
Nadolig Eto !
Fe ddaeth Nadolig unwaith eto

A’r partion a’r enjoio

Cofiwn wnawn am eni’r Iesu

Ym Methlem dref

Canwn garolau 

Ymunwch chwithau mewn cån

o foliant 

Cån i ddathlu geni Crist x 2



Fe ddaeth bugeiliaid ag anrhegion

Yna’r doethion crand a’u rhoddion

I’r Iesu yn y preseb tlawd

Ym Methlem dref.

Canwn garolau 

Ymunwch chwithau mewn cån o 

foliant 

Cån i ddathlu geni Crist



Rhaid prynu coeden a’r holl drimings

Bwyta siocled a phlwm pwdins

Partion lu i gofio’r geni

Ym Methlem dref.

Canwn garolau 

Ymunwch chwithau

mewn cån o foliant 

Cån i ddathlu geni Crist



O na byddai’n Wyl Nadolig o hyd

O na byddai’n Wyl Nadolig o hyd,

Plant yn canu fel un côr ar draws y byd,

O na byddai’n Wyl Nadolig o hyd

Cenwch glychau per Nadolig.



Pan ddaw’r eira yn ei dro
I orchuddio llwybrau’r fro
Fe ddoi dithau heibio i’n llonni a     

dy wen.
Pan fydd gaea’n pwyso’n drwm
A phob man mor oer a llwm
Bydd dy weld yn ein cynhesu
Bydd llawenydd i’n anwesu ym 

mhob lle.



O na byddai’n Wyl Nadolig o hyd

O na byddai’n Wyl Nadolig o hyd,

Plant yn canu fel un côr ar draws y byd,

O na byddai’n Wyl Nadolig o hyd

Cenwch glychau per Nadolig.



Clywch y gloch , mae hi’n canu

Cloch Sion Corn , mae o’n nesu

Mae’r eira yn drwm 

I lawr yn y cwm

Tyd i gerdded drwyddo law yn llaw



Mynd i ffwrdd wnaeth y Wennol

Yn ei lle daeth Criafol

Uchelwydd yn dlws

Ar riniog y drws

Cerdded drwy yr eira law yn llaw



Clywch y gloch , mae hi’n canu

Cloch Sion Corn , mae o’n nesu

Mae’r eira yn drwm 

I lawr yn y cwm

Tyd i gerdded drwyddo law yn llaw



Wrth y giat mae’r dyn eira

Hen het wellt dros ei glustia,

Pawb yn cael hwyl

Dros yr Wyl

Cerdded drwy yr eira law yn llaw



Clywch y gloch , mae hi’n canu

Cloch Sion Corn , mae o’n nesu

Mae’r eira yn drwm 

I lawr yn y cwm

Tyd i gerdded drwyddo law yn llaw



Hei Hei hei

Hei,hei,hei beth sy’n digwydd?

Ydy pawb yn wallgo hyd y dre?

Hei,hei beth yw’r rhuthr

Beth yw’r ffws a ffwdan hyd y 

lle?

Rhaid shopa , rhaid gwario

Rhaid prynnu i bob un

Rhaid sgwennu y cardia o bob

lliw a llun 

Nadolig Llawen dyna yw ein cri 

Nadolig Llawen iawn i chi.



Doli glwt wnaiff i Elen

Sgwter, llyfrau siocled wnaiff i Glyn

Ond beth am Nansi ac Anwen

Siwper liwgar iawn a gem i Bryn.



Casglu’r twrci a’r ffesant

Gwneud y stwffin wedi blino’n 

lan

Gadael mins pei a moron

I Sion Corn a’i geirw wrth y tan.



Prysur ,prysur
Prysur ,prysur ,prysur

Pam fod pawb mor brysur?

Mae bron yn ddydd Nadolig

Hwre hwre hwre !!!!

Siopa , siopa ,siopa

Pam fod pawb yn siopa

Postio, postio, postio

Pam fod pawb yn postio ?



Cån y Postmyn

Pwy ,pwy ,pwy sy’n dod bob bore

Cyn wyth o’r gloch ?

Pwy ,pwy ,pwy sy’n mynd o stryd i stryd

Mewn faniau coch ?

Rat a tat tat, rat a tat tat 

Postmyn yn eu faniau coch

Ar eu rownd bob bore cyn wyth o’r gloch



Pwy ,pwy ,pwy sydd wrthi’n brysur

Cyn wyth o’r gloch ?

Pwy ,pwy ,pwy sy’n mynd o stryd i stryd

Mewn faniau coch ?

Rat a tat tat, rat a tat tat 

Postmyn yn eu faniau coch

Ar eu rownd bob bore cyn wyth o’r gloch



Pwy ,pwy ,pwy sy’n gwthio llythyr 

Neu gerdyn tlws?

Pwy ,pwy ,pwy sy’n mynd o stryd i stryd

Mewn faniau coch ?

Rat a tat tat, rat a tat tat 

Postmyn yn eu faniau coch

Ar eu rownd bob bore cyn wyth o’r gloch



Pwy ,pwy ,pwy sy’n dod a pharsel 

Anrheg i mi ?

Pwy ,pwy ,pwy sy’n mynd o stryd i stryd

Mewn faniau coch ?

Rat a tat tat, rat a tat tat 

Postmyn yn eu faniau coch

Ar eu rownd bob bore cyn wyth o’r gloch



Anfon a derbyn
Llythyr a cherdyn

Disgwyl y postmon i gyrraedd y ty 

Gyrru cyfarchion cariad a chofion 

Unwaith y flwyddyn 

Daw’r cyfle prin i gofio ffrindiau lu



Cytgan

Cannwyll ac eira mawr  

Clychau sy’n canu nawr 

Sion Corn a Robin goch

A chriw o blant yn gweiddi’n groch

Doethion a doli fach

Digon o fwyd i lenwi sach

Bethlem ar babi 

Sy’n dod a’r Dolig i ni.



Athro a ffrindiau 

Cymdogion  a  pherthnasau

Pob un a’r restr sy’n tyfu o hyd

Papur a lluniau

Ac ychydig o eiriau 

Ar ddiwedd pob blwyddyn 

Daw cerdyn fach

A gobaith nol i’r byd



Cytgan

Cannwyll ac eira mawr  

Clychau sy’n canu nawr 

Sion Corn a Robin goch

A chriw o blant yn gweiddi’n groch

Doethion a doli fach

Digon o fwyd i lenwi sach

Bethlem ar babi 

Sy’n dod a’r Dolig i ni.



Cardiau Nadolig 

Cardiau Nadolig

Rhai mawr a rhai bach

Yn barod i’r postman

Eu rhoi yn ei sach.

Llun coeden Nadolig

A llun Robin goch

Llun celyn a chracer

Llun eglwys a chloch



Llun twrci a phwdin

A llun Santa Clos

Yn hedfan drwy’r awyr 

Yn nhwyllwch y nos.

Cardiau i’w hanfon

I bob rhan o’r byd

Rhaid brysio i’w postio

I gyrraedd mewn pryd.



Y Goeden Nadolig

Nadolig unwaith eto 

Daw’r wyl a’r hwyl yn ol

A’r goeden yn y gornel 

Yw’r talaf a’r tlysaf

O’i phen i’w phen ol.



O ! fi yw y goeden Nadolig

Mor bwysig ym mhob ty

O’r addurniada 

Does dim goleuada

Ar unrhyw beth ond y fi 

Dwi’n well na phob un anrheg 

A phob cerdyn ddaw trwy’r drws

Ac i ddweud y gwir

Bydd rhaid chwilio’n hir 

Cyn dod o hyd i rywbeth mor dlws.



Nadolig unwaith eto 

Daw’r wyl a’r hwyl yn ol

A’r goeden yn y gornel 

Yw’r talaf a’r tlysaf

O’i phen i’w phen ol.              



O ! fi yw y goeden Nadolig

Mor bwysig ym mhob ty

Ond meddai’r angel

Ar ryw noson dawel 

Daeth Un mwy pwysig na ti !

Mae’n son o hyd am stori

Am ryw fabi ddaeth i’r byd 

Ac i ddweud y gwir 

Mae hi’n berffaith glir 

Fod gan yr Iesu neges o hyd



Nadolig unwaith eto 

Daw’r wyl a’r hwyl yn ol

A’r goeden yn y gornel 

Yw’r talaf a’r tlysaf

O’i phen i’w phen ol.              



PELI NADOLIG

Rowlio da ni , powlio da ni

Rowlio powlio rownd y ty

Rowlio da ni , powlio da ni,

Peli’r Dolig yda’ ni.

Gloyw ‘da ni, disglair ‘da ni

Welwch chi’ch llun yn gwenu’n ffri,

Gloyw ‘da ni, disglair ‘da ni. 

Peli’r Dolig yda’ ni.



Rhai coch a gwyrdd a melyn 

A rhai porffor , mawr a bach

Rhai glas ac aur ac arian

Sydd yn disgwyl am Sion Corn 

a’i sach.

Rowlio da ni , powlio da ni

Rowlio powlio rownd y ty

Rowlio da ni , powlio da ni,

Peli’r Dolig yda ni.



Dawnsio Dawnsio rownd y goeden

Dawnsio dawnsio rownd y goeden

Yn y parti fydda ni

Pawb yn hapus ac yn canu

Nadolig Llawen i chi.

Mae pawb yma yn cael sbri

Da ni gyd yn joio’r wyl

Fe gawn ddawnsio a chael sbort

Da ni’n cael gymaint o hwyl.



Dawnsio dawnsio rownd y goeden

Yn y parti fydda ni

Pawb yn hapus ac yn canu

Nadolig Llawen i chi.

Tinsel yn disgleirio’n llachar,

Ar y goeden Dolig dlws,

Tyd i sefyll dan uchelwydd

Ac yno mi gawn ni sws.



Dawnsio dawnsio rownd y goeden

Yn y parti fydda ni

Pawb yn hapus ac yn canu

Nadolig Llawen i chi.

Mae Sion Corn yn cyrraedd fory,

Mae o ar i ffordd i’r dre,

Dyma adeg gorau’r flwyddyn

Bloeddiwn hip pip HWRE !!!!



Joio yn y Siop trin Gwallt

Joio yn y Siop trin gwallt

Anghofio ‘r byd a’i strach

Cael ‘sit down’a chyfle i sgwrsio

Cael ymlacio – pawb yn tendio

Joio yn y Siop trin gwallt



Dewch i eistedd fa’ma

Rown ni’r ‘cape’ ma dros ich ‘sgwydda

Eisteddwch yn gyfforddus - Dyna ni,

Sut yr aeth y gwylia?

Pa bryd y daethoch adra?

Flwyddyn nesa’r Caribi !! WWwwwwww



Joio yn y Siop trin Gwallt

Joio yn y Siop trin gwallt

Anghofio ‘r byd a’i strach

Cael ‘sit down’a chyfle i sgwrsio

Cael ymlacio – pawb yn tendio

Joio yn y Siop trin gwallt



Eistedd dan y dreiar, 

Ac enjoio’r ‘maniciwyr’,

Darllen ‘magazine’ a byd y ser.

Parti gwaith  nos Wener

Cyngerdd Dolig ar Nos Fercher

Bron a bod yn Ddolig .HWRE !!!!!!



Joio yn y Siop trin Gwallt

Joio yn y Siop trin gwallt

Anghofio‘r byd a’i strach

Cael ‘sit down’a chyfle i sgwrsio

Cael ymlacio – pawb yn tendio

Joio yn y Siop trin gwallt



Fi yw’r twrci
Ar silffoedd mewn rhesi a rhesi a rhesi 

Y gwelwch fi y twrci

Rwyf yno i’ch denu yno i’m nghrasu 

Ym mherfedd y popty 

Y Fi yw’r tw-tw –tw tw-twrci 

Chi am fy lly-lly-lly-lly-llyncu

Fy ffrind gora i yw’r “vegi”

Sy’n bwyta llysia dim grefi 

Dim cig  ac o dim cig ac o dim twrci.



Cân y Bwyd
Cytgan : O’r gwaith paratoi

Cael popeth yn barod.
Hel cynhwysion lu
Ar gyfer y diwrnod.

1. Twrci, stwffin a grefi tew
‘Bread sauce’, ‘cranberry jelly’
Sosej a ‘bacon’ ‘di ‘u rolio’n dynn
Nôl y ‘sherry ‘.



2. Tatws stwnsh a thatws rhôst,
Pys a moron a phanas;

Sbrowts a brocoli, llysia’ fyrdd,
Gwledd i’r llygad.                                                

Cytgan
O’r gwaith paratoi
Cael popeth yn barod.
Hel cynhwysion lu

Ar gyfer y diwrnod.
3. Pwdin Dolig a hufen iâ

‘Brandy sauce’ sy’n flasus
Caws a chracyrs a dwy finspei,
Pawb yn hapus.                                



4. Wedi cael pob dim i’r bwrdd
Pawb i gymryd ei le
Cael bwyd
O! hyfryd fwyd
O! flasus fwyd
O! hyfryd wledd. 



Can y cracers
Cytgan : -

Ni ydi’r cracyrs,

Rhan bwysig iawn o’r hwyl,

Ni sy’n harddu byrddau cinio a the

Ar ddiwrnod mawr yr Wyl.  X 2



Gorwedd wnawn mewn rhesi twt

Yn disgwyl am y dydd;

Pan ddaw dydd Nadolig

Down o’r bocsys oll yn rhydd.      

Ni ydi’r cracyrs

Rhan bwysig iawn o’r hwyl,

Ni sy’n harddu byrddau cinio a theAr ddiwrnod Ar

Ar ddiwrnod mawr yr Wyl.  X 2



Tynnu, CLEC! a dyna ni

Mae het ac anrheg yma i chi. Rhaid i bawb gael
partner clen

I rannu yn yr hwyl.

Ni ydi’r cracyrs,

Rhan bwysig iawn o’r hwyl,

Ni sy’n harddu byrddau cinio a the

Ar ddiwrnod mawr yr Wyl.  X 2



Noswyl Nadolig

Dewch i ddinas Bethlem yng ngolau’r lloer;

Dewch i mewn i’r stabal ar noson oer.

Noswyl Nadolig ,noswyl Nadolig 

Daeth baban bach Mair i’r byd.



Cån yr anifeiliaid

Ni yw’r camelod , un dau ,tri

Wedi dilyn y seren fry

Daethom ar frys i Fethlehem

I weld y baban Iesu.

Ble mae’r Iesu , ble mae Ef ?

Yr Hwn medden nhw yw Brenin Nef

Ble mae’r Iesu ble mae Crist 

O Ble mae’r baban bach ?



Ni yw’r Doethion 

Un dau tri wedi dilyn y seren fry

Daethom ar frys i Fethlehem

I weld y baban Iesu

Ni yw’r angylion ………….

Ni yw y sêr ………….



Penblwydd Pwy ?

Penblwydd pwy ? penblwydd pwy ?

Penblwydd arbennig

Penblwydd pwy ?penblwydd pwy ?

Ar ddydd Nadolig ?

Penblwydd Iesu, ceidwad y byd

Dewch draw i Fethlehem

I’w weld yn Ei grud



1.Dewch i weld y baban yn cysgu yn y gwair

Baban bach a anwyd i Joseff a Mair

Penblwydd pwy ?penblwydd pwy ?

Penblwydd arbennig

Penblwydd pwy ?penblwydd pwy ?

Ar ddydd Nadolig ?

Penblwydd Iesu, ceidwad y byd

Dewch draw i Fethlehem

I’w weld yn Ei grud



Dewch i weld bugeiliaid

Yn syllu arno’n syn

Wedi gweld yr angel

I fyny ar y bryn

Penblwydd pwy ?penblwydd pwy ?

Penblwydd arbennig

Penblwydd pwy ?penblwydd pwy ?

Ar ddydd Nadolig ?

Penblwydd Iesu, ceidwad y byd

Dewch draw i Fethlehem

I’w weld yn Ei grud



Dewch i weld y doethion

A ddaeth o’r dwyrain draw

Dod i weld y brenin

Ac anrheg yn eu llaw.

Penblwydd pwy ? penblwydd pwy ?

Penblwydd arbennig

Penblwydd pwy ?penblwydd pwy ?

Ar ddydd Nadolig ?

Penblwydd Iesu, ceidwad y byd

Dewch draw i Fethlehem

I’w weld yn Ei grud



Yr Hen Hen Stori 

Cytgan 

Hen, hen stori yw hon

Hen, hen stori yw hon

Dewch gyda ni i ddathlu’r stori 

Dathlu’r stori am eni’r Iesu

Brenin Nef. 

Wyt ti’n cofio stori geni’r Iesu?

Ydy - mae hi’n hen

Stori baban bach ym Methlem Jiwda

Y stabal llwm yn llawn.

Cytgan



Cofiwn ddweud y stori bob Nadolig 

Er ei bod hi’n hen.

A chario’r neges yn ein calon

A’i rhoi o law i law 

Cytgan 

Hen, hen stori yw hon

Hen, hen stori yw hon

Dewch gyda ni i ddathlu’r stori 

Dathlu’r stori am eni’r Iesu Brenin Nef. 



Dyn Eira

Dyn eira tal wyf i,

O, eira gwyn yn llawn,

Mae’n nwylo’n wyn,

Mae’n mhen i’n wyn,

Ond wir, dwi’n gynnes iawn.



Mae gen i het jim-cro,

A chetyn clai a ffon,

Dau fotwm mawr du,

Sy’n llygaid i mi,

A nghanol fel casgen gron.



Plu eira ydym ni,

Yn disgyn ar bob ty,

Yn troi a throi,

A throi a throi,

Plu eira ydym ni.

Plu eira



Distaw bach

Plu eira’n disgyn yn ddistaw bach,

Dyn eira’n crwydro yn ddistaw bach,

Plu eira’n troelli yn ddistaw bach,

Dyn eira’n rhynnu yn ddistaw bach.


