dod â’u 
slipiau adborth melyn yn ôl i’r 
feithrinfa bob wythnos. 

Un Calendr Rhigwm 
Bydd plant yn mynd â hwn adref 
yn yr wythnos gyntaf ac yn ei gadw 
gartref. Mae’n cynnwys cynghorion 
odli a rhigymu a chefnogaeth i rieni 
a gofalwyr. 

Pum taflen rhigymau A4 
Saesneg  
Un i bob wythnos. Wedi’u trefnu yn 
ôl lliw er hwylustod! 

Pum taflen rhigymau A4 
Cymraeg 
Un i bob wythnos. 

Dwy daflen weithgaredd 
I gyd-fynd â’r rhigymau yn 
wythnosau 1 a 3 h.y. ‘Pum 
Hwyaden’ a ‘Fferm Tad-cu’.

Beth fydd angen i mi 
ei wneud?  
Rydym ni am i chi ddefnyddio Mae’n 
amser rhigwm! mewn ffordd sy’n gweithio 
orau i chi, eich plant a’u teuluoedd. 
I’ch helpu i wneud hyn, rydym ni wedi 
cynllunio’r adnoddau i’w trefnu fel hyn: 

Pum hwyaden aeth i’r llyn, 

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Pedair sydd ar ôl cwac, cwac!’

Pedair hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Tair sydd ar ôl, cwac, cwac!’

Tair hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Dwy sydd ar ôl, cwac, cwac!’

Dwy hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Un sydd ar ôl, wel cwac, cwac, cwac!’

Un hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Does yr un ar ôl! O! cwac, cwac, cwac!’

Mami aeth am dro i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn.

Gwaeddodd Mam, ‘Dewch, cwac, cwac, cwac!’

Daeth pawb yn ôl, pob un wan jac!

Pum Hwyaden  

(Five Little Ducks)

Rhigymau rhif

Number rhymes 

Wythnos 1  Week 1

Mae’r ailadrodd yn hwyl 

ac mae’n helpu plant i 

ddysgu’r geiriau.

The repetition is fun and 

helps children to learn 

the words.
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Mae rhigymau rhif yn 

ffordd wych o ddysgu 

rhifo.

Number rhymes are 

great for learning 

to count.

Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.

Let us know by colouring in one of the faces.

Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn? 

Did you like this rhyme?
Enw: Name: 

Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm

Colour a star every time you say the rhyme.

Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin. Cut along the line and return to nursery. 

Wythnos 1 Week 1   Rhigymau rhif  Number rhymes

Bydd plant yn cadw’r calendr gartref 
ac yn dod â’u slipiau adborth 
melyn wedi’u cwblhau yn ôl i chi bob 
wythnos. Bydd angen eu dychwelyd 
i’r feithrinfa yn y 
waledi plastig.

Pum hwyaden aeth i’r llyn, 

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Pedair sydd ar ôl cwac, cwac!’

Pedair hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Tair sydd ar ôl, cwac, cwac!’

Tair hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Dwy sydd ar ôl, cwac, cwac!’

Dwy hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Un sydd ar ôl, wel cwac, cwac, cwac!’

Un hwyaden aeth i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn,

gwaeddodd Mam yn ddigon crac -

‘Does yr un ar ôl! O! cwac, cwac, cwac!’

Mami aeth am dro i’r llyn,

traed bach du a phlu bach gwyn.

Gwaeddodd Mam, ‘Dewch, cwac, cwac, cwac!’

Daeth pawb yn ôl, pob un wan jac!

Pum Hwyaden  

(Five Little Ducks)

Rhigymau rhif

Number rhymes 

Wythnos 1  Week 1

Mae’r ailadrodd yn hwyl 

ac mae’n helpu plant i 

ddysgu’r geiriau.

The repetition is fun and 

helps children to learn 

the words.
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Mae rhigymau rhif yn 

ffordd wych o ddysgu 

rhifo.

Number rhymes are 

great for learning 

to count.

Gadewch i ni wybod wrth liwio un o’r wynebau.

Let us know by colouring in one of the faces.

Wnest ti fwynhau’r rhigwm hwn? 

Did you like this rhyme?
Enw: Name: 

Lliwia seren bob tro y byddi di’n dweud y rhigwm

Colour a star every time you say the rhyme.

Torrwch ar hyd y llinell a dychwelwch i’r meithrin. Cut along the line and return to nursery. 

Wythnos 1 Week 1   Rhigymau rhif  Number rhymes

Pryd?
Byddwch yn derbyn eich adnoddau mewn dwy 
ran. Bydd y rhan gyntaf yn cynnwys holl adnoddau 
Mae’n amser rhigwm! a bydd yn cyrraedd yn 
ystod wythnos 6 Rhagfyr, 2021.

Beth? 
Yn y blwch, fe welwch un o bob un o’r eitemau 
canlynol i bob plentyn sy’n cymryd rhan, ynghyd 
ag un copi ychwanegol i chi ei ddefnyddio a’i 
gadw yn y feithrinfa.

Gweithgaredd Fferm Tad-cuOld MacDonald Had A Farm Activity

Parwch yr anifeiliaid. 
Match the animals.

Pa greaduriaid rhyfedd allwch chi eu gwneud?
What strange creatures can you make?
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Gweithgaredd Pum Hwyaden

Five Little Ducks Activity
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Fe allech chi 

eu glynu ar bensil neu 

ffyn bach pren i wneud 

pypedau.

You could stick them 

on a pencil or sticks to 

make puppets. 
Defnyddiwch 

yr hwyaid hyn i’ch helpu 

i ddweud y rhigwm.

Use these ducks to help 

you say the rhyme.



6

Sut i fanteisio’n llawn ar 
Raglen Feithrin Pori Drwy 
Stori: argymhellion allweddol 

Dyluniwyd Pori Drwy Stori i fod y hyblyg ac fel bod modd ei addasu ar gyfer 
gwahanol blant, teuluoedd a sefydliadau. Serch hynny, ar sail adborth a gwerthuso, 
rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dilyn y chwe argymhelliad allweddol yma er 
mwyn i’r rhaglen fod yn llwyddiant.

Cynlluniwch sut byddwch yn defnyddio Rhaglen Feithrin Pori 
Drwy Stori.  Cymrwch amser i ymgyfarwyddo â’r adnoddau a rhoi 
trefn arnynt wedi iddynt gyrraedd. Cynlluniwch gysylltiadau rhwng y 
rhaglen a gweithgareddau a Meysydd Dysgu a Phrofiad eraill.

Cyflwynwch y rhaglen gyfan i rieni a gofalwyr. Defnyddiwch 
yr adnoddau sydd wedi’u darparu, gan gynnwys y cyflwyniad 
a’r llythyr i rieni, taflenni gwybodaeth a phosteri i annog rhieni a 
gofalwyr i chwarae rhan yn Pori Drwy Stori. Mae llawer o ysgolion a 
sefydliadau’n cynnal cyfarfodydd neu weithdai cyfeillgar i gyflwyno’r 
rhaglen i rieni a gofalwyr. Mae rhai’n cyflwyno’r rhaglen mewn 
cyfarfodydd un-i-un gyda rhieni. Mae eraill yn defnyddio llythyrau neu 
gyfryngau cymdeithasol i rannu gwybodaeth. 

Cyflwynwch yr adnoddau i’r plant yn y Feithrinfa cyn iddynt 
fynd â nhw gartref. Po fwyaf cyffrous mae’r plant yn teimlo am yr 
adnoddau, y mwyaf tebygol ydyw y byddant yn rhannu’r cyffro hwn 
gyda’u teuluoedd ac yn defnyddio’r adnoddau gartref. Mae fersiynau 
digidol o’r adnoddau ar gael ar dudalennau gwe Pori Drwy Stori.

Daliwch ati i gyfathrebu gyda rhieni a gofalwyr drwy gydol 
y rhaglen. Siaradwch gyda nhw am beth maen nhw’n gwneud wrth 
iddynt ollwng a chasglu’r plant. Defnyddiwch y taflenni adborth sydd 
yn yr adnoddau. Defnyddiwch Twitter, Facebook neu apiau’r ystafell 
ddosbarth i ddatblygu dulliau cyfathrebu dwy-ffordd gyda rhieni a 
gofalwyr a gweld yr adnoddau’n cael eu defnyddio yn y cartref.

Gwnewch gysylltiadau rhwng yr adnoddau a’r hyn a 
wnewch yn eich Meithrinfa. Gwnewch yn siŵr bod yr adnoddau 
ar gael fel rhan o’ch Darpariaeth Barhaus. Cynlluniwch weithgareddau 
sy’n gysylltiedig â’r rhigymau a’r llyfrau. Gwnewch gysylltiadau rhwng 
y rhigymau a’r llyfrau a Meysydd Dysgu a Phrofiad y Cyfnod Sylfaen.

Defnyddiwch bob adnodd ar draws hanner tymor. Bydd 
hyn yn eich galluogi i ddatblygu a chynnal cysylltiadau â’r cartref a 
datblygu canlyniadau llafaredd dros amser.

1

2

3

4

5

6
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Rhagor o syniadau am sut i 
fanteisio’n llawn ar Raglen 
Feithrin Pori Drwy Stori

Defnyddiwch y rhaglen i gynorthwyo Asesiad Proffil y Cyfnod 
Sylfaen (bydd y cysylltiadau yn y canlyniadau ar dudalen 10 o 
gymorth ichi). 

Ar ddiwedd y rhaglen, gwnewch yn siŵr bod rhieni a 
gofalwyr yn gwybod y bydd eu plant yn derbyn Pori 
Drwy Stori drwy gydol eu Blwyddyn Derbyn.

Cyfeiriwch rieni a gofalwyr at yr adnoddau sydd ar gael ar-
lein – yn cynnwys fideos o’r rhigymau a ffeiliau sain o fersiynau 
Cymraeg y llyfrau (booktrust.org.uk/poridrwystori-nursery).

Os ydych yn sefydliad cyfrwng Saesneg neu’n sefydliad sydd 
â llawer o ddysgwyr y Gymraeg, defnyddiwch yr adnoddau 
dwyieithog i adeiladu hyder yn y Gymraeg ymysg rhieni a 
gofalwyr a’r plant.

Defnyddiwch y rhaglen i wybod mwy am ba amgylchedd 
dysgu yn y cartref sydd gan y gwahanol blant yn eich 
Meithrinfa. Gofynnwch i’r plant a’r rhieni a gofalwyr sut maen nhw 
wedi defnyddio’r adnoddau.

Pwysleisiwch bwysigrwydd darllen er pleser a chael hwyl â 
llyfrau Sôn am Lyfr.

Os oes gennych blant yn eich Meithrinfa nad Cymraeg 
na Saesneg yw eu hiaith gyntaf, gofynnwch iddyn nhw 
rannu rhigwm yn eu mamiaith. Gallech gynnwys 
eu rhieni a gofalwyr yn y gweithgaredd hwn.

Os oes gennych ddosbarth cymysg sy’n cynnwys rhai 
plant nad ydynt yn gymwys i dderbyn adnoddau’r 
rhaglen (e.e. plant Dosbarth Derbyn neu blant 
Meithrin iau), does dim yn eich atal rhag dysgu’r 
rhigymau a rhannu’r llyfrau gyda’ch gilydd a chael 
hwyl fel dosbarth cyfan.

1 

2 

3 

4 

5 
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Enghreifftiau o arferion da i roi 
ychydig o ysbrydoliaeth ichi!

Cynnwys teuluoedd
Dyma rai syniadau i helpu rhieni a gofalwyr ddeall yr adnoddau a manteisio’n llawn arnynt 
gyda’u plentyn:

• Trefnwch sesiwn agored neu gyfarfod rhieni i esbonio beth fydd y teuluoedd yn derbyn 
a phryd. Siaradwch gyda’r teuluoedd ynglŷn â pham fod rhigymau’n bwysig a beth yw 
manteision rhannu llyfrau. 

• Arddangoswch bosteri a gwybodaeth ar ddrws y feithrinfa neu’r man gollwng a chasglu.
• Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol / eich gwefan / apiau’r ystafell 

ddosbarth i: 
- gyflwyno’r rhaglen a’r adnoddau 
- rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r teuluoedd am yr hyn fydd yn dod gartref nesaf 
- rhannu nodyn atgoffa ar beth i’w wneud a sut i gael hwyl gartref 
- rhannu dolenni i’r adnoddau ar wefan Pori Drwy Stori e.e. fideos o’r rhigymau  
- rhannu lluniau o’r plant, gan roi’r cyfle i rieni weld yr adnoddau ar waith
- rhahannu cardiau’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Sôn am Lyfr.

• Defnyddiwch y taflenni adborth yn yr adnoddau i gychwyn ar sgyrsiau gyda’r rhieni a 
gofalwyr ynglŷn â beth maen nhw wedi gwneud a beth maen nhw wedi mwynhau gwneud.

Mae’n amser rhigwm!
• Adroddwch y rhigymau ar wahanol adegau ac mewn gwahanol 

leoedd e.e. y peth cyntaf yn y bore, adeg byrbryd, wrth fynd allan i 
chwarae neu wrth fynd i frwsio dannedd. 

• Newidiwch eiriau’r rhigymau i gyd-fynd â’ch pynciau chi, neu 
wnewch nhw’n bersonol e.e. ‘Pum pry cop aeth fyny’r wal…’ neu 
‘Dewch am dro i fferm [enw plentyn]…’ 

• Cofiwch gynnwys y rhigymau wrth gynllunio’n wythnosol gan 
gynyddu’r cyfleoedd dysgu drwy ymestyn y rhigymau â gweithgareddau 
ychwanegol. Yn y cynllun peilot, bu i’r ymarferwyr a’r plant: 
- adeiladu a phaentio tŷ  o bren (‘Adeiladu Tŷ  Bach, Un, Dau, Tri’) 
- mynd ar ymweliad i weld ceffyl (‘Ji Ceffyl Bach’) – gallech hefyd 
edrych ar fideos  
- dod o hyd i storïau am eirth a’u rhannu (‘Teddy Bear, Teddy Bear’)

• Prif nod y rhigymau yw datblygu sgiliau llafaredd, ond gallech hefyd 
wneud cysylltiadau ar draws y cwricwlwm e.e. gwneud cyswllt 
rhwng ‘Dewch am Dro i Fferm Tad-cu’ ac anifeiliaid a ffermydd, neu 
rhwng ‘Little Miss Muffet’ a phryfaid cop.

• Crewch arddangosfa ar gyfer y rhigymau. Gallech gynnwys y posteri 
ac unrhyw bropiau, lluniau a llyfrau cysylltiedig. Gallech wahodd y 
plant i ddod â lluniau o’u hunain yn defnyddio pypedau ‘Pum Hwyaden 
Fach’ gartref i’w cynnwys yn yr arddangosfa.

• Trefnwch ddigwyddiad hwyliog i ddathlu’r holl rigymau mae’r 
plant wedi’u dysgu. Gallech gael ‘parti rhigymau’ neu gyngerdd bach 
lle bydd y plant yn rhannu’r rhigymau gyda’u rhieni a gofalwyr – a’u 
cael nhw i ymuno hefyd! Gallai’r plant wisgo fel y cymeriadau yn y 
rhigymau, hyd yn oed!

Five little ducks went swimming one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said ‘quack quack quack quack’ 

And only four little ducks came back! 

Four little ducks went swimming one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said ‘quack quack quack quack’ 

And only three little ducks came back! 

Three little ducks went swimming one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said ‘quack quack quack quack’ 

And only two little ducks came back!

Two little ducks went swimming one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said ‘quack quack quack quack’ 

And only one little duck came back!

One little duck went swimming one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said ‘quack quack quack quack’ 

And all her five little ducks came back!

Five Little Ducks 

(Pum Hwyaden)

Number rhymes

Rhigymau rhif
Week 1 Wythnos 1
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booktrust.org.uk/ 

poridrwystori-nursery

Enjoy this rhyme at 
 

Gallwch fwynhau’r 

rhigwm hwn ar   

booktrust.org.uk/ 

poridrwystori-nursery

Enjoy this rhyme at 
 

Gallwch fwynhau’r 

rhigwm hwn ar   

Action rhymes 

Rhigymau gweithredu
Week 2 Wythnos 2
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Teddy bear, teddy bear,

Turn around!

Teddy bear, teddy bear,

Touch the ground!

Teddy bear, teddy bear,

Jump up high!

Teddy bear, teddy bear,

Touch the sky!

Teddy bear, teddy bear,

Bend down low!

Teddy bear, teddy bear,

Touch your toes!

Teddy bear, teddy bear,

Turn out the light!

Teddy bear, teddy bear,

Say good night!

Teddy Bear, 

Teddy Bear 

(Arth Fach, Arth Fach)

booktrust.org.uk/ 

poridrwystori-nursery

Enjoy this rhyme at 
 

Gallwch fwynhau’r 

rhigwm hwn ar   

Animal rhymes 

Rhigymau anifeiliaid
Week 3  Wythnos 3
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Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,

And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O,

With a ʻmoo mooʼ here and a ʻmoo mooʼ there,

Here a ʻmooʼ, there a ʻmooʼ, everywhere a ʻmoo mooʼ,

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,

And on that farm he had some sheep, E-I-E-I-O,

With a ʻbaa baaʼ here and a ʻbaa baaʼ there,

Here a ʻbaaʼ, there a ʻbaaʼ, everywhere a ʻbaa baaʼ,

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O,

And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O,

With a ʻwoof woofʼ here and a ʻwoof woofʼ there,

Here a ʻwoofʼ, there a ʻwoofʼ, everywhere a ʻwoof woofʼ,

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald Had A Farm

(Fferm Tad-cu)

booktrust.org.uk/ 

poridrwystori-nursery

Enjoy this rhyme at 
 

Gallwch fwynhauʼr 

rhigwm hwn ar   

Nursery rhymes 

Hwiangerddi
Week 4  Wythnos 4
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Little Miss Muffet sat on a tuffet,

Eating her curds and whey. 

Along came a spider,

Who sat down beside her,

And frightened Miss Muffet away.

Little Miss Muffet

(Miss Fach Muffet)

booktrust.org.uk/ 

poridrwystori-nursery

Enjoy this rhyme at 
 

Gallwch fwynhau’r 

rhigwm hwn ar   

Rhymes all day 

Rhigymau drwy’r 

dydd

Week 5  Wythnos 5
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This is the way we brush our teeth,

Brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth

On a warm and sunny morning.

This is the way we wash our face,

Wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face

On a warm and sunny morning.

This is the way we comb our hair,

Comb our hair, comb our hair.

This is the way we comb our hair

On a warm and sunny morning

This Is The Way We 

Brush Our Teeth 

(Dyma Sut Mae Brwsio 

Dannedd)

Ten little fingers, ten little toes, 

Two little ears and one little nose, 

Two little eyes that shine so bright, 

And one little mouth, 

To kiss you, good night!

Ten Little Fingers, 

Ten Little Toes 

(Deg Bys Bychan, Deg Bys 

Bach Troed)

booktrust.org.uk/ 

poridrwystori-nursery

Enjoy this rhyme at 
 

Gallwch fwynhau’r 

rhigwm hwn ar   
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Sôn am Lyfr
• Fe allech chi gynllunio cyfarfod ar-

lein neu wyneb yn wyneb â rhieni/ 
gofalwyr i gyflwyno’r adnoddau. 
Fe fydd hyn yn helpu teuluoedd i 
ymgysylltu â’r rhaglen o’r dechrau 
ac fe fydd yn eu hannog nhw i fod yn 
bartneriaid yn yr hyn y mae eu plant yn ei 
ddysgu.

• Defnyddio’r cardiau cymdeithasol, 
poster A3 a gweithgaredd Beth 
ydw i? i helpu i ennyn cyffro ynglŷŷn 
â’r llyfrau. Fe fydd hyn yn annog plant 
a theuluoedd i siarad am y llyfr cyn ei 
dderbyn ac yn ennyn cyffro ynglŷn â 
llyfrau a darllen. 

• Darllen y llyfr yn y feithrinfa cyn i’r 
plant fynd ag ef adref. Fe fydd hyn 
yn helpu i gynyddu cyffro’r plant ac yn eu 
helpu i ddod yn gyfarwydd â’r llyfr. Mae 
cyffro plant yn aml yn gallu dylanwadu 
ar eu teuluoedd! Hefyd, fe fydd clywed y 
llyfr drosodd a throsodd yn helpu’r plant 
i ddod yn gyfarwydd ac yn hyderus â’r 
iaith.

• Darllen y stori mewn lle arbennig am y 
tro cyntaf i’w gwneud yn gofiadwy e.e. y 
tu allan neu o dan barasiwt. 

• Rhoi amrywiaeth o eitemau sy’n 
gysylltiedig â’r swyddi rydyn ni’n eu 
gweld yn Arwyr Go Iawn mewn basged. 
Gadael i’r plant ddewis un a’i gyfateb 
i’r dudalen gywir yn Arwyr Go Iawn. 
Defnyddio iaith o’r llyfr i siarad am y 
teganau â’r plant. 

• Gwneud fideo neu recordio’ch hun yn 
darllen y llyfr. Rhannu hyn â theuluoedd 
trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Fe fydd 
plant wrth eu boddau yn ei rannu gartref 
â’u teuluoedd. Fe fydd hefyd yn eich 
helpu i fodelu darllen y llyfr ac fe 
allai fod o gymorth i’r rhieni ymgysylltu 
mwy. Defnyddio’r llyfr fel sbringfwrdd 
i archwilio pynciau a themâu eraill 
e.e. arwyr, bod yn gymwynasgar, 
iechyd corfforol a llesiant neu iaith a 
gwahaniaethau. Allwch chi feddwl am 
weithgareddau, rhigymau neu straeon 
ychwanegol am arwyr neu am fod yn 
gymwynasgar? 

• Dod o hyd i lyfrau eraill yn eich ysgol/ 
lleoliad sy’n gysylltiedig ag Arwyr Go 
Iawn. Fe allech chi ofyn i’r plant ddod ag 
unrhyw lyfrau sydd â chysylltiad 
sydd ganddyn nhw gartref i’r ysgol/ 
lleoliad. 

• Rhoi rhai copïau o’r llyfr yn y gornel 
lyfrau neu o gwmpas y feithrinfa i annog 
y plant i godi’r llyfr a’i ‘ddarllen’ yn 
annibynnol. Sylwi ar y plant wrth 
iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â’r stori, 
rhigymau a darluniadau a’u hannog nhw 
i siarad amdanyn nhw ac ail-ddweud y 
stori ar eu pennau eu hunain ac wrth ei 
gilydd. 

• Llyfr sy’n odli ydy Arwyr Go Iawn. 
Tynnwch sylw’r plant at y geiriau 
sy’n odli a gofyn iddyn nhw feddwl am 
eiriau eraill sy’n odli. Ydyn nhw’n gallu 
meddwl am air sy’n odli â’u henwau 
nhw eu hunain? Dechreuwch trwy 
ddefnyddio’ch enw chi fel enghraifft. Fe 
allech chi wahodd rhieni a gofalwyr i 
dynnu llun o’u plant gartref gydag eitem 
neu weithred sy’n odli e.e. Mae Lili yn bod 
yn sili, Mae Hal wrth y wal. 

• Annog plant a’u teuluoedd i gael hwyl 
wrth gwblhau Cardiau Her Sôn am Lyfr. 
Efallai y bydd ychydig o gystadleuaeth 
gyfeillgar yn annog plant sy’n llai 
brwdfrydig i fwynhau rhannu llyfrau. 

• Dathlu cwblhau Sôn am Lyfr â sesiwn 
ddifyr ar gyfer teuluoedd – fe allech chi 
gynnal sesiwn amser stori arbennig wedi’i 
seilio ar y llyfr neu lyfrau eraill sydd â 
thema debyg.
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Cefnogi Fframwaith 
y Cyfnod Sylfaen

Gall Rhaglen Feithrin Pori Drwy 
Stori gefnogi nifer o ganlyniadau 
Llafaredd y Cyfnod Sylfaen. Mae’r 
tabl hwn yn rhoi rhai enghreifftiau.

Noder: Gall Rhaglen Feithrin Pori Drwy Stori hefyd gefnogi meysydd eraill yn Fframwaith y Cyfnod 
Sylfaen, yn arbennig sgiliau darllen.

Sgiliau Fframwaith y Cyfnod Sylfaen
Fframwaith 

Llythrennedd 
a Rhifedd / 

Maes Dysgu?

Mynegi mwynhad neu ddiddordeb e.e. siarad am yr hyn roedden nhw’n 
hoffi ei wneud gartref (gan ddefnyddio’r taflenni adborth), siarad am eu hoff 
rigymau neu pam eu bod / nad ydynt yn hoffi’r llyfrau

FfLlRh

Ail-adrodd digwyddiad neu brofiad mewn termau syml e.e. dweud 
beth wnaethon nhw â’r adnoddau gartref FfLlRh

Defnyddio geirfa sydd newydd ei dysgu oddi mewn a thrwy 
weithgareddau chwarae e.e. defnyddio geiriau o’r rhigymau a’r llyfrau 
wrth chwarae, gan gynnwys wrth ddefnyddio adnoddau’r gemau (cardiau 
hwyaid, pypedau bys ac ati)

Maes Dysgu

Siarad yn ddigon clir i gael eu deall gan oedolion a chyfoedion e.e. 
wrth siarad am y rhigymau a’r llyfrau FfLlRh

Deall a defnyddio cwestiynau syml e.e. ‘Pam?’, ‘Sut?’ a ‘Ga 
i?’, i sefydlu pam y mae pethau’n digwydd ac i gadarnhau 
dealltwriaeth  e.e. gofyn cwestiynau am y storïau

Maes Dysgu

Cymryd rhan wrth chwarae â synau a geiriau e.e. rhannu’r rhigymau, 
dyfalu’r geiriau sy’n odli, ychwanegu eu geiriau eu hunain sy’n odli, llenwi’r 
gair coll sy’n odli

Maes Dysgu

Adnabod rhythm ac odl mewn geiriau llafar ac ymuno â 
gweithgareddau rhythmig e.e. rhannu’r rhigymau, clapio neu daro’r droed 
ar lawr gyda’r rhythm, rhagweld geiriau sy’n odli

Maes Dysgu

Gwrando ac ymateb â sylw a chanolbwyntio cynyddol e.e. dysgu’r 
rhigymau drwy wrando, gwrando’n astud ar y storïau, dangos eu bod yn rhoi sylw 
drwy eu hymatebion i’r adnoddau e.e. ysgogiadau ar ffurf cwestiynau a gemau

FfLlRh

Gwrando ar gyfarwyddyd dau gam a’i ddilyn e.e. dilyn y 
gweithredoedd mewn rhigwm, dilyn cyfarwyddiadau i ddefnyddio’r gemau Maes Dysgu

Dilyn geiriau gweithredu syml e.e. drwy gemau a chaneuon e.e. 
ymuno â’r gweithredoedd yn y rhigymau Maes Dysgu

Gwrando ar ganeuon, rhigymau a storïau ac ymuno ynddynt e.e. 
gwrando ar rigymau ac ymuno ynddynt (yn gyfan neu’n rhannol), ymateb i 
storïau drwy ragweld beth sy’n digwydd nesaf

FfLlRh

Ailadrodd stori neu wybodaeth a glywsant mewn ffordd syml e.e. 
ailadrodd y storïau mewn iaith syml FfLlRh

Ateb cwestiynau ‘Pwy?’, ‘Pam?’ syml a chwestiynau penagored yn 
ymwneud â’u profiadau eu hunain, storïau neu ddigwyddiadau e.e. 
ymateb i gwestiynau Sôn am Lyfr neu’r gweithgareddau ar y cardiau rhigwm

Maes Dysgu

Dynwared a defnyddio atebion i gwestiynau gan ddefnyddio 
ffurfiau cywir e.e. gofyn ac ateb cwestiynau syml am y llyfrau gan 
ddefnyddio’r fformatau cywir

Maes Dysgu

Cymryd rhan mewn trafodaethau gyda phlant a/neu oedolion 
eraill e.e. ymateb i’r cwestiynau yn yr adnoddau, siarad am yr hyn wnaethon 
nhw gartref yn ystod Amser Cylch

FfLlRh

Cymryd rhan mewn gweithgareddau gydag eraill e.e. rhannu rhigymau 
mewn grŵp, chwarae’r gemau gyda phlant eraill neu rieni / gofalwyr FfLlRh



11

Gwnewch yn fawr o Pori Drwy 
Stori gydag adnoddau ar lein

Pori Drwy Stori ar gyfer plant dosbarth Derbyn

Gallwch ddefnyddio tudalennau gwe Pori Drwy Stori Meithrin i weld a 
lawrlwytho holl adnoddau Mae’n amser rhigwm! a Siarad am Lyfr. 
www.booktrust.org.uk/poridrwystori-nursery

Gallwch ddod 
o hyd i holl 
adnoddau Mae’n 
amser rhigwm! 
yma
Defnyddiwch adnoddau 
Mae’n amser rhigwm! rhwng mis Ionawr 
a Mawrth.

Gwyliwch a 
gwrandewch ar y 
rhigymau yma 
Gallwch wrando ar y 
rhigymau yn y dosbarth 
neu gyfeirio teuluoedd 
at y fideos rhigwm i’w 
defnyddio gartref.

Gallwch ddod 
o hyd i holl 
adnoddau Sôn 
am Lyfr yma

Darperir rhaglen Pori Drwy Stori yn rhad ac am ddim i bob 
ysgol a gynhelir yng Nghymru. Nid oes angen cofrestru mewn 
unrhyw ffordd.

Bydd yr adnoddau ar gyfer rhaglen Dosbarth Derbyn Pori 
Drwy Stori 2022-23 yn cyrraedd mewn dau gyflenwad. 
Anfonir yr adnoddau Dosbarth Derbyn canlynol i ysgolion ym mis 
Mehefin 2022:

• Cylchgrawn Her yr Ungorn – i’w roi i blant sy’n symud i Flwyddyn 1 yn 
hydref 2022

• Canllaw i’r Teulu – i’w roi i rieni / gofalwyr plant dosbarth derbyn 
2022-23 er mwyn cyflwyno’r rhaglen

• Yr Her Rigymu – i’w ddefnyddio yn nhymor yr hydref gyda phlant 
dosbarth Derbyn 2022-23

• Calendr Dyna Dywydd – i’w ddefnyddio gan blant dosbarth Derbyn 
2022-23 yn ystod hanner tymor yr  hydref

Gallwch ddysgu mwy am raglen Derbyn Pori Drwy Stori a lawrlwytho 
adnoddau yma. www.booktrust.org.uk/poridrwystori

 
Defnyddiwch 

adnoddau Sôn am Lyfr rhwng 
dechrau mis Mawrth a diwedd Mai. 
Gallwch wrando ar Arwyr Go Iawn 

yn cael ei ddarllen 
yn Gymraeg.

www.booktrust.org.uk/poridrwystori-
nursery-book-talk

www.booktrust.org.uk/poridrwystori-
nursery-listen-to-the-rhymes

www.booktrust.org.uk/poridrwystori-
nursery-its-time-to-rhyme

Her Rigymu

Calendr Dyna Dywydd

Bagiau Llyfrau Bwmerang

Llyfr templed Fy Llyfr

Bydd eich plentyn wedi derbyn eu 
pecynnau Dechrau Da oddi wrth BookTrust 
pan oedden nhw’n iau. Ariennir Pori Drwy 
Stori gan Lywodraeth Cymru er mwyn i 
blant barhau ar eu taith ddarllen a dysgu. booktrust.org.uk/cy-gb/poridrwystori

Mae’r rhain wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i gefnogi llythrennedd a rhifedd eich plentyn gartref. 

Canu rhigwm

Canllaw Teuluoedd i Pori Drwy Stori Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf

Daw Pori Drwy Stori atoch 
gan BookTrust Cymru.  

Ymweld â’r llyfrgell leol
Rhoi gwrthrychau yn eu trefn yn ôl maint

Darllen stori cyn cysgu
Siarad am luniau mewn stori

Da iawn!

Bydd pob teulu yng Nghymru’n derbyn chwe adnodd Pori Drwy Stori llawn hwyl yn ystod blwyddyn y dosbarth Derbyn.

Gwnewch bob gweithgaredd gyda’ch plentyn ac yna gallan nhw liwio’r llun!

Cylchgrawn Her yr 
Ungorn

Fy Llyfr 
My book

Teitl: 
Title:

Awdur: 
Author:

Darlunydd:  
Illustrator:Set cardiau Ble Mae’r Ddafad?

Ble mae’r ddafad?

Hide       Sheep
 and 

Lliwiwch y seren ar ôl i chi wneud pob 
un o’r gweithgareddau!

booktrust.org.uk/poridrwystori

Her Rigymu Pori Drwy Stori

The Pori Drwy Stori 

Rhyme Challenge
Beth am ymuno 

â ni ar siwrnai 

drwy rigymau a 

chaneuon!  

Enw/Name...........................................................................
Dosbarth/Class.............................................................Join us on a 

journey through 

rhymes and 
songs!  

The weather this morning is The weather this afternoon is Today’s picture

Weather Record sheet 

Today is: Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday

The day of the week is   The date is  Her yr Ungorn The Unicorn’sChallenge
My summer adventure!

Fy antur haf!

Antur yn y parc!Have a Park Adventure!

Enw/Name:

booktrust.org.uk/poridrwystori

Beth sy’n Wahanol?
Spot the Difference

Chwarae Rhaff 
a Phont! Play Vines and 

Bridges!

Fel rhieni a gofalwyr, chi yw athrawon cyntaf eich plant…

…a phan fydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol, chi yw’r person pwysicaf yn eu byd addysg o hyd.

booktrust.org.uk/poridrwystori

Her Rigymu Pori Drwy StoriThe Pori Drwy Stori Rhyme Challenge
Beth am ymuno 
â ni ar siwrnai 

drwy rigymau a 
chaneuon!  

Enw/Name...........................................................................

Dosbarth/Class.............................................................

Join us on a 
journey through 

rhymes and songs!  

Her yr Ungorn The Unicorn’sChallenge
My autumn adventure!

Fy antur hydref!

Antur yn y parc!Have a Park Adventure!

Enw/Name:

booktrust.org.uk/poridrwystori

Beth sy’n Wahanol?
Spot the Difference

Chwarae Rhaff 
a Phont! Play Vines and 

Bridges!



BookTrust
BookTrust yw’r elusen ddarllen fwyaf i blant yn y Deyrnas Unedig. 
Rydyn ni wedi ymrwymo i gael plant i ddarllen oherwydd ein bod 
ni’n gwybod bod plant sy’n darllen yn hapusach, yn iachach, yn fwy 
creadigol a bod ganddyn nhw fwy o empathi; maen nhw hefyd yn 
gwneud yn well yn yr ysgol.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cyrraedd 3.9 miliwn o blant ledled 
y Deyrnas Unedig â llyfrau, adnoddau a chefnogaeth i helpu i 
ddatblygu cariad at ddarllen. Mae BookTrust yn cael plant i ddarllen 
mewn llawer o wahanol ffyrdd, ond ein blaenoriaeth yw cael plant i 
deimlo’n gyffrous ynglŷn â llyfrau, rhigymau a straeon.

Ewch i’n gwefan i ddod o hyd i syniadau ac adnoddau hwyliog i’ch 
helpu i barhau ar eich taith ddarllen booktrust.org.uk.cymru

Cysylltiadau
02922 676773 S 07772 683906

poridrwystori@booktrust.org.uk

booktrust.org.uk/poridrwystori-nursery

@BookTrustCymru a #poridrwystori

@BookTrustCymru


