CYNLLUNIAU DIWEDDARAF / LATEST DESIGNS
Nadolig / Christmas :

Nadolig llawn twrci...
… a fyddi yn dal i’w mwynhau ym Mehefin?!
a Blwyddyn Newydd Dda
Côd 094

Cyfarchion y Tymor
Nadolig Llawen

Nadolig Dedwydd

Gwenwch! Mae’n Nadolig!

Seren fach ar frig y pren
Seren ddisglair yn y nen;
Dyna sy’n goleuo’n byd
Wrth i’n gofio gwyrth y crud.
Côd 097

Pob hwyl dros yr ŵyl
Côd 096

Côd 095

Pen-blwydd Plant gyda Rhifau / Children’s b/d Numbers:

1 oed heddiw – Hip Hip Hwre!

Penblwydd Hapus 2 oed

Hwre! 3 oed heddiw

Ar ddydd dy ben-blwydd cynta'
oes jeli coch i de?
Mae Tedi Bêr a Doli
yn dweud Hip Hip Hwre!

Mae'n ddiwrnod parti heddiw
y gorau yn y plwy':
mae pawb yn chwarae'n llawen
a thithau nawr yn ddwy.

Rwyt ti yn dair oed heddiw yn blentyn bach mor neis';
gobeithio cei di ddiwrnod
o sbort a sawl syrpreis!

Côd 082

Côd 083

Côd

084

4 oed! Penblwydd Hapus

5 oed heddiw!

Hwyl ar dy 6 oed

Mae pedair coes gan y gath a'r ci
a phedwar bys ar ein dwylo ni,
ac heddiw rwyt ti'n bedair oed yr oedran gorau fu erioed!

Balwns ac anrhegion
Hapusrwydd a gwen,
Mae pawb wrthi'n dathlu
dy fod di mor hen!

Côd 085

Côd 086

Sbort a sbri a ffrindiau –
Dewch yn awr i chwarae!
Teisen fawr, amryliw
ar dy ben-blwydd heddiw.
Côd 087

Penblwydd Hapus 7 oed

Penblwydd Llawen ar dy 8 oed

Waw! Rwyt ti’n 9

Saith lliw sydd yn yr enfys;
Saith dydd mewn wythnos lawn;
Saith mlynedd wibiodd heibio –
Cyfarchion cynnes iawn!

Mynd am dro a dringo coed
Yw’r sbort gorau fu erioed
Ar ben-blwydd yn wyth mlwydd oed!

Côd 088

Côd 089

Roedd Wali ‘di brifo ei law
Rôl cwympo i ganol y baw,
Ei dad oedd yn lloerig
A’i fam aeth i banig
A ffoniodd am help naW, nAW, NAW!
Côd 090

Pen-blwydd Traddodiadol/Trad. B/day:

Penblwydd Hapus yn 10 oed

Penblwydd Llawen Iawn

Boed haul neu law neu gwmwl –
Yn oer neu’n dywydd teg –
Mae’n braf cael dweud yn uchel
Pob lwc â thithau’n ddeg!
Côd 091

Dymuniadau Gorau

Côd 092

