
Straeon Natur
Gwaith cartref y draenogod bach



Roedd Han wedi cyffroi yn lân.  
   Roedd e’n mynd i’r ysgol. Dim babi bach oedd yn gorfod aros gartref 

gyda’i fam oedd e mwyach. Roedd e’n ddraenog bach, ac yn mynd i 
Ysgol Feithrin Dant y Llew i ddysgu popeth am fod yn ddraenog.

Gwaith cartref y draenogod bach

2

“Snwffian ffwffian,” gwichiodd Han. “Dwi mor gyffrous.”

Roedd Ysgol Feithrin Dant y Llew ym mhen arall yr ardd – wrth y blodau gwyllt.

“Dwi wrth fy modd yn mynd drwy’r ardd,” meddai Han  
 wrth iddo gerdded i’r ysgol gyda’i ffrind Prickelena.   
  “Mae cymaint o bethau i’w gweld yma, a llond gardd o ffrindiau i snwffian ffwffian gyda nhw.”



     “Crawcian c ŵl!” crawciodd Gus y llyffant,  
a neidio o’r ffordd wrth i Han a Prickelena lusgo heibio ei gaws llyffant. 
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“Snwffian ffwffian gwenyn,” meddai Han wrth 
gropian i glywed s ŵn hymian o’r cwch gwenyn.

“Snwffian ffwffian robin,” meddai Han wrth y  

robin goch a oedd yn pigo am fwyd o dan y bocs adar.

“Dere Han,” meddai Prickelena. “Fe fyddwn ni’n hwyr i’r ysgol 
feithrin os byddi di’n aros i siarad gyda phawb yn yr ardd.”
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Mewn pant o fwsogl meddal ger y blodau gwyllt, roedd Mr Spikeball yn  
dysgu disgyblion Ysgol Feithrin Dant y Llew sut i rowlio’n belen fach fach.

“Nawr, dychmygwch ei bod hi’n storm o fellt a tharanau.   
                                  3, 2, 1 – pawb i rowlio’n belen.”

Ac ar unwaith, trodd chwe draenog bach yn belenni bach brown.

“Edrych ar yr holl bige ’na” sibrydodd Han wrth Prickelena. 
“Does dim posib adnabod neb. Mae pawb yn edrych yr un fath ar eu cefnau.”

Sylwodd Mr Spikeball ar Han a Prickelena yn sefyll yng nghefn y dosbarth.
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Neidiodd Han ar ei draed a gwibio allan o’r ysgol.

“Cofiwch ddychwelyd cyn lleuad llawn!” gwaeddodd 
Mr Spikeball wrth i’r draenogod eraill ddilyn Han, 
gan wichian a snwffian yn gyffrous.

“ Tyrd i mewn Han, tyrd i mewn Prickelena.  
  Mae’n hen bryd i chi ddechrau dysgu rhywbeth hefyd, ac mae gen i wers bwysig i chi heddiw.   
   Heddiw, mae’n amser dysgu am drwmgwsg neu gysgu drwy’r gaeaf.”

“Mae fy nghefnder wedi sôn am drwm-gwsg wrtha i,” meddai Prickelena. 

“Da iawn Prickelena. Ti’n iawn,” clapiodd Mr Spikeball.  

“ Ac mae’n hollbwysig fod draenogod yn chwilio am rywle diogel i gysgu drwy’r gaeaf.  
Felly heddiw, dwi eisiau i bawb fynd i’r ardd i chwilio am rywle da i gysgu drwy’r gaeaf – 
bydd angen rhywle clyd a chynnes, sych a diogel.”

“ Hmmmm, clyd a chynnes, sych a diogel,” meddai Han yn araf deg.  
  “Mae e eisiau inni chwilio am guddfan i ddraenogod. Dwi’n si ŵr ’mod i’n gwybod am y  
   llefydd gorau yn yr ardd – felly fi yw’r bos. Dewch, ddraenogod bach. Dilynwch fi.”

“ Mae’r draenogod yn cyrlio’n belen dros y gaeaf, yn aros gartref 
heb symud yr un blewyn na bwyta dim, tan fod y rhew a’r eira  
a’r oerni wedi diflannu a’r ddaear yn gynnes braf unwaith eto.”
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“Nawr ’te,” meddai Han ar ôl i bawb gyrraedd rhan fwyaf gwelltog yr ardd.  
“ Dwi’n credu mai’r lle gorau i gysgu drwy’r gaeaf yw’r bocs adar.  
Dwi’n ffrindiau da gyda’r robin goch, a dwi’n si ŵr bydd e’n fodlon symud os gwnaf i swnffian yn garedig.”

“Paid â siarad dwli,” meddai Prickelena. “Wyt ti wedi gweld pa mor uchel yw’r bocs adar?  
 Dyw draenogod ddim yn gallu hedfan – felly allwn ni ddim cyrraedd y bocs adar heb ysgol   
 ddringo. A hyd yn oed wedyn, does dim sicrwydd bydd y robin goch yn fodlon symud allan!”

“O!” meddai Han. “Wnes i ddim meddwl am hynny.”

“Wn i ddim wir,” snwffiodd Han, wedi cael llond bol. 
“Roeddwn i’n meddwl y byddai hyn yn hwyl, ond dyw e ddim!”

“Ond,” ochneidiodd Prickelena, “mae’n llawn 
gwenyn fel Bernie. Byddan nhw’n cysgu drwy’r gaeaf 
hefyd – felly bydd dim lle i ddraenogod fel ni.”

Edrychodd o gwmpas yr ardd eto.  
“Dwi’n gwybod fod digonedd o  
le yn y cwch gwenyn. Gallwn ni i 
gyd gysgu yno.”
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“Cat o Glwb y Fal ŵn Werdd ydw i. Roeddwn i ar fin rhoi 
ychydig o hadau ar y bwrdd adar pan glywais i chi’n siarad.  
Ydy popeth yn iawn? Alla i helpu?” gofynnodd Cat yn garedig.

Yn sydyn, daeth cysgod mawr tywyll dros yr ardd.

Trodd Han, Prickelena a’r draenogod 
bach eraill yn belenni bach bach.

“Peidiwch â bod ofn, ddraenogod bach, dwi ddim am eich  
 brifo chi,” meddai llais bach tawel.
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Dadrowliodd Han a Prickelena eu hunain yn araf bach.

“Mae Mr Spikeball wedi gosod her go anodd i ni,” sibrydodd Han.

“ Mae hynny’n swnio fel her Clwb y Fal ŵn Werdd – a dwi’n dda gyda’r rheiny,” 
meddai Cat. “Beth sydd rhaid i chi ei wneud?”

“Mae’n rhaid i ni chwilio am le da i gysgu drwy’r gaeaf,” meddai Prickelena.
“Cuddfan draenogod,” ychwanegodd Han.

“Ond mae’n haf,” atebodd Cat.   
 “Yn y gaeaf mae draenogod yn cysgu’n drwm.”

“ Mae ein hathro eisiau i ni ymarfer chwilio 
am le i gysgu yn barod am y gaeaf,” 
esboniodd Prickelena.

“ Wel,” meddai Cat, “mae’ch ffrind chi wedi 
dod o hyd i le addas o dan yr hen goeden 
hon. Gydag ychydig o help llaw, dwi’n si ŵr y 
gallwn ni greu cuddfan wych i ddraenogod.”

“Wrth gwrs,” chwarddodd Cat,   
      “Gallwn ni i gyd weithio gyda’n gilydd.”

“ Gawn ni helpu?” snwffiodd ffrindiau eraill Han, 
gan agor eu hunain yn raddol unwaith eto.
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Gan ddefnyddio’u trwynau i snwffian drwy’r ddaear, 
dechreuodd pawb gloddio brigau a gwiail a’u gwthio 
o dan y goeden. Cyn hir, roedd pentwr digon mawr o 
frigau i ddraenog guddio yn eu canol nhw.

Felly, aeth Cat a’r draenogod bach ati ar unwaith gan ganu.

“  Bob yn un fe gasglwn ni  
Bethau bach i greu ein t ̂ y 
Priciau coed, dail a phridd  
Cuddfan glyd i chi a fi.”

“Cer i mewn, Han,” meddai Prickelena.



“Mae angen pridd a dail i’w wneud yn feddal,” meddai Cat. 
“Sbiwch, mae swp o ddail o dan y goeden sycarmorwydden.”
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“Snwffian ffwffian, am strach,” cwynodd Han wrth gropian tu mewn.  

“Aww! Mae’r brigau’n crafu a brifo. Dyw e ddim yn gyfforddus o gwbl.”



“Na, tydy pobl ddim yn cysgu drwy’r gaeaf,” atebodd Cat. 
“Ond rydyn ni’n treulio mwy o amser yn ein cartrefi yn y gaeaf 
er mwyn cadw’n gynnes. A nawr, rydych chi’n gwybod yn 
union ble i fynd i gadw’n gynnes dros y gaeaf.”
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“A dwi’n gwybod sut i’w casglu’n gyflym,” gwichiodd Han wrth fynd yn belen, a throi a throsi yng nghanol y dail. 
“Dyma dric da! Mae’r dail yn glynu’n sownd i mhigau i. Gallwn ni i gyd gasglu dail fel hyn!”

Chwarddodd Prickelena wrth weld Han. “Ti’n edrych yn ddoniol – ti’n debyg i glawdd sy’n symud.  
Dere – beth am gario’r dail i’r guddfan.”

Tynnodd Prickelena bob deilen feddal yn ofalus o gefn pigog Han.

“Maen nhw’n berffaith i du mewn y guddfan,” meddai’n llon.

“Wyt ti’n cysgu drwy’r gaeaf, Cat?” holodd Han.
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“ Mae’n berffaith. Mae’n glyd a chynnes, sych a diogel yn union fel ddywedodd  
Mr Spikeball. Diolch am ein helpu ni i greu cuddfan, Cat.”

“Bendigedig,” snwffiodd Han. 

“ Fe wnes i fwynhau helpu,” gwenodd Cat, “a dwi mor falch y byddwch 
chi’n gyfforddus braf. Ond nawr, mae’n rhaid i mi fynd yn ôl i’r Fal ŵn 
Werdd, oherwydd mae’r lleuad yn yr awyr.”

“Brensiach y brigau,” meddai’r draenogod mewn un côr. 

“ Mae’n rhaid inni fynd, neu bydd Mr Spikeball yn aros amdanon ni,” 
eglurodd Prickelena.

“Snwffian sbort a sbri Cat,” gwaeddodd Han wrth 
iddo redeg ar ôl y draenogod bach eraill tua Ysgol Feithrin 
Dant y Llew.   

 “Dwi’n gobeithio y bydd Mr Spikeball yn hoffi ein 
Cuddfan Draenogod achos mae’n snwffiantastig!”
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ac oedolion eu mwynhau gyda’i gilydd.

Casglwch holl straeon y gyfres trwy eu lawrlwytho fel stori sain neu stori a llun yn  
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