
Pwy sy’n siarad yn y gerdd?

Lle maen nhw a pham eu bod nhw’n darllen y gerdd?
Dyn efo’i wraig yn Aldi?
Dynes mewn gwely yn Ysbyty Gwynedd yn siarad efo nyrs?
Athrawes efo plant mewn dosbarth? 

Maen nhw’n edrych ar lyfr neu ar y we, o bosib, achos mae’n amhosib
gweld y planedau i gyd drwy’r ffenast.

Be ydi ‘neges’ y gerdd?

Mae Mererid Hopwood yn gwneud i ni feddwl pa mor fawr ydi’r gofod ac
mai dim ond 8 planed fedran ni ‘weld’ a gwybod amdanyn nhw.

Defnyddio ansoddeiriau / geiriau allweddol yn y gerdd

Mae ‘na lot o ansodderiau da a chymharu (‘fel’).

Mae ‘na ddweud da yma hefyd fel ‘pellach na phellter’. Mae hyn yn amhosib
ond eto’n wir rhywsut.

Mae Mererid Hopwood yn defnyddio’r gair ‘dirgelwch’ i nodi nad ydan ni’n
gwybod yn union be’ sydd allan yn y gofod.

Mae hi’n gorffen drwy dweud ‘mae miliynau mwy’. Oes ‘na fwy o blanedau?

Patrwm odli, penillion, mesur, sillafau

Mae’n clustiau ni yn hoffi odlau
penillion yn boblogaidd erioed

Patrwm odli, penillion, mesur, sillafau

Mae’n clustiau ni yn hoffi odlau - chwarae Bingo - e.e ‘Fy oed i - 23’
caneuon pop (mae bron iawn pob cân poblogaidd yn odli)

Mae odli yn eu gwneud yn haws i ni gofio pethau - ‘slogan’

1. Cynnwys y gerdd



Atalnodi

Tydi Mererid Hopwood ddim yn defnyddio priflythyren ar ddechrau pob llinell
newydd, dim ond ar ôl atalnod llawn sydd yn dod ar ddiwedd pob pennill. Yn
wahanol iawn i steil beirdd ers talwm. Steil newydd.

Sillafau a rhythm

Beth am gyfri sillafau? 
Beth am daro’r rythm wrth ddarllen y gerdd?

3. Barddoni - be ydi hynny?
Barddoni ydi: 
Trafod rhywbeth sydd wedi gwneud i chdi feddwl neu deimlo’n wahanol.
Unrhyw beth sy’n codi cwestiwn yn dy ben di, neu deimlad wyt ti wedi ei gael.
Mae siarad am rhywbeth yn gwneud i ni ddeall pethau’n well.
Ar ôl darllen barddoniaeth rwyt ti i fod i deimlo’n wahanol, neu edrych ar
bethau’n wahanol.

Ychydig o hwyl:
Beth am drafod: 

Sgwennu pethau amhosib sy’n dweud y gwir - ‘arogl pinc’ (candy floss)

Pa liw ydi sŵn aderyn bach yn canu? 
Be sy’n gwneud sŵn du?

Teitl:
Beth am feddwl am deitl arall i’r gerdd? Mae teitl yn bwysig iawn, iawn.
Trio cael teitl sy’n denu ac yn swnio’n ddifyr?  

Beth am bethau sydd yn y gerdd yn barod?
‘Dim ond wyth’    ‘Dirgelwch y nos’   ‘Pellach na phellter’

Pa un o’r rhain fysa chi isio ei ddarllen fel llyfr:

Y Goeden yn Tyfu



Y Ddafad yn y Cae

Dau Bysgodyn Gwyn

Nain Penmynydd a’r Llyffant Glas 

Dyma’r gwahniaeth mae teitl yn ei wneud:

Y Llew

Weithiau mae’n rhuo yn uchel
Weiithiau mae’n cysgu drwy’r p’nawn
Ond pan mae o’n dod ar dy ôl di
Mae’n rhaid i ti redeg go iawn.

Newid y tetl i: ‘Y Môr’:

Sgwennu cerdd neu stori:

COFIA:

Ddewis teitl AR ÔL gorffen sgwennu’r gerdd

Defnyddiau eiriau/ansoddeiriau am y synhwyrau:

clywed
gweld
teimlo - dau ystyr i hwn - teimlo’n ‘arw dan draed’ neu’n ‘drist’
blasu - dau ystyr i hwn ‘cael blas ar lyfr neu ffilm’, ‘blas’ da ar fwyd
arogli



Y Planedau

Gad i ni gyfri’r planedau

a’u trefnu i gyd yn un rhes,

y rhai sy’n bellach na phellter,

a’r rhai sydd rhywfaint yn nes.

Yn gyntaf daw’r blaned Mercher

un fach a swil yw hi,

wedyn daw Gwener a’i harddwch,

ac yna, daw ein Daear ni.

Mae Mawrth yn gwrido’n gynnes

yn goch ac oren i gyd,

a nesaf mae Iau a’i lleuadau

yn gwmni i’w gilydd o hyd.

O gylch Sadwrn mae golau rhyfeddol

sy’n sgleinio fel modrwy dlos

ac weithiau, os edrychi’n ofalus

cei Wranws yn nirgelwch y nos.

Yn olaf ar ein rhestr ni heddiw

daw Neifion a’i gwynt a’i nwy,

a dyna ni wyth o’r planedau,

dim ond wyth – mae miliynau mwy!

•     •    •       •        •     •        •     •
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2. Ffurf a siâp y gerdd



Y Planedau

Gad i ni gyfri’r planedau

a’u trefnu i gyd yn un rhes,

y rhai sy’n bellach na phellter,

a’r rhai sydd rhywfaint yn nes.

Yn gyntaf daw’r blaned Mercher

un fach a swil yw hi,

wedyn daw Gwener a’i harddwch,

ac yna, daw ein Daear ni.

Mae Mawrth yn gwrido’n gynnes

yn goch ac oren i gyd,

a nesaf mae Iau a’i lleuadau

yn gwmni i’w gilydd o hyd.

O gylch Sadwrn mae golau rhyfeddol

sy’n sgleinio fel modrwy dlos

ac weithiau, os edrychi’n ofalus

cei Wranws yn  nirgelwch y nos.

Yn olaf ar ein rhestr ni heddiw

daw Neifion a’i gwynt a’i nwy,

a dyna ni wyth o’r planedau,

dim ond wyth – mae miliynau mwy!

3. Techneg/ieithwedd

ansoddeiriau

ansoddeiriau yn y

gerdd sy’n creu

darlun mwy byw

cymharu

tric arall gan

feirdd i wneud y

dweud yn fwy

diddoddrol.

gair allweddol



Wrth basio!!!

Mae 70% o’r ddaear yn foroedd a dim ond 30% yn ddaear/tir

Pam felly galw’r lle ‘y ddaear’/’earth’? Be fysa aliens yn ei alw?



Cerdd Mererid Hopwood

Dweud ychydig- gadael i ni wneud y meddwl.
Gadael cwestiwn er nad oes na farc cwestiwn.

Defnyddio mwy o ddychymyg.

Cerdd sy’n gadael y drws yn agored ar y diwedd.

Oes ‘na lot o blanedau? Sut rai ydyn nhw? Oes ‘na ddau yn sownd i’w
gilydd fel Maltesers? Un ta dau blaned? Nwy ydi Neifion? Oes na rhai
wedi eu gwneud o jeli? Neu dim ond un blob mawr o ddŵr?

Cerdd Gwenno Mair Davies

Cerdd hirach ond eto’n symlach.

Cerdd ‘ffeithiol’ sy’n nodi lot o wybodaeth am y planedau.

Cerdd sy’n cau drws ar y diwedd.

Llai o waith meddwl am ‘ystyr’ gan mai penillion yn cyflwyno ffeithiau
ydi hio yn y bôn.

Cymharu dwy gerdd


