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Bore da i chi gyd,
Fi, Beti-Wyn sydd yma yn dweud helo wrthych bore ‘ma.

Wel, mae hwn yn newid bach o sefyll ar y llwyfan o flaen
cannoedd o blant! Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iach
a diogel ac yn ymdopi’n iawn a’ch gwaith. Rwy’n siwr eich
bod wedi sylwi bod nifer fawr o bobl (a falle chi hefyd) 
wedi gosod enfys yn ffenestri eu cartrefi i ddanfos
cefnogaeth i weithwyr yr NHS. Mae nhw’n gwneud gwaith
arbennig wir.
Rydw i wedi gosod enfys yn ffenest Ysgol Bro Myrddin i ddiolch I’r athrawon a’r staff 
hefyd am eu gwaith. Mae rhai ohonynt wedi bod yn yr ysgol bob dydd ers y lock-down, 
gan gynnwys drwy’r gwyliau Pasg. Ac os nad ydy nhw wedi bod yn yr ysgol, mae nhw
wedi bod yn gweithio o adre neu yn dysgu yn yr hybiau.

Heddi, dwi am i chi dreulio peth amser yn meddwl am yr Enfys. A dwi am i chi feddwl yn
arbennig am liwiau’r enfys.
Ydy chi’n cofio sawl lliw sydd? Wel 7 wrth gwrs!
Coch, Oren. Melyn. Gwyrdd. Glas. Indigo a Fioled.

Mae sawl ffordd o gofio lliwiau’r enfys.
Meddyliwch am lythrennau cyntaf pob lliw a gwnewch frawddeg i fyny!
Rhywbeth fel … Caradog o'r mynydd gafodd gig i'w fwyta!

Mae meddwl am liwiau’r enfys yn help i ni gofio a diolch
am bethau yn ein bywyd. Heddiw, rwyf am i chi feddwl
am bethau mae lliwiau gwahanol yr enfys yn eu
cynrychioli:
COCH – Cymru? Gwaed (teulu)…
OREN – Y Machlud?
MELYN – Yr haul? Yr Haf?
GWYRDD – Gwair, Tir, Y Ddaear?
Glas – Yr awyr neu’r môr?
INDIGO – (mae hwn yn anodd!) Blueberries! Ie! Diolch am ffrwythau a bwyd?
FIOLED – (neu borffor) Blodau Clychau’r Gôg?

Meddyliwch am yr awgrymiadau hyn ac ychwanegwch atynt. Ystyriwch pa mor bwysig i’n
bywydau ni mae popeth mae lliwiau’r enfys yn eu cynrychioli.
Pob lwc, a phob hwyl gyda’r gwersi heddi a chofiwch lenwi eich Calendr Caredigrwydd.
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