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Aled a Siân
Mae Aled a Siân wrth eu bodd yn gwneud pethau cyffrous ac yn archwilio’r byd o’u cwmpas. Yn y gyfres

, mae Aled a Siân yn rhannu rhai o’u profiadau gyda’u ffrindiau, Cristnogol, Hindŵaidd, Iddewig a Mwslimaidd.
Mae Aled a Siân hefyd yn mwynhau gwrando ar storïau eu ffrindiau ac yn dysgu sut mae’r rhain yn perthnasu â’u
storïau nhw eu hunain. Mae hyn yn helpu’r ffrindiau ddod i adnabod ei gilydd yn well.

Mae’r gyfres yn cymryd arwyddocâd cymdeithasol crefydd o ddifrif, ac mae’n seiliedig ar ymchwil helaeth i sut mae
plant yn dysgu amdanyn nhw eu hunain, am bobl eraill, ac am y byd maen nhw’n byw ynddo.

I ategu’r gyfres hon o lyfrau stori, mae amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer plant ac athrawon, y gellir eu llwytho i
lawr am ddim, ac maen nhw ar gael ar hwb.wales.gov.uk/Adnoddau a st-marys-centre.org.uk

Mae’r llyfrau stori a’r gweithgareddau wedi’u hanelu at blant 3 - 5 oed a phlant 5 - 7 oed, ond mae’r adnoddau sy’n
bosib eu llwytho i lawr yn gwneud y gyfres yn berthnasol i blant iau a phlant hŷn hefyd.
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Heddiw, mae Aled a Siân yn cael parti i ddathlu pen-blwydd Aled.
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Mae’r teulu a ffrindiau’n dod â chardiau ac anrhegion.
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Mae Aled yn chwythu’r canhwyllau ar ei gacen.
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Mae Anti Bethan yn dweud sut cafodd Aled ei enw.
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Mae Aled eisiau gwybod sut cafodd ei ffrindiau eu henwau hefyd.
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Heddiw, mae Peter a Mary’n mynd i barti pen-blwydd Peter.
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Mae’r teulu a ffrindiau o’r eglwys yn dod â chardiau ac anrhegion.
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Mae Anti Sally’n dweud sut cafodd Peter ei enw.
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Fe arllwysodd y ficer ddŵr ar ben Peter.
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Heddiw, mae Nathan a Rachel yn mynd i barti pen-blwydd Rachel.
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Mae’r teulu a ffrindiau o’r synagog yn dod â chardiau ac anrhegion.
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Mae Anti Esther yn dweud sut cafodd Rachel ei henw.
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Fe ddarllenodd y rabi o’r Torah.
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Heddiw, mae Ahmed a Salma’n mynd i barti pen-blwydd Salma.
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Mae’r teulu a ffrindiau o’r mosg yn dod â chardiau ac anrhegion.
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Mae Anti Fatima’n dweud sut cafodd Salma ei henw.
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Fe eilliodd tad Salma ei phen.
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Heddiw, mae Rajeev a Meena’n mynd i barti pen-blwydd Rajeev.
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Mae’r teulu a ffrindiau o’r deml yn dod â chardiau ac anrhegion.
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Mae Anti Sita’n dweud sut cafodd Rajeev ei enw.
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Fe ysgeintiodd yr offeiriad ddŵr ar Rajeev.
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Mae Aled yn llawn cyffro wrth ddysgu sut cafodd ei ffrindiau eu
henwau.
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Mae cymaint o ddathliadau arbennig.
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Mae Aled a Siân eisiau gwybod sut cawsoch chi eich enw hefyd.



Heddiw, mae Aled a Siân yn dathlu pen-blwydd
Aled. Mae Aled yn dod i wybod am sut cafodd ei enw.
Mae ffrindiau Aled a Siân yn rhannu storïau am eu
henwau nhw. Maen nhw wrth eu bodd yn clywed am
ddathliadau Cristnogol, Hindŵaidd, Iddewig a
Mwslimaidd.


