
Mae Noa a Nima yn mynd am dro i’r fferm.

I ble rydych chi’n hoffi mynd am dro?

‘Rydw i’n hoffi mynd am dro i/i’r…’

1. Pam rydych chi’n hoffi
mynd am dro yma?

‘Rydw i'n hoffi mynd am dro
i/i’r…achos/oherwydd/er

mwyn…’

2. Beth rydych chi’n mwynhau
gweld yma?

‘Rydw i’n mwynhau gweld…’



Allwch chi feddwl am air (ansoddair) i ddisgrifio

anifeiliaid y fferm?
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Mae angen cymorth ar y ffermwr i ddatrys y problemau isod:

Allwch chi ei helpu?

1. Mae gan hwyaden 1 pig. Sawl pig sydd gan hwyaden?

2. Mae 1 iâr yn dodwy wy ac mae iâr arall yn dodwy wy. Sawl wy mae’r 2 

iâr yn dodwy?

3. Mae gan fuwch 4 coes. Sawl coes sydd gan buwch?

4. Mae gan y gath 2 glust. Sawl clust sydd gan cath?

5. Mae mochyn bach yn rholio yn y mwd. Mae mochyn bach yn mynd i mewn

i’r twlc. Sawl mochyn bach sydd ar ôl yn y mwd?



Mae’r agoriad brawddeg ‘Maen nhw’n gweld…’ yn amlwg yn

y llyfr ffeithiol yma.

Rhowch y brawddegau yn eu trefn o 1 i 5 fel maent yn cael eu cyflwyno yn y 
llyfr ffeithiol. 

Mae un wedi’i wneud yn barod i chi. 

Maen nhw’n gweld cywion yn pigo.

Maen nhw’n gweld moch bach yn gwichian.

Maen nhw’n gweld defaid yn pori.

Maen nhw’n gweld peiriant plannu tatws.

Maen nhw’n gweld llo bach yn sugno llaeth ei fam.
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Pa sŵn mae anifeiliaid y fferm yn gwneud?

Synau anifeiliaid:
mewian brefu
brefu rhochian
gweryru cwacian
cyfarth clwcian



Edrychwch ar gwynnwys y llyfr.

Pa anifail sy’n gwneud yr isod yn y llyfr ffeithiol?

1. Pa anifail sy’n rholio yn y mwd?

2. Pa anifail sy’n eistedd ar nyth ac yn dodwy wyau?

3. Pa anifail sydd yn y parlwr godro?

4. Pa anifail sy’n pori?

5. Pa anifail sy’n pigo?

6. Pa anifail sy’n gwichian?

7. Pa anifail sy’n brefu?

8. Pa anifail sy’n prancio?



Pa anifail fferm yw eich hoff anifail?

‘Fy hoff anifail fferm yw…achos/oherwydd…’

Ewch ati i ddarganfod 3 ffaith ddiddorol
am eich hoff anifail fferm. 



Beth yw fwy nag un…?
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Mae Noa a Nima yn gweld llawer o bethau ar y 

fferm.

Beth rydych chi’n gweld y tu allan?

‘Gwelaf…’
‘Rydw i’n
gweld…’



Ble mae’r…?

1. Ble mae’r mochyn?

Mae’r mochyn

y bwrdd. 

2. Ble mae’r iâr?

Mae’r iâr

y tŷ bach twt. 

Arddodiaid
ar ben 
o dan 
o amgylch
ar bwys
tu ôl
o flaen
wrth ymyl
rhwng1. Ewch ati ar ffurf pâr, grŵp neu ddosbarth i leoli anifeiliaid y 

fferm o gwmpas y dosbarth neu yn yr ardal allanol.

2. Defnyddiwch yr ‘Arddodiaid’ a’r patrwm brawddeg uchod wrth gyflwyno lleoliad yr anifeiliaid. 



Mae Noa a Nima wedi derbyn y cliwiau isod gan y ffermwr. 

Allwch chi eu helpu i enwi a thynnu llun anifeiliaid y fferm drwy

ddarllen y cliwiau isod?

Pwy ydw i?

Rydw i yn brefu.
Rydw i yn byw yn y beudy.
Rydw i yn rhoi llaeth i chi.

Pwy ydw i?

Rydw i yn rhochian.
Rydw i yn byw mewn twlc.
Rydw i yn hoffi rholio yn y 

mwd.

Pwy ydw i?

Rydw i yn gweryru.
Rydw i yn byw mewn stabl.
Rydw i yn hoffi rhedeg yn

y cae.

Pwy ydw i?

Rydw i yn brefu.
Rydw i yn byw yn y cae.
Rydw i yn rhoi gwlân i chi.

Pwy ydw i?

Rydw i yn clwcian.
Rydw i yn byw mewn cwt 

ieir.
Rydw i yn dodwy wyau.

Pwy ydw i?

Rydw i yn cyfarth.
Rydw i yn byw mewn cenel.

Rydw i yn hoffi chwarae.



Gan ddefnyddio’r llyfr ffeithiol a llyfrau eraill, ewch ati i enwi

bychain yr anifeiliaid fferm isod:

1. buwch

2. mochyn

3. dafad

4. iâr

5. ceffyl

6. cath

7. ci

8. hwyaden

9. gafr



1. Mae’r fuwch yn rhoi i ni.

wyau llaeth gwlân

2. Mae’r mochyn yn rhoi i ni. 

cig wyau llaeth

3. Mae’r iâr yn rhoi i ni.

llaeth gwlân wyau

4. Mae’r ddafad yn rhoi i ni. 

gwlân wyau llaeth

Edrychwch ar y brawddegau isod. Mae gair ar goll ym mhob brawddeg. 

Ticiwch y bocs o dan y gair cywir i lenwi’r bwlch. 

Pa gynnyrch?



Atebwch y cwestiynau isod gan ddefnyddio brawddegau
llawn.  

1. Beth mae’r ŵyn bach yn gwneud? ‘Mae’r ŵyn bach yn…’

2. Pa sŵn mae’r fuwch yn gwneud? ‘Mae’r fuwch yn gwneud sŵn…’

3. Ble mae’r mochyn yn rholio? ‘Mae’r mochyn yn rholio yn…’

4. Pwy sy’n mynd am dro i’r fferm? ‘Mae…yn mynd am dro i’r fferm.’

5. Pam mae’r gwartheg yn y parlwr godro? ‘Mae’r gwartheg yn y parlwr godro achos/er
mwyn…’

6. Sawl wy sydd gan yr iâr? ‘Mae…wy gan yr iâr.’



Edrychwch ar y Mynegai.

Ar ba dudalen mae’r geiriau isod?

1. mochyn, moch bach

2. wyau

3. parlwr godro

4. cwt ieir

5. tractor

6. peiriant plannu tatws

7. twlc

8. defaid

9. llaeth

10. cywion



Ar ba dudalen gwelodd Noa a Nima yr isod ar y 
fferm?  
1. Gwelodd Noa a Nima yr iâr yn eistedd ar nyth ac yn dodwy wyau. 

2. Gwelodd Noa a Nima foch bach yn sugno llaeth yr hwch. 

3. Gwelodd Noa a Nima ddefaid yn pori.

4. Gwelodd Noa a Nima gywion yn pigo.

5. Gwelodd Noa a Nima lo bach yn sugno llaeth ei fam.

6. Gwelodd Noa a Nima beiriant plannu tatws.



Ble mae’r anifeiliaid isod yn byw?

Cysylltwch yr anifeiliaid gyda’u cartref cywir.

Jyngl

Fferm



Mae’r ffermwr yn brysur iawn!

Allwch chi ei helpu i ofalu am un o’r anifeiliaid drwy ateb y cwestiynau
isod?

1.Dewiswch anifail fferm. ‘Rydw i wedi dewis…’

2.Ble mae’r anifail yn byw/cysgu? ‘Mae’r anifail yn

byw/cysgu mewn/yn y…’

3.Beth mae’r anifail yn bwyta? ‘Mae’r anifail yn bwyta…’

4.Oes angen unrhyw offer ar yr anifail? ‘Mae angen…ar

yr anifail.’

5.Pa ofal arall sydd angen ar yr anifail? ‘Mae angen…’



Disgriblio!
Darllenwch y brawddegau isod ac ewch ati i greu llun o 
gynnwys bob brawddeg yn unigol.

1. Gwelais fochyn a thri mochyn bach yn rholio yn y mwd. 

2. Gwelais iâr yn dodwy pedwar wy yn y nyth.

3. Gwelais gath streipiog yn cysgu o flaen y tân cynnes.

4. Gwelais hwyaden a dwy hwyaden fach yn nofio ar y llyn.

5. Gwelais dractor coch yn gyrru drwy’r cae.

6. Gwelais ffermwr a’i gi yn mynd am dro yn y cae. 



Edrychwch ar dudalen 2 a 3.

Beth am i chi fynd ati i greu fferm eich hun gan ddefnyddio
adnoddau naturiol ac offer crefft?

1. Ewch ati i ddewis lleoliad i’ch fferm.

2. Pa anifeiliaid fydd ar y fferm?

3.Ble fydd yr anifeiliaid yn byw ac yn cysgu?

4.Beth fydd yr anifeiliaid yn bwyta?


