
Mae Greg Heffley 
yn cael ei hun mewn 
ysgol newydd ble 
y mae plant bach 
diniwed yn rhannu’r 
coridor gyda plant 
sy’n dalach, yn 
gasach ac yn siafio 
yn barod! 

Stori ddoniol am 
fachgen sy’n trefnu 
gem rygbi i sombis.
 

Stori am asiantaeth 
dditectif sy’n 
defnyddio sgiliau 
cŵn arbennig. 

Mae effeithiau’r 
rhyfel yn dod yn 
rhy agos at adref i 
Robert a’i ffrindiau.
Mae’n 1940, haf 
poeth cyntaf y 
Rhyfel.

Mae Mr Hoppy, hen 
lanc sydd wedi 
ymddeol,yn cuddio ei 
deimladau cryf am ei 
gymydog, sef y Mrs 
Silver ddeniadol. Yn 
anffodus, mae hi 
yn rhoi ei holl sylw  
i’w chrwban! 

Hanes y Tuduriaid 
a’r Stiwardiaid. Mae 
arferion mwyaf 
gwaedlyd ac  
eithafol y cyfnod  
yn cael eu disgrifio 

  Gwnewch amser  
i ddarllen  
Penderfynwch pryd 
yw’r amser gorau i 
ddarllen gyda’ch gilydd, 
gall hwn fod yn amser 
gwerthfawr i chi dreulio 
gyda’ch gilydd

  Nid dim ond llyfrau  
Mae pethau 
heblaw llyfrau i’w 
darllen. Dywedwch wrth 
eich plentyn i ddarllen 
papurau newydd, 
cylchgronau, gwefannau 
a llyfrau coginio.  
Darllen i fwynhau

  Darllenwch i eraill 
Gofynnwch i’ch plentyn 
ddarllen i’w brawd neu 
eu chwaer, gall hyn 
helpu’r teulu i gyd 

  

  Dangoswch iddyn nhw! 
Gadewch iddyn nhw 
weld beth ydych chi’n  
ei ddarllen gartref ac  
yn y gwaith,dangoswch 
iddyn nhw bod darllen 
yn rhan bwysig  
o’ch bywyd  

  Llond lle o wybodaeth 
Os oes angen i’ch 
plentyn ymchwilio i bwnc 
yn yr ysgol, dangoswch 
iddyn nhw sut i wneud 
hyn drwy edrych ar 
apps, y rhyngrwyd a 
phapurau newydd

  Cyfaill darllen 
Gofynnwch i’ch  
ysgol os oes ganddyn 
nhw gyfeillion darllen. 
Bydd yn help i  
blentyn ddarllen  
gyda gwirfoddolwr

•	 Gwella	geirfa

•	 	Helpu	eich	plentyn	i	
ganolbwyntio 

•	 	Helpu	gyda’r	ysgol	a	
gwaith cartref

Manteision 
darllen

Rhagor o 
wybodaeth

Cyngor wrth 
Ddarllen

Ymunwch â’r llyfrgell leol AM DDIM, sy’n cynnig nifer fawr o 
bethau – sesiynau adrodd storïau, digwyddiadau, a llyfrau 
i’w benthyg AM DDIM! Ewch i www.llyfrgell.cymru.org

Am ragor o wybodaeth am ddarllen
gyda plant o oedran gwahanol ewch i:

Llyfrau Da  
Ymlaciwch a mwynhewch
y llyfrau da yma.

Gall gwella sgiliau 
darllen, ysgrifennu a 
siarad plentyn eu helpu  
i gael bywyd gwell.

darllenynwell.co.uk

Awgrymwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru

I Rieni / gofalwyr plant 

7-11 mlwydd oed

Bydd darllen gyda plentyn am 
ddim ond 10 munud y dydd yn 
gwneud gwahaniaeth mawr… 
felly “Rho Amser i Ddarllen”


