
Geiriau Sillafu Tric a Chlic – Melyn 
	

mam 
mat 
map 
het 
ham 
car 
cap 
tap 
tar 
pam 
 
Geiriau Sillafu Tric a Chlic – Glas 
cath 
bath 
pen 
bat 
bag 
mwg  
bws  
wal 
bol 
cot 
nos 



Geiriau Sillafu Tric a Chlic – Gwyrdd 
moch 
pin 
boch 
coch 
cwch 
sach 
dol 
dis 
lliw 
llwch  
pwll 
	
Geiriau Sillafu Tric a Chlic – Pinc 
ffon 
rhaff  
sedd 
fan 
jam 
sudd 
rhes 
 
 
 
 



Geiriau Sillafu  
 
mam   cath   moch         
mat    bath   llwch 
map   pen    boch 
het    bat    coch 
ham   bag    cwch  
car    bws    sach 
cap    wal    dol 
tap    bol    dis 
tar    cot    lliw 
pam   nos    pwll 
ffon   rhaff   sedd 
fan    sudd   rhes 
mae   fi    mam 
dyma   dad    rydw 
bach   mawr   mynd 
cael   aeth   daeth 
roedd   dydd   bwyd 
gyda   nhw    hoffi 
rhoi   dweud   gwneud 
gwyrdd   chwarae  wedi 
wyth   dail    llaeth 
ci    car    gwylio 
eisiau   teulu   wedyn 



yw    hefyd   cysgu  
ysgol   yma   llun 
siop   gwely   rhaid 
iawn   brawd   merch 
hwyl   hapus   gweld 
pump   newydd   neidio 
heddiw   diolch   eistedd 
rhedeg   Cymru   oherwydd 
hyfryd   defnyddio  caredig    
arbennig  ysgrifennu  ennill 
annwyl   hanner   rhannu 
torri   cerrig   carreg 
llonydd   gwaeddodd  perthyn 
cwestiynau  cyfrifiadur  diwrnodau 
breuddwyd  dannedd  penderfynu 
torrodd  enillodd  Gorffennaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geiriau Sillafu   
 
Geiriau ‘wy’   Geiriau ‘oe’  Geiriau ‘au’ 
gwyrdd    oen    dau  
wyth    oes    cnau 
ffrwyth   coes   haul  
wyau    croes   afalau 
llwy     coeden   coesau 
pwy     sioe   ffrwythau 
rwyt    troed   blodau 
mwy    roedd   llyfrau 
bwyd    coed   ffrindiau 
bwyta    oer    esgidiau 
trwyn    poen 
 
Geiriau ‘ae’   Geiriau ‘ai’  Geiriau ‘oi’ 
traeth    tai    troi 
llaeth    ail    cloi 
chwaer    dail    cnoi  
chwarae   taith   rhoi 
cae     clai    lloi 
aeth    cais    paratoi 
ymlaen    saith     
 
 



Geiriau ‘ff’   Geiriau ‘ch’  Geiriau ‘th’ 
fferm    chwiban  thermomedr 
fforc    chwaer   theatr 
ffrindiau   chwarae  llaeth 
ffrind    chwerthin  bath 
ffordd    chwilen   torth 
ffwrdd    chwech   saith 
ceffyl    chwith   arth 
caffi    diolch   cath 
    
 
Geiriau ‘dd’   Geiriau ‘f’  Geiriau ’ll’ 
dydd    fan    llwy 
suddo    cartref   llwyd 
dde     fi    llaw 
gorwedd   fy    llew 
allwedd    fel    llygad 
moddion   pentref  llygoden  
ysgwydd   afal   allan 
ddoe    cyntaf    darllen 
 
 
 
 
 



Geiriau Sillafu  
 
Dydd Llun 
Dydd Mawrth 
Dydd Mercher 
Dydd Iau 
Dydd Gwener 
Dydd Sadwrn 
Dydd Sul 
 
Geiriau Sillafu – Misoedd y Flwyddyn 
 
Ionawr 
Chwefror 
Mawrth 
Ebrill 
Mai 
Mehefin 
Gorffennaf 
Awst 
Medi  
Hydref 
Tachwedd 
Rhagfyr 


