
Y ci positif

CEF NOGI
a’r 

llifogydd dychrynllyd



Gwydr Gwên 

Cef Nogi, y ci positif, yw’r ail mewn cyfres 
a ysgrifennwyd gan yr awdures Pauline McLeo 

o Seland Newydd (Sir Port yn y fersiwn Saesneg).

Mae Gwydr Gwên Nain yn adnodd arall ar gyfer 
ein pecyn iechyd meddwl a’n lles.

Ceisiwch wneud eich Gwydr Gwên eich hun drwy 
ei lenwi ag atgofion hapus a phethau 

sy’n gwneud i chi wenu.

Wrth i chi ddarllen, gwnewch yn siwr eich bod 
yn chwilio am Lliwen y llygoden fach a 

fydd yn cuddio ar bob tudalen!
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Helo, Cef Nogi ydw i, 
ci teulu McWilliams.
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Dw i’n hoffi mynd ar ôl cwningod,

swatio efo’r wyn,

canu caneuon,
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dod â Bwchan i’r sied odro,

ac wrth gwrs ogleuo penolau.
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Dw i’n byw ar fferm gyda fy ffrind gorau Osian 
a’i Fam a’i Dad. Rydyn ni’n hoffi mynd i’r traeth 

ar ein gwyliau haf, beicio, mynd ar ôl peli, cerdded 
i fyny bryniau, ac wrth gwrs godro’r gwartheg.

Mae gen i feddwl y byd ohonyn nhw i gyd.

Mynd i chwilio 
am Wydr Nain
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Mae ‘na adegau hapus ac adegau anodd 
ym mywyd ffermwyr.
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Roedd hi wedi bod yn bwrw glaw am 
ddyddiau pan ddaeth ein Nain i aros.

Peidiwch ag anghofio fy ngwau, ac mae fy 
Ngwydr Gwên o dan y sedd gefn!" galwodd 

wrth i Dad dynnu pethau allan o’i char.

Fyddai Nain yn mynd i unman heb ei gwau. 
Dyna’r unig reswm roedd Dad yn cadw ychydig 

o ddefaid mewn gwirionedd

 Roedd hi wedi bod yn ennill gwobrau yn Sioe 
Frenhinol Cymru ac yn gwau ers 

pan oeddwn i’n gi bach.
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Glaw, glaw, cer ffordd draw, 
tyred eto ddydd a ddaw.
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Gwydr Gwên 

Gwau hetiau

10



Swatiodd pawb o gwmpas y stôf 
yn gwylio’r teledu.

Gwnaeth Osian ei Wydr Gwên ei hun 
wrth iddi dresio bwrw a chodi’n 

wynt mawr y tu allan.

Gwydr Gwên 

Gwylio gêm 
o rygbi
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Cyfarfod FCN
Croeso

Materion yn codi 
ar ffermydd lleol

Ble i gael cymorth

Llinell gymorth: 03000 111 999

I gael help e-bostiwch: 
help@fcn.org.uk

Cerdded ar 
hyd y traeth yn 

droednoeth
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Aeth Mam a Dad allan i gyfarfod Rhwydwaith 
y Gymuned Ffermio yn neuadd y pentref. 

Dod o hyd i 
gwningen i lawr twll
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Roedd hi’n dal yn stormus yng nghanol y nos. 
Dechreuais gyfarth wrth glywed y ffôn yn canu.

Dach chi’n iawn?" gofynnodd Dad. Allwn ni ddim 
cyrraedd adref. Mae llifogydd ar y bont."

Roedd o’n poeni am y combein, a oedd 
i fod i gyrraedd fory.

Roedd Bwchan a’r buchod eraill yn ddiogel 
yn y cae uchaf.

Roedd Heti yr iâr a’i theulu’n cystadlu 
am le i glwydo ar y to ac roedd y 
defaid at eu boliau mewn dwr.
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Glaw, glaw, cer ffordd draw,
tyred eto ddydd a ddaw. 

WYAU

Chwarae yn y glaw
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Gwytnwch

Mwytho fy nghath
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O diar," meddai Nain. Dewch eich dau," galwodd. 
Mae angen i ni ddod o hyd i gwch."

Ond Nain," meddai Osian. Allwch chi rwyfo cwch?"

Paid â phoeni amdana i. Roeddwn i’n gwneud 
hyn cyn i ti gael dy eni," atebodd Nain.

Rhedais o gwmpas yn cyfarth wrth i Nain ddod 
o hyd i hetiau gwlân i bob un ohonom.

Glaw, glaw, cer ffordd draw, 
tyred eto ddydd a ddaw.

Gwneud cacen
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Hedfan barcud
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Roedd defaid Nain mewn trafferth. Gwlyb, 
oer a llwglyd. Doedden nhw ddim yn hapus. 
Roedd coeden wedi disgyn ac roedden nhw 

wedi’i defnyddio i ddringo i fyny ar ben y gwair.

Gwrando ar 
gerddoriaeth
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Roedd Nain yn cael hwyl ar rwyfo. 
Gad i ni weld os allwn ni fynd â’r 

defaid i’r sgubor," meddai. 

Gwytnwch 

Hetiau

Neidio 
mewn pyllau
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Neidiodd Osian allan a rhoddodd un 
oen oer, gwlyb yna dau arall, ac yna 
tri arall ar y cwch ac i lawr ei siaced. 

Rhoddodd Nain hetiau ar ben bob un 
a rhwyfo’n ôl i’r sgubor. Gen i oedd y 

gwaith gorau, gafael yn dynn yn 
yr wyn oer, gwlyb i’w cynhesu.

Glaw, glaw, cer ffordd draw, 
tyred eto ddydd a ddaw. 

Cicio pêl gyda 
fy Nhad 
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Roedd y sgubor fel syrcas wrth i ni sychu 
a chynhesu’r defaid.

Dywedodd Nain mai fi oedd arwr y dydd.

Gwneud jig-so 
anodd iawn
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Roedd pawb yn canu... 
Glaw, glaw, cer ffordd draw, 

tyred eto ddydd a ddaw. 

Gwylio’r haul 
yn machlud
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Cyrhaeddodd Mam a Dad adref.
Dach chi wedi gwneud gwaith gwych. 

Mae’r defaid yn edrych yn gynnes 
ac yn glyd," meddai Dad.

Ond edrychwch ar 
fy nghombein."
Wir i chi, dyna lle’r oedd y 
combein, yn sownd yn y cae.
Dw i ddim yn meddwl y bydd fy nghwch 

rhwyfo yn fawr o help yma," meddai Nain. 

Dewis blodau

24



McWilliams Contractwyr

Arogl glaswellt 
newydd ei dorri

25



Tynnwyd eu sylw wrth i Bwchan a’i ffrindiau frefu.

Ond roeddwn i yno’n edrych ar eu holau, 
yn padlo drwy’r dwr, gan ddod â Bwchan 

a’i chwiorydd yn ddiogel i’r sied odro. 
Roedd pawb yn gweiddi hwrê.

Diod o laeth 
cynnes ffres
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Mynd i nofio
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Yn ddiweddarach y noson honno clywais Dad 
yn siarad efo Mam a Nain:

Mae’r llifogydd yma wedi achosi problemau i ni... 
cnydau dan ddwr, llanast ar hyd y ffensys, mwd ar 

y glaswellt, silwair wedi’i ddifetha gan ddefaid, llawr 
y sgubor dan ddwr, Siôn o’r banc yn dod fory. Ac..."

Edrych ar yr ochr olau," meddai Nain, mae gan 
yr wyn hetiau ac... mae newid yn creu newid."

Ar ben hynny mae’r Sioe Frenhinol ymhen pythefnos 
ac roeddwn i’n gobeithio cael Rhuban Coch arall eto 

eleni a does gen i ddim hetiau newydd.

Dw i wedi rhannu pob un ohonyn nhw."

Sefyll ar fryn a 
chanu cân
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Roeddwn i’n teimlo bod angen codi 
calon y teulu felly aeth Heti a minnau 

ati i ganu iddyn nhw eto.

Glaw, glaw, cer ffordd draw, 
tyred eto ddydd a ddaw.

Chwarddodd pawb. 
Mae fory yn ddiwrnod newydd.

Dw i wrth fy modd 
yn dawnsio 
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Dyna ddiwedd y stori ond mae yna rai pethau 
gwych i’w cadw mewn cof a gweithio 

arnyn nhw gyda phlant:

Helpwch nhw i greu eu Gwydrau Gwen eu hunain 
trwy lenwi potel, bowlen neu wydr gwag gyda 
phethau sy’n eu gwneud yn hapus neu atgofion 

positif. Gallwch hefyd ofyn iddyn nhw ysgrifennu ar 
gerdyn neu dynnu lluniau a’u rhoi yn y Gwydr Gwên.

Ceisiwch annog y plant i rannu sut maen nhw’n 
teimlo a siarad os ydyn nhw’n drist neu’n poeni 

am unrhyw beth.

Mae Rhwydwaith y Gymuned Ffermio yn elusen 
sy’n helpu teuluoedd sy’n ffermio yn ystod cyfnodau 

anodd. Gellir cysylltu â nhw ar 03000 111 999 
neu drwy e-bostio help@fcn.org.uk.

Ewch i wefan FCN: fcn.org.uk

Gadewch i ni gael 
mwy o syniadau
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Llenwch y goeden gyda phethau rydych chi’n 
ddiolchgar amdanynt... e.e. ffrind cariadus 

neu gath sy’n cysgu ar fy nhraed. 

Llungopïwch 
y goeden a’i llenwi 

eich hun
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“Siawns fod pob un ohonom yn hoff o stori dda. Mae Cef Nogi yn stori dda, 
wedi’i saernïo’n gelfydd gyda darluniau hardd. Mae hefyd yn cyfleu neges bwerus 
ac mae ganddi wers bwysig. Ceir tystiolaeth o’r trawma a’r straen sy’n dod i ran 

teuluoedd cefn gwlad wrth wynebu digwyddiadau naturiol sy’n achosi perygl 
a newidiadau polisi radical. Mae cydnabyddiaeth gynyddol o effaith digwyddiadau 
o’r fath ar blant. Eto i gyd nid yw’r cymorth sydd ar gael i blant wedi’i ddatblygu’n 
llawn ac mae’n anodd ac yn gostus ei weithredu ar y cyfan. Mae’r llyfr bach hwn 

yn cynnig ffordd bwerus o symud ymlaen. Mae’n llyfr i rieni ac athrawon ei ddarllen 
i blant, gan annog trafodaeth, dealltwriaeth a datrysiad gan y ddwy ochr. Mae’n helpu 
i normaleiddio newid ac yn awgrymu llwybrau i gael cymorth pellach. Ar yr un pryd, 

mae’n cynnig sicrwydd y bydd ‘popeth yn iawn’.

Mae’r llyfr stori hwn yn ateb y galw hanfodol a’r angen ar frys yn amgylchedd ffermio 
presennol y DU.”

Dr Jude McCann, Prif Weithredwr Rhwydwaith y Gymuned Ffermio.

“Mae annog y genhedlaeth nesaf i ddechrau 
ffermio a sicrhau bod ganddynt y sgiliau 
a’r gwydnwch angenrheidiol i reoli newid 

yn hanfodol wrth i’n diwydiant gael ei 
drawsnewid yn sylweddol. Mae Cef Nogi 

yn stori bwysig sy’n canolbwyntio ar deulu, 
gan oresgyn heriau a deall bod pethau 
weithiau’n digwydd sydd y tu hwnt i’n 

rheolaeth. Mae gwybod y daw haul ar fryn 
yn y pen draw yn neges gadarnhaol. 

Gobeithio y bydd y themâu yn y llyfr plant 
hwn, sef gobaith ac optimistiaeth, yn aros 
yng nghof darllenwyr, hen ac ifanc fel ei 
gilydd, ymhell ar ôl i’r stori ddod i ben.”

Jim McLaren, Cadeirydd Ymddiriedolaeth 
Elusennol NFU Mutual. 

Rhwydwaith y Gymuned Ffermio. Llinell gymorth: 03000 111 999
E-bost: help@fcn.org.uk


