Darllen yn Well i blant
Trosolwg o’r teitlau
Meddyliau iach
Beth sy’n Digwydd yn fy Mhen? gan Molly Potter, darluniwyd gan Sarah
Jennings
ISBN: 9781472959232 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Chwefror
2019 Ystod oed: 4+ Hyd: 32 tudalen Fformat arall: elyfr 9781472966254,
XML elyfr 9781472959218
Rydyn ni i gyd yn gwybod bod meddyliau iach yn bwysig iawn ond sut
ydyn ni'n sicrhau ein bod ni'n gofalu am ein hiechyd meddwl o oed ifanc?
Mae Beth sy'n digwydd yn fy mhen? yn llyfr i blant sy'n archwilio ffyrdd
ymarferol y gallwn gadw ein meddwl yn ogystal â'n corff mewn cyflwr da.
Trwy siarad am hunan-ddelwedd gadarnhaol, deallusrwydd emosiynol, perthnasoedd ac ymwybyddiaeth
ofalgar, bydd y llyfr hwn yn helpu plant i ddatblygu arferion iach a strategaethau ymdopi da o'r dechrau.
Wedi'i gyflwyno i blant mewn ffordd gynnes, gyfeillgar ond di-lol, bydd yn helpu i osod sylfeini cadarn ar
gyfer lles pob plentyn yn awr ac i’r dyfodol.

Iach am Oes: Hunan-werth ac Iechyd Meddwl gan Anna Claybourne, darluniwyd
gan Dan Bramall
ISBN: 9781445149806 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Medi 2017
Ystod oed: 9+ Hyd: 32 tudalen
Nid yw tyfu i fyny bob amser yn hawdd – mae eich ymennydd yn newid ac mae
yna lawer o bethau i ymdopi â nhw, yn amrywio o emosiynau newydd i straen.
Mae'r llyfr hwn yn archwilio beth yw hunan-werth ac iechyd meddwl a pham eu
bod yn bwysig, gan edrych ar bynciau fel salwch meddwl, ffobiâu, anhwylderau
bwyta a hunan-niweidio. Mae'n edrych ar dechnegau i ddelio â phroblemau gan
gynnwys lleihau straen, ymwybyddiaeth ofalgar a phendantrwydd.

Sut i Beidio â Cholli Arni: Gofalu am Iechyd Meddwl gan Anna Williamson,
darluniwyd gan Sophie Beer
ISBN: 9781407193144 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2019
Ystod oed: 9+ Hyd: 176 tudalen Fformat arall: elyfr 9781407194264
Teulu. Ffrindiau. Arholiadau. Ydych chi'n cael bywyd yn anodd? Ar adegau, gall
bywyd deimlo fel poblemau a phwysau byth a hefyd. Ond y newyddion da yw,
hyd yn oed os ydych chi'n cael trafferth meddwl yn glir, gallwch ddysgu bod yn
feistr ar eich ymennydd. Creu arferion iach. Aros yn y funud. Torri patrymau
meddwl negyddol. Dod o hyd i bethau i fod yn hapus yn eu cylch. Mae triciau fel
hyn fel mynd â'ch hwyliau i'r gampfa - eich helpu chi i deimlo'n dda a bownsio'n ôl
o rwystrau. Agweddau, ofnau, lefelau straen: cymerwch reolaeth o'ch rhai chi nawr!

Teimladau
Sut Wyt ti’n Teimlo Heddiw? gan Molly Potter, darluniwyd gan Sarah
Jennings
ISBN: 9781472906090 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi:
Gorffennaf 2014 Ystod oed: 0+ Hyd: 32 tudalen Fformat arall: elyfr
9781472961860, XML elyfr 9781472961853
Mae gan blant deimladau cryf ac weithiau mae’n anodd iawn iddynt
ddelio â nhw. Mae Sut wyt ti'n teimlo heddiw? yn llyfr perffaith i’w
rannu, ac mae’n llawn ffyrdd hwyliog, dychmygus o helpu plant i ddeall
ac ymdopi ag ystod eang o emosiynau gwahanol. Mae’n llyfr gwych i
bori ynddo lle gall plant ddewis teimlad sy'n berthnasol iddynt ar y pryd
ac yna troi at y dudalen sy'n cynnig strategaethau hwylus i geisio delio â'r teimlad hwnnw. Mae nodiadau
rhiant/gofalwr defnyddiol yng nghefn y llyfr yn cynnig mwy o syniadau y gall rhieni eu defnyddio gyda'u
plentyn a strategaethau eraill i roi cynnig arnynt ar y cyd ac ymarfer y sgil holl bwysig o ddelio â theimladau.

Y fi Gofalgar – Meddwl am Emosiynau gan Paul Christelis, darluniwyd
gan Elisa Paganelli
ISBN: PB - 9781445157276, HB - 9781445157269 Fformat: Clawr meddal
a Chlawr caled Dyddiad cyhoeddi: Ionawr 2018 Ystod oed: 5+ Hyd: 32
tudalen
Mae'r llyfr stori ymwybyddiaeth ofalgar hwn i blant yn cynnwys
gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar syml, a all helpu i leddfu straen
a gorbryder a gwella iechyd a lles meddyliol. Mae'r llyfr hwn yn dangos i
blant sut i ymdopi â gwahanol emosiynau, o ddicter ac eiddigedd i
dristwch a siom. Mae'r plant yn cael eu tywys yn ysgafn i wneud
ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar sy'n eu hannog i archwilio
emosiynau.
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Teimlo’n Grac! gan Katie Douglass, darluniwyd gan Mike Gordon
ISBN: 9781526300140 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Ebrill
2019 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen
Mae'r llyfr stori a llun hwn yn archwilio teimladau o ddicter mewn
ffordd ysgafn gan ddefnyddio sefyllfaoedd bob dydd y gall plant fod yn
gyfarwydd â nhw. Mae'r llyfr hwn yn dangos gwahanol resymau pam y
gallai pobl ifanc fynd yn flin a chrac, yn darlunio sefyllfaoedd lle gallent
ymddwyn yn ddig, a rhoi cyngor ar sut i dawelu dicter ynoch chi eich
hun ac i helpu pobl eraill. Yn ddelfrydol ar gyfer y cartref neu'r ystafell
ddosbarth, mae'r llyfr hwn yn cynnwys nodiadau i rieni ac athrawon
gydag awgrymiadau o ffyrdd i helpu plant i ddelio â theimlo'n ddig.

Weithiau Rwy’n Teimlo’n Drist gan Tom Alexander
ISBN: 9781785924934 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Mawrth
2018 Ystod oed: 5+ Hyd: 40 tudalen Fformat arall: elyfr 9781784508890
Yn anffodus, mae teimlo'n drist yn rhan o fywyd pawb, ac nid oes ateb
hawdd bob amser. Mae'r llyfr teimladwy hwn yn helpu i egluro i blant
nad ydynt ar eu pennau eu hunain wrth deimlo fel hyn ac mae'n
arbennig o ddefnyddiol i blant sy'n ei chael hi'n anodd mynegi eu
teimladau.

Pryderon
Pryder Glain gan Tom Percival
ISBN: PB - 9781408892152 HB - 9781408892138 Fformat: Clawr meddal and
Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2018 Ystod oed: 0+ Hyd: 32 tudalen
Fformat arall: elyfr 9781408892145
Mae Glain wrth ei bodd yn bod yn Glain. Nes iddi, un diwrnod, ddarganfod pryder.
Ar y dechrau, nid yw'n bryder mawr, ac mae hynny'n iawn, ond yna mae'n
dechrau tyfu. Mae'n mynd yn fwy ac yn fwy bob dydd ac mae'n gwneud Glain yn
drist. Sut all Glain gael gwared arno a theimlo fel hi ei hun unwaith eto?
Pan mae Glain yn gwneud ffrind - sydd hefyd â phryder - ac yn siarad am beth sy'n ei phoeni, mae popeth
yn ffrwydro mewn lliw ac mae'r byd yn mynd yn ôl i normal. Cyn bo hir, mae Glain yn sylweddoli bod pawb
yn poeni, ac nad oes angen teimlo cywilydd o hynny.
Mae hon yn stori graff a theimladwy am bryder a sut mae rhannu problem yn gallu ysgafnhau’r baich.
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Cwestiynau a Theimladau Ynghylch ... Pryderon gan Paul Christelis,
darluniwyd gan Ximena Jeria
ISBN: 9781445163956 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Hydref
2018 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen
Llyfr ysgafn, di-lol, ar gyfer mynd i'r afael â'r pethau a all wneud i blant
boeni neu deimlo’n bryderus. Mae'r arbenigwr ymwybyddiaeth ofalgar
Paul Christelis yn defnyddio ei arbenigedd i archwilio sefyllfaoedd bob
dydd ar ffurf llyfr lluniau, gan helpu plant i adnabod arwyddion o bryder a
rhoi tawelwch meddwl ac awgrymiadau syml iddynt ar sut i ymdopi ag unrhyw bryderon.

Griffrifail gan Elizabeth Laird, darluniwyd gan Jenny Lucander
ISBN: 9781910328415 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Chwefror
2019 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen
Nid yw Amir eisiau mynd i'r gwely. Mae arno ofn y tywyllwch ac ofn bod
anghenfil o dan ei wely; anghenfil o'r enw Griffrifail sydd â dannedd
enfawr ac yn chwyrnu fel teigr.
Mae Dad yn ceisio tawelu ei ofnau, gan ddweud os bydd Amir yn
chwyrnu’n uwch na’r anghenfil mi fydd yn diflannu - ond mae Amir yn
pentyrru ofnau ac yn poeni y bydd mam a dad Griffrifail yn ymuno yn yr
ymladd ac yn ei fwyta’n gyfan. Yn ffodus, mae tad Amir yn dipyn o arbenigwr angenfilod, a gall resymu a
thawelu holl bryderon ei fab nes bod Griffrifail yn dod yn ffrind yn hytrach na bygythiad iddo.
Mae’r lluniau trawiadol, mewn arddull collage, yn adlewyrchu sut y nae ofnau Amir yn cael eu tawelu wrth i
Griffirfail a'i rieni newid yn raddol o fod yn angenfilod dychrynllyd i greaduriaid cyfeillgar.

Fy Ofn a Fi ysgrifennwyd a darluniwyd gan Francesca Sanna
ISBN: 9781911171539 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Medi
2018 Ystod oed: 5+ Hyd: 40 tudalen
Pan fydd yn rhaid i ferch ifanc deithio i wlad newydd a dechrau mewn
ysgol newydd, mae ei Hofn yn dweud wrthi i fod ar ei phen ei hun ac i fod
yn ofnus. Sut y gall hi obeithio gwneud ffrindiau os nad yw hi'n deall eu
hiaith? Stori newydd gynnes a pherthnasol yw hon gan awdur a darlunydd
poblogaidd The Journey, mae'r llyfr hwn yn dangos i ni bwysigrwydd
rhannu eich Ofn gydag eraill - wedi'r cyfan, mae pawb yn cario Ofn gyda
nhw, hyd yn oed os yw'n ddigon bach i ffitio i'w poced!
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Adar a’u Gor-bryder gan Kathy Hoopmann
ISBN: 9781785921827 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: March
2017 Ystod oed: 6+ Hyd: 72 tudalen Fformat arall: elyfr 9781784504540
Gall bywyd fel aderyn fod yn straen! O boeni am awyrennau, ffenestri, a
chael digon o bryfaid genwair i'w bwyta, mae'n amlwg y gall adar fod yn
greaduriaid pryderus. Trwy bortread ysgafn, cellweirus o ymddygiad adar,
mae Adar a’u Gor-bryder yn defnyddio delweddau lliwgar ac esboniadau
craff i archwilio gyda hiwmor ysgafn yr hyn y mae'n ei olygu i fyw gyda
phryder o ddydd i ddydd, a sut i ddechrau delio ag ef. Trwy gyfuniad o
gydymdeimlad a hiwmor ysgafn dyma'r cyflwyniad delfrydol i anhwylder gorbryder i'r rhai sydd wedi cael
diagnosis o'r cyflwr, ynghyd â’u teulu a'u ffrindiau a'r rhai sydd â diddordeb cyffredinol mewn deall
gorbryder.
Angylion Pryder gan Sita Brahmachari, darluniwyd gan Jane Ray
ISBN: 9781781126950 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Medi 2017 Ystod
oed: 8+ Hyd: 80 tudalen
Mae Amy Mai yn gwybod am weoedd pryderon - mae cymaint o bobl y mae'n cwrdd
â nhw yn cael eu dal ynddynt, o'i thad sy’n artist i'r ffoadur Rima a'i theulu. Trwy fod
yn ddigon dewr i agor ei blwch pryderon, mae Amy Mai yn helpu pawb o'i chwmpas i
ddod o hyd i ffordd ymlaen. Yn arbennig o addas ar gyfer darllenwyr sy'n ei chael hi'n
anodd, darllenwyr amharod a darllenwyr dyslecsig.

Trechu Pryder gan Dawn Huebner, darluniwyd gan Kara McHale
ISBN: 9781785927829 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2017
Ystod oed: 9+ Hyd: 112 tudalen Fformat arall: elyfr 9781784507022
Mae gan bryder ffordd o dyfu, gan newid o fod yn rhywbeth dibwys i fod yn
RHYWBETH MAWR IAWN mewn amrantiad. Mae'r Pryder mawr iawn yma yn
gyfrwys, gan ddenu plant i ymddygiadau sy'n cadw'r cylch gorbryder i droi. Mae
plant yn aml yn ei chael hi'n anodd ymladd yn ôl yn erbyn Pryder, ond nid mwyach.
Mae Trechu pryder yn dysgu cyfres benodol o sgiliau i blant 9-13 oed a'r oedolion
sy'n poeni amdanynt, sy'n ei gwneud hi'n haws wynebu - a goresgyn - pryderon ac
ofnau. Cyflwynir technegau clyfar, ymarferol, profedig mewn iaith glir i blant gyda phwyslais ar symud o
wybod i wneud, o bryder i hapusrwydd a rhyddid.

5

Y byd o’ch cwmpas
Yn yr ysgol
Delio â Bwlio gan Jane Lacey, darluniwyd gan Venitia Dean
ISBN: 9781445157498 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Ionawr
2019 Ystod oed: 7+ Hyd: 32 tudalen
Mae'r llyfr hwn yn dysgu darllenwyr sut i ddelio â bwlis a sicrhau nad ydynt yn ildio i
bwysau cyfoedion i fwlio eraill. Mae'n cynnwys saith stori gan blant sydd ag ystod o
broblemau bwlio o ferch sy'n cael ei gadael allan o bethau gan ei ffrindiau i fachgen
sy'n cael ei fwlio am y ffordd y mae'n siarad. Mae'n cynnwys bwlio geiriol a
chorfforol. Mae'r straeon yn helpu darllenwyr i ddeall ac i gael empathi gyda’r cymeriadau, tra hefyd yn
cynnig cyngor ymarferol y gall darllenwyr ei ddefnyddio yn eu bywydau bob dydd. Mae rhan olaf y llyfr yn
cynnwys sgript drama fer ar gyfer actio a thrafod.

Planed Omar: Hudwr helynt ar hap gan Zanib Mian, darluniwyd gan Nasaya
Mafaridik
ISBN: 9781444951226 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Ebrill 2019 Ystod
oed: 6+ Hyd: 224 tudalen Fformat arall: elyfr 9781444951233 llyfr llafar
9781444952018
Llyfr am fod yn wahanol, tyfu cyfeillgarwch a goresgyn rhwystrau yw Planet Omar.
Mae Omar newydd symud i’w gartref newydd gyda'i deulu: Esa, ei frawd bach â
bysedd gludiog, Maryam ei chwaer hŷn snobyddlyd a'i rieni sy’n wyddonwyr. Mae
pethau’n mynd yn iawn yn ei ysgol newydd, ar wahân i'r ffaith bod bwli’r dosbarth, Daniel, wedi dweud
wrth Omar, oherwydd ei fod yn Fwslim, y bydd yn cael ei daflu allan o'r wlad ac yn gorfod mynd i fyw i
Bacistan. Ar ol clywed hyn mae Omar yn bryderus ac yn gofyn i'w gefnder a yw hynny'n wir, ac mae'r ddau
yn gobeithio nad ydyw, oherwydd mae’n debyg nad oes llawer o lefydd pitsa da ym Mhacistan. Ar ben
hynny, mae Mrs Rogers drws nesaf yn annifyr ac yn cwyno'n uchel am fam Omar yn ffrio winwns.
Ac eto pan mae Mrs Rogers yn cael damwain, mae teulu Omar yno i helpu. A phan mae Omar a Daniel y
bwli yn cael eu gadael ar ôl ar drip ysgol yn Llundain, mae Omar yn sylweddoli nad yw Danny mor galed â
hynny wedi'r cwbl...
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Ela ar y tu allan gan Cath Howe
ISBN: 9781788000338 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Mai 2018 Ystod
oed: 8+ Hyd: 240 tudalen Fformat arall: elyfr 9781788000345
Mae Ela yn wynebu rhai newidiadau mawr. Mae hi newydd orfod cychwyn mewn
ysgol newydd, mae hi wedi symud i ffwrdd oddi wrth ei ffrind gorau Grace, mae ei
ecsema yn gwaethygu, ac ar ben hynny i gyd, mae ganddi gyfrinach enfawr i'w
chadw am ei theulu. Felly, pan mae Lydia, y ferch fwyaf poblogaidd yn yr ysgol,
eisiau bod yn ffrindiau, mae’n rhaid bod pethau fod ar i fyny... ond tybed?
Yr unig broblem yw, mae Lydia ar dân eisiau gwybod beth yw cyfrinach Ela ac mae
hi hefyd yn ysu i wybod mwy am Molly, y ferch dawel yn y dosbarth. Felly pa mor bell fydd Ela yn mynd i
gadw ei chyfeillgarwch newydd?

Mae Ela ar y tu allan yn stori hawdd uniaethu â hi a fydd yn taro tant ag unrhyw un sydd wedi
teimlo’r pwysau i blesio ffrind newydd neu sydd wedi cael trafferth ffitio i mewn. Mae Ela yn
gwneud camgymeriadau, ond mae hi hefyd yn hynod o hoffus, ac mae’r awdur Cath Howe yn dal
ei phryderon a’i hofnau’n berffaith.

Ar-lein
#Elen Benfelen gan Jeanne Willis, darluniwyd gan Tony Ross
ISBN: PB – 9781783448784 HB 9781783447176 Fformat: Clawr
meddal and Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Chwefror 2019 Ystod
oed: 3+ Hyd: 304 tudalen
Mae pawb wrth eu bodd â fideos ar-lein doniol Elen Benfelen, ond yn
ei hymgais i gael mwy o bobl i hoffi eu fideos, a chael mwy o
ddilynwyr, mae hi’n rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn fwy beiddgar:
dwyn uwd #chwilboeth, torri cadeiriau #hwyl, a defnyddio gwely
rhywun arall #cysgu. Beth fydd Dadi Arth yn ei wneud pan fydd yn
gweld hynny ar-lein? Stori rybuddiol ddoniol ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddefnyddwyr y rhyngrwyd o
bartneriaeth arobryn Jeanne Willis a Tony Ross, y drydedd yn y gyfres yn dilyn Chicken Clicking a Troll
Stinks.
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Yn y newyddion
Rhywbeth drwg ar waith: Canllaw plentyn i ymdopi â’r newyddion gan Dawn
Huebner, darluniwyd gan Kara McHale
ISBN: 9781787750746 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Medi 2019 Ystod
oed: 6+ Hyd: 80 tudalen
Llyfr llawn cynghorion i blant sydd efallai’n poeni am ddigwyddiadau yn y
newyddion, mae'r canllaw hwn gan yr awdur poblogaidd Dawn Huebner yn cynnig
cyngor ar gyfer cael sgyrsiau anodd gyda phlant 6-12 oed am ddigwyddiadau'r byd
fel trychinebau naturiol, terfysgaeth a rhyfel. Mae'n mynd i'r afael â chwestiynau
cyffredin ac yn cynnig ffyrdd o dawelu ofnau.

Delio ag adegau anodd
Pan mae rhywun yn marw
Siwmper Mam gan Jayde Perkin
ISBN: 9781911496137 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Awst 2019 Ystod
oed: 4+ Hyd: 32 tudalen
Os yw Mam wedi mynd, sut ydych chi'n cario ymlaen? Mae ei cholli yn teimlo fel
cwmwl tywyll sy'n eich dilyn o gwmpas, neu fel nofio tuag at lan nad yw byth yn
dod yn nes. Ond mae atgofion fel siwmper y gallwch chi gwtsio a gwisgo. Ac efallai
y bydd siwmper Mam yn ffordd i'w chadw'n agos.
Llyfr syml, teimladwy, sydd yn y pen draw yn rhoi hwb i’r galon i unrhyw un sy'n
ceisio ymdopi â cholled.

Llyfr trist Michael Rosen gan Michael Rosen, darluniwyd gan Quentin Blake
ISBN: 9781406317848 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2011
Ystod oed: 5+ Hyd: 40 tudalen
Mae Llyfr trist Michael Rosen yn croniclo galar Michael ar farwolaeth ei fab Eddie o
lid yr ymennydd yn 19 oed. Yn gyfuniad teimladwy o ddiffuantrwydd a symlrwydd,
mae'n cydnabod nad yw tristwch bob amser yn rhywbeth y gellir ei osgoi nac yn
rhywbeth rhesymol ac mae'n perffeithio'r grefft o wneud teimladau cymhleth yn
glir.
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Petai’r byd i gyd yn… gan Joseph Coelho, darluniwyd gan Allison Colpoys
ISBN: 9781786036513 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Ionawr
2019 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen Fformat arall: elyfr 9781786033925
Llyfr lluniau telynegol teimladwy am gariad merch ifanc at ei thaid a sut
mae'n ymdopi pan fydd yn marw, wedi'i ysgrifennu gan y bardd a'r
dramodydd Joseph Coelho.
Mae’r testun pwerus, darluniadol hyfryd hwn sy'n codi calon yn y pen draw,
yn ffordd ddelfrydol o gyflwyno'r cysyniad o farwolaeth i blant, yn enwedig
plant sydd wedi colli eu nain neu eu taid.

Sgodyn gan Alan Durant
ISBN: 9781406374629 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2018
Ystod oed: 10+ Hyd: 224 tudalen Fformat arall: elyfr 9781406381900
Mae tad Dak wedi marw ers saith diwrnod pan mae'n ailymddangos yn ddirybudd.
Mae ei dad fwy neu lai yr un fath ym mhob ffordd, gydag un eithriad syfrdanol: mae
Dad wedi troi'n Sgodyn, ac mae bellach yn byw mewn tanc yn yr acwariwm lleol.
Mae Dak wrth ei fodd â'r newyddion - mae ganddo ei Dad yn ôl, hyd yn oed os nad
yw’n union yr un fath ag yr oedd o'r blaen. Gan benderfynu cadw trawsffurfiad Dad
yn gyfrinach, mae Dak yn ymweld ag ef mor aml â phosib ac yn treulio gymaint o
amser yn yr acwariwm nes iddo gael cynnig swydd yno. Dyna sut y mae'n cyfarfod â Violet, nith bigog ond
caredig y perchennog; pan ddaw bygythiad i gau'r acwariwm, rhaid i'r pâr weithio gyda'i gilydd i'w achub.
Mae popeth yn y fantol i Dak... wedi'r cyfan, os bydd yr acwariwm yn cau, beth fydd yn digwydd i'r pysgod?

Mynd trwy amser anodd
Y bachgen a gododd wal o’i gwmpas gan Ali Redford, darluniwyd gan Kara
Simpson
ISBN: 9781849056830 Fformat: Clawr caled Dydd
iad cyhoeddi: Tachwedd 2015 Ystod oed: 4+ Hyd: 32 tudalen Fformat arall: elyfr
9781784502003
Adeiladodd Bachgen wal i gadw ei hun yn ddiogel. Y tu ôl iddo roedd yn teimlo'n
gryf ac yn fwy diogel. Yna daeth Rhywun Caredig heibio. Mi wnaeth hi fownsio pêl,
canu a phaentio yr ochr arall i'r wal, a dechreuodd Bachgen feddwl tybed a fyddai
bywyd ar yr ochr arall yn well wedi'r cyfan. Wedi'i ysgrifennu ar gyfer plant rhwng 4
a 9 oed, mae'r llyfr ysgafn lluniau lliw-llawn hwn yn defnyddio trosiad syml i egluro sut y gall plant sydd
wedi cael profiadau poenus neu drawmatig adeiladu rhwystrau rhyngddynt a phobl eraill. Bydd yn helpu
plant i archwilio eu teimladau ac annog cyfathrebu.
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Mam Lan a Lawr gan Child’s Play, darluniwyd gan Summer Macon
ISBN: 9781786283399 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi:
Hydref 2019 Ystod oed: 3+ Hyd: 36 tudalen
Mae byw gyda Mam ychydig yn debyg i fynd ar daith rholer-coster. Ar
adegau, mae hi'n gyffrous ac yn llawn egni, ond ar adegau eraill, mae hi
wedi blino ac yn cadw i’w hun. Ond hi yw fy mam bob amser, ac rydym
yn rhannu'r daith. I blant sy'n tyfu i fyny dan ofal rhiant sydd â
phroblemau iechyd meddwl, gall bywyd fod yn llawn pryder ac
ansicrwydd. Gyda gwybodaeth wedi’i gosod yn glir a syml, mae'r stori
hon yn ein helpu i ddeall achosion salwch meddwl a sut y gallwn ddysgu
byw gyda rhywun sydd â’r cyflwr. Wedi'i greu mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Wellcome a’i
ddatblygu mewn ymgynghoriad agos gyda theuluoedd lle mae rhiant â chyflwr iechyd meddwl.

Y lleidr lliwiau: Stori am deulu ac iselder gan Andrew Fusek Peters a Polly
Peters, darluniwyd gan Karin Littlewood
ISBN: 9780750280532 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Ebrill
2015 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen
Stori syml, galonogol yw Y lleidr lliwiau sy'n helpu i gymell sgyrsiau ynghylch
iselder ac i gefnogi plant ifanc y mae eu teuluoedd wedi cael eu heffeithio
gan y cyflwr.
Rydym yn dilyn bachgen ifanc sydd wrth ei fodd yn treulio amser gyda'i dad,
yn gwneud pethau difyr gyda'i gilydd. Pan fydd ei dad yn mynd yn drist ac
yn bell, nid yw'n deall ac mae’n credu ei fod wedi gwneud rhywbeth i achosi ei dad i fod felly, er bod pobl
wedi dweud wrtho nad yw hynny’n wir. Wedi'i adrodd o safbwynt y plentyn, dyma'r llyfr perffaith i'w
ddarllen gyda phlant sy'n ceisio deall achos ac effeithiau iselder a rhoi tawelwch meddwl iddynt bod iselder
yn pasio, ac nad yw eu rhieni wedi’u colli iddynt.

Ar ôl cael diagnosis
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)
Ga i sôn am ADHD? gan Susan Yarney, darluniwyd gan Chris Martin
ISBN: 9781849053594 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Ionawr 2013 Ystod
oed: 7+ Hyd: 64 tudalen Fformat arall: elyfr 9780857007087
Dewch i gwrdd â Ben - bachgen ifanc ag ADHD. Mae Ben yn gwahodd darllenwyr i
ddysgu am ADHD o'i safbwynt ef. Mae'n helpu plant i ddeall yr hyn y mae'n ei olygu
i gael ADHD ac yn disgrifio beth ydyw a sut mae'n teimlo. Mae Ben yn esbonio sut y
cafodd ddiagnosis a'r hyn y mae wedi'i ddysgu am ffyrdd i leddfu ei symptomau
ADHD, a sut y gall ffrindiau ac oedolion helpu gartref ac yn yr ysgol. Mae'r llyfr
darluniau hwn yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a bydd yn gyflwyniad delfrydol i
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bobl ifanc, o 7 oed i fyny, yn ogystal â rhieni, ffrindiau, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio
gyda phlant ag ADHD. Mae hefyd yn fan cychwyn rhagorol ar gyfer trafodaethau teulu ac ystafell
ddosbarth.
Gan bwyll a gwyddbwyll gan Stewart Foster
ISBN: 9781471172236 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 2019
Hyd: 352 tudalen Ystod oed: 9+ Fformat arall: elyfr 9781471172243
Mae Felix yn ei chael hi’n anodd yn yr ysgol. Mae ei ADHD yn ei gwneud hi'n
anodd iddo ganolbwyntio ac mae ei raddau'n llithro. Mae pawb yn dal i ddweud
wrtho am drio'n galetach, ond mae'n ymddangos nad oes unrhyw un yn deall pa
mor anodd yw pethau iddo. Pan mae Mam yn awgrymu bod Felix yn treulio amser
gyda'i daid, ni all Felix feddwl am unrhyw beth gwaeth. Nid yw Taid wedi bod yr un
peth ers i Nain farw. Hefyd, mae bob amser yn ceisio dysgu gwyddbwyll diflas i
Felix. Ond weithiau daw’r gwersi gorau o’r lleoedd mwyaf annisgwyl, ac yn fuan
iawn mae Taid yn dangos i Felix fod ganddo bopeth i frwydro drosto.

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD)
Cwestiynau a theimladau ynghylch ... Awtistiaeth gan Louise Spilsbury,
darluniwyd gan Ximena Jeria
ISBN: 9781445156590 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Ionawr
2018 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen
Mae'r llyfr hwn yn archwilio agweddau amrywiol awtistiaeth mewn
ffordd sy'n addas i blant. Mae'n cynnig help ymarferol, awgrymiadau a
chyngor yn ogystal ag archwilio sefyllfaoedd bob dydd, gyda
chefnogaeth, lluniau cain ac agos atoch i roi naws llyfr stori a llun cynnes,
sy'n arbennig o addas ar gyfer plant 5-7 oed, ond gydag apȇl i blant iau a
hŷn hefyd. Cymorth perffaith i helpu plant i fynegi eu teimladau ac
archwilio sut maent yn teimlo a chynnig camau y gallant eu cymryd i'w helpu i ymdopi.

M am Awtistiaeth gan Fyfyrwyr Ysgol Limpsfield Grange a Vicky Martin
ISBN: 9781849056847 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2015
Ystod oed: 9+ Hyd: 96 tudalen Fformat arall: elyfr 9781784501983
M. Dyna beth yr hoffwn i chi fy ngalw os gwelwch yn dda. Mi wna i ddweud pam
wrthych yn nes ymlaen. Croeso i fyd M. Mae'n gynhyrfus, melys a sur, ac mae
bwystfil gorbryder yn llechu y tu allan i ystafelloedd dosbarth yn barod i neidio.
Mae M eisiau bod fel pobl ifanc eraill yn ei harddegau sydd bob amser yn gwybod
beth i'w ddweud a beth i'w wneud. Felly pam mae hi'n teimlo ei bod hi'n byw ar
lefel wahanol o fodolaeth i bawb arall? Wedi'i ysgrifennu gan fyfyrwyr Limpsfield
Grange, ysgol i ferched ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig ag anawsterau
cyfathrebu a rhyngweithio, mae M am Awtistiaeth yn tynnu ar brofiadau bywyd go
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iawn i greu nofel galonnog a doniol sy'n cyfleu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bod yn wahanol mewn byd o
normalrwydd.

Dyslecsia
Dyslecsia a’i bobl ryfeddol: Canllaw â lluniau gan Kate Power a Kathy Iwanczak
Forsyth
ISBN: 9781785923302 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Medi 2017 Grŵp
oedran: 7+ Hyd: 96 tudalen Fformat arall: elyfr 9781784506476
Defnyddiwch y canllaw hwn i chwilota a gweld beth mae dyslecsia yn ei olygu i chi a
darganfod yr hyn sydd ei angen arnoch i flodeuo! Daw dyslecsia yn fyw gyda
delweddau gweledol a thestun lliwgar yn y llyfr newydd hwn ar ystyr dyslecsia, sut
mae'n teimlo, beth i'w wneud amdano, a sut i ddysgu i’w dderbyn a’i gofleidio.
Mae'r llyfr hwn sydd wedi'i ddylunio'n hyfryd, ynghyd â delweddau trawiadol a hiwmor ysgafn, yn mynd i'r
afael â phwnc dyslecsia mewn ffordd syml ac anogol i bob grŵp oedran. Trwy ddangos beth yw dyslecsia a
gofyn i'r darllenydd sut mae'n berthnasol iddynt, mae'r llyfr hwn yn cynnig ffordd hwyliog a gafaelgar o
ddarganfod sut y mae dyslecsia yn effeithio ar yr unigolyn yn benodol, gyda llu o ddulliau a chynghorion
dysgu, ac oriel o bobl ddyslecsig ysbrydoledig sydd wedi defnyddio eu sgiliau penodol i wneud rhywbeth
rhyfeddol â'u bywydau.

Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)
Dai Dwywaith gan Sally Harris, darluniwyd gan Maria Serrano
ISBN: 9781999903305 Fformat: Clawr meddal Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2018
Ystod oed: 7+ Hyd: 192 tudalen
Mae Dai yn camu fesul dau ris pan fydd yn dringo’r grisiau, yn tapio dolenni
drysau ddwywaith a bob tro yn gosod gwrthrychau mewn parau. Mae'r broblem
wedi mynd mor ddrwg nes ei fod ar fin cael ei ddiarddel o'r ysgol oherwydd bod y
pennaeth wedi cael digon o geisio rhedeg yr ysgol o gwmpas rheolau penodol Dai.
Yna mae Charlie Pye yn cyrraedd ac yn troi ei fyd ben i waered. Mae hi wedi tyfu
fyny ac nid oes ganddi fawr ddim rheolau. Mae'n bwyta grawnfwyd i ginio, yn
galw cwch yn gartref, ac mae ganddi ddehongliad llac iawn o wisg ysgol. Y
cwestiwn yw, a all Dai fyth ddysgu bod yn anghywir pan yw mor boenus am fod
yn iawn drwy’r amser?
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Bod ag anabledd
Cwestiynau a theimladau ynghylch ... Anableddau gan Louise
Spilsbury, darluniwyd gan Ximena Jeria
ISBN: 9781445156613 Fformat: Clawr caled Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr
2018 Ystod oed: 5+ Hyd: 32 tudalen
Sut ydych chi'n helpu plentyn ifanc i ddelio ag anabledd neu egluro beth
mae hynny'n ei olygu? Mae'r llyfr lluniau ymarferol hwn wedi'i gynllunio
i helpu plant gyda'u cwestiynau a'u teimladau am bynciau dyrys a all fod
yn anodd iddynt siarad amdanynt. Mae’r lluniau cain ac agos atoch yn
rhoi naws llyfr stori a llun cynnes. Cymorth perffaith er mwyn helpu
plant i fynegi eu teimladau ac archwilio sut maent yn teimlo a'r camau y
gallant eu cymryd i'w helpu i ymdopi.
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