Manteision
darllen
I Rieni / gofalwyr plant

4-7

mlwydd oed

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

Cyngor wrth
Ddarllen
• Tanio dychymyg
• D
 od â chi yn agosach
at eich plentyn
• D
 od o hyd i
ddiddordebau newydd
i’r ddau ohonoch

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

Cymryd rhan
	Gofynnwch i’ch ysgol
am Pori Drwy Stori a
phecyn AM DDIM i
blant 4-5 mlwydd oed
Wyt ti’n dilyn fi?
	Dilynwch y geiriau
gyda’ch bys wrth
ddarllen. Gadewch rai
geiriau allan i weld a
ydyn nhw’n eich dilyn
a gwnewch iddyn nhw
eu dweud
	
Siaradwch am y llyfr!
Beth am rannu barn
am gymeriadau a
storïau, beth oedd
hoff ran eich plentyn?

Llyfrau Da

Rhagor o
wybodaeth

Ymlaciwch a mwynhewch
y llyfrau da yma.

	Nid dim ond llyfrau
Mae pethau heblaw
llyfrau i’w darllen. Mae
rhaglenni pêl droed,
comics, resipis, e-byst
a gemau cyfrifiadurol
yn cynnwys rhywfaint
o ddarllen
	
Am sbort!
Am dipyn o hwyl,
darllenwch yn y
tywyllwch gyda
fflachlamp
	
Lle arbennig
Rhowch le arbennig
i’ch plentyn gadw
y llyfrau

Rapsgaliwn,
rapiwr gorau’r
byd yn datrys
problem arall

Stori fôr-ladron
wahanol. Ar y llong
ddrwg Ych a fi, mae
Gwen y ferch sy’n
helpu ar y llong yn
dod o hyd i hedyn
rhyfedd, ac mae
bywyd y môr-ladron
yn dechrau gwella...

Stori ddoniol
am Alunyr arth
fach ddrygionus

Collywobble yw’r ci
bach lleiaf ohonyn
nhw i gyd ond ef
yw’r un sy’n achub
ei deulu yn yr eira...

Llyfr dwyieithog
yn adrodd y stori
draddodiadol wedi’i
gynhyrchu yn y
Gymraeg a’r Saesneg
fel bod plant o gartrefi
dwyieithog yn gallu
ei fwynhau

Llyfr darluniau mewn
cwpledau sy’n odli i
ddechrau dysgu sut i
fod yn fardd yn ifanc!

Awgrymwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru

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

darllenynwell.co.uk
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

