
Mae Pob Llun yn 
Adrodd Stori

Adnoddau Cymraeg i blant 5-8 oed



Sesiwn 1

Trin a thrafod lluniau



Tudalen 3

Mae Fiet-nam ar gyfandir Asia. 
A allwch ddod o hyd i Asia ar y map hwn?



Tudalen 4

Fiet-nam yw’r wlad sydd wedi’i lliwio’n goch. 
Sut y byddech yn disgrifio ei siâp neu ei lleoliad?



Tudalen 5

Hanoi yw enw prifddinas Fiet-nam. 
Pa eiriau y gallech eu defnyddio i ddisgrifio’r olygfa hon o stryd yn Hanoi?

A oes unrhyw beth yn y llun sy’n eich synnu chi?



Tudalen 6

Mae Delta’r Mekong yn ne Fiet-nam.
Beth sy'n digwydd yn y llun hwn?



Tudalen 7

Mae yna fynyddoedd coediog yng ngogledd Fiet-nam.
Pa eiriau y byddech yn eu defnyddio i ddisgrifio’r lleoliad hwn?



Pwy yr ydych yn meddwl yw'r bobl hyn?

Beth yr ydych yn meddwl y mae’r bobl yn y llun yn ei wneud?

Pam yr ydych yn meddwl eu bod yn gwneud hyn? 

Ble yr ydych yn meddwl y gallai’r bobl yn y llun fod? 

Pryd yr ydych yn meddwl y cafodd y llun ei dynnu?

Beth arall yr ydych yn gallu ei weld yn y llun?

A ydych erioed wedi gwneud rhywbeth tebyg i’r bobl yn eich llun?

Pa gwestiwn y gallech ei ofyn i gael gwybod mwy am yr hyn sy’n 

digwydd yn eich llun a pham?

Gofyn cwestiynau



Sesiwn 2

Y straeon sy’n gefndir i’r 
lluniau



Stori 1 – Gŵyl Blwyddyn Newydd y Lleuad



Tudalen 11

Stori 1
Yn y llun hwn, mae fy mam-gu a’m modryb gartref yn paratoi ar gyfer dathliadau’r 
Flwyddyn Newydd. Gŵyl Blwyddyn Newydd y Lleuad, neu Ŵyl Tet, yw gŵyl 
bwysicaf Fiet-nam. Mae’n para sawl diwrnod ac mae pawb yn treulio amser yn 
paratoi ar ei chyfer. Rydym yn glanhau ac yn ysgubo ein cartrefi. Rydym yn 
addurno’r tŷ â llawer o flodau, yn enwedig blodau eirin gwlanog. Rydym yn coginio 
llawer o fwydydd arbennig. Mae pobl am ddechrau’r Flwyddyn Newydd mewn ffordd 
dda, felly maen nhw’n ceisio datrys dadleuon cyn i’r dathliadau ddechrau. 
 
Mae fy mam-gu a’m modryb yn paratoi cacennau reis gludiog. Maent yn lapio siwgr, 
pysgnau, ffa duon a phorc mewn dail banana. Maent yn defnyddio llinynnau bambŵ 
i glymu’r dail banana. Ar ôl lapio’r cacennau, maent yn eu rhoi mewn pot i’w coginio. 
Rydw i wrth fy modd yn gwneud y cacennau hyn. Er nad ydynt yn edrych yn neis 
iawn, yn enwedig pan fyddwn yn rhoi’r llenwadau yn y dail a’u lapio, maent yn 
blasu’n fendigedig. Dydy hi ddim yn hawdd gwneud cacennau reis oherwydd gall 
dŵr fynd i mewn iddynt ac wedyn maent yn rhy feddal.
 
Rydw i wedi dewis y llun hwn oherwydd fy mod i’n caru fy mam-gu a’m modryb yn 
fawr iawn. Mae Gŵyl y Flwyddyn Newydd yn adeg hapus iawn. Mae teuluoedd yn 
dod ynghyd, ac mae ffrindiau a chymdogion yn ymweld â’i gilydd. Mae llawer o bobl 
yn mynd i’r Deml i weddïo am flwyddyn ddiogel a hapus. 
 



Map testun



Enghraifft o fap testun



Stori 2 – H’Gun ac Y Pha 



Tudalen 15

Stori 2
Mae’n rhaid i blant Fiet-nam weithio’n galed o oedran ifanc, yn yr ysgol ac 
yn y cartref. Yn y llun hwn, mae dau o’m ffrindiau, H’Gun, sy’n ddeg oed, 
ac Y Pha, sy’n chwech oed, yn helpu i dyfu coffi. Maent yn dechrau trwy 
roi pridd mewn bagiau bach. Mae hi fel arfer yn cymryd munud neu ddwy 
i lenwi bag. Ar ôl iddynt lenwi’r bagiau â phridd, maent yn eu dyfrhau. 
Yna, maent yn gwthio ffon fach trwy’r bag er mwyn i’r dŵr ddraenio trwy’r 
twll. Mae hyn yn gryn dipyn o waith, ond mae’n hwyl. Mae llawer o bobl 
yn gweithio gyda’i gilydd ac mae’n teimlo fel pe baen ni’n chwarae yn y 
pridd. 
 
Yna, rydym yn plannu’r bagiau â’r eginblanhigion coffi ynddynt, ac rydym 
yn eu dyfrhau’n ofalus dros y tri neu bedwar mis nesaf. Pan fydd yr 
eginblanhigion yn barod, byddwn yn mynd â nhw i’r cae i’w plannu, neu 
efallai y byddwn yn eu gwerthu i’n perthnasau i ennill ychydig mwy o arian 
i’r teulu. Fel arfer, bydd coffi’n cael ei dyfu ar ffermydd teuluol bach. Bydd 
yn cael ei blannu yn y caeau yn ystod tymor y glawogydd, tua mis Mai a 
mis Mehefin, pan fydd digonedd o law i helpu’r planhigion i dyfu. Bydd y 
ffa coffi coch aeddfed yn cael eu cynaeafu rhwng mis Hydref a mis 
Ionawr. Mae’r rhan fwyaf o goffi Fiet-nam yn cael ei werthu i wledydd 
eraill. Fiet-nam yw’r allforiwr coffi mwyaf ond un yn y byd.



Stori 3 – H’Luong



Tudalen 17

Stori 3
Yn Fiet-nam, bydd plant yn aml yn dechrau gweithio a helpu’r teulu o oedran 
ifanc. Erbyn iddynt droi’n saith oed, efallai y byddant yn gofalu am anifeiliaid 
neu am eu brodyr a’u chwiorydd iau. Yn y llun hwn, mae H’Luong, sy’n naw 
oed, yn helpu ei theulu trwy hidlo reis. 
 
Mae reis yn cael ei gynaeafu ddwywaith y flwyddyn. Ar ôl cynaeafu’r 
planhigion reis, bydd y grawn yn cael ei wahanu oddi wrth weddill y planhigyn. 
Dyrnu yw’r enw ar hyn. I ddyrnu reis, bydd y grawn sych yn cael eu troi a’u 
trosi mewn basgedi gwiail mawr i wahanu’r grawn reis oddi wrth y plisg 
allanol.  
 
Mae pobl sy’n byw yn y ddinas yn gallu mynd i’r archfarchnad i brynu pecyn o 
reis, ond mae’n rhaid i bobl sy’n byw yng nghefn gwlad Fiet-nam baratoi’r reis 
eu hunain. Weithiau, byddaf yn gweld teuluoedd cyfoethocach yn gwastraffu 
bwyd. Efallai y byddant yn taflu reis dros ben i ffwrdd. Mae’r rhan fwyaf o’r 
teuluoedd yng nghefn gwlad yn cadw reis dros ben i’w fwyta’n ddiweddarach 
neu i’w fwydo i’w cŵn neu eu hieir.

Reis yw cnwd bwyd mwyaf y byd a phrif fwyd hanner pobl y byd. Ni ddylai 
pobl ei wastraffu oherwydd mae tyfu’r cnwd yn llawer o waith.



Sesiwn 3

Lluniau sy’n adrodd stori









Sesiwn 4

Adrodd stori



Tynnais y llun hwn o _______ (Pwy sydd yn y llun?) 
yn _______ (Ble y cafodd y llun ei dynnu?)

Tynnais y llun hwn ___________ (Pryd y cafodd y 
llun ei dynnu?)

Mae e / Mae hi / Maen nhw ______ (Beth sy’n 
digwydd yn y llun?)

Trwy dynnu’r llun hwn, roeddwn am ddangos 
________ (Pam yr ydych yn meddwl bod hwn yn llun 
pwysig i’w rannu ag eraill?)



Sesiwn 5

Cymharu a chyferbynnu



Pwy yw’r cymeriadau?

Ble mae’r lleoliad?

Beth sy’n digwydd?

Pam y mae’n stori bwysig i’w hadrodd?



Sesiwn 6

Mynd gam ymhellach
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