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CymraegCymraegCymraeg

Dangosa dy gariad i'r Gymraeg
#CARUCYMRAEG

#DYDDSANTESDWYNWENHAPUS



Pwy oeddPwy oeddPwy oedd
Dwynwen?Dwynwen?Dwynwen?

Roedd Dwynwen yn un o ferched y brenin Brychan
Brycheiniog, y dlysaf o'i 24 o ferched

Roedd y brenin wedi trefnu iddi briodi rhywun arall ond fe
syrthiodd Dwynwen mewn cariad â Maelon Dafodrill. Roedd
Maelon mor flin nad oedd yn cael priodi Dwynwen, cymaint 
nes iddo ymosod arni.

Rhedodd Dwynwen i ffwrdd i goedwig yn wylo ac erfyn ar Dduw iddi
anghofio am Maelon. Pan ddisgynnodd i gysgu, daeth 
angel ati mewn breuddwyd yn cynnig diod a fyddai'n dileu pob
atgof o Maelon a'i droi'n rhew!

Cyn yfed y ddiod cafodd Dwynwen 3 dymuniad. Dymunodd 
1 - i beidio â throi Maelon yn rhew
2 - i Dduw wireddu breuddwydion a gobeithion y rhai oedd
     mewn cariad â'i gilydd
3 - iddi hi byth orfod priodi.  

Daeth ei dymuniadau'n wir, ac fel diolch i Dduw fe ddaeth
Dwynwen yn lleian am weddill ei hoes gan sefydlu eglwys ar 
ynys - sef Ynys Llanddwyn. 

Ar Ionawr 25 bu farw Dwynwen ar Ynys Llanddwyn yn y flwyddyn
465. Rydym yn cofio'r dydd drwy ddangos ein cariad i rywun gyda
cherdyn, anrheg neu lwy garu Gymreig. 



Say it in ...Say it in ...Say it in ...
CymraegCymraegCymraeg

Happy Saint 
Dwynwen's Day

Dydd Santes
Dwynwen Hapus

Deeth Sahn-tess
Dooyn-when Ha-pis

Happy Saint 
Valentine's Day

Dydd Sant 
Ffolant Hapus

Deeth Sahnt
Foh-lant Ha-pis

I love you Dw i'n dy garu di Dooeen duh 
garee dee

Kiss Cusan / Sws Kiss-sahn / Soos

Hug Cwtsh Kootch

Lots of love Cariad mawr Karr-eead ma-oor

Love Cariad Karr-eead

Gift/present Anrheg Ann-rheg

Chocolates Siocled Sho-kled

Flowers Blodau Blod-eye

Card Cerdyn Kehr-din



Chwilair CaruChwilair CaruChwilair Caru
CymraegCymraegCymraeg

Elli di ddarganfod y geiriau cariadus yma?
Can you find these words of love?

Siocled
Blodau
Caru

Cusan
Sws

Cwtsh
Anrheg

Cariad
Dwynwen

Santes
Cerdyn



Caru CymraegCaru CymraegCaru Cymraeg
Beth am anfon llythyr at rywun rwyt ti'n 
caru? Defnyddia'r daflen yma i dy helpu.

Annwyl ________

Dydd Santes Dwynwen Hapus i ti.

Diolch yn fawr am 

___________________________________________________

___________________________________________________

Rwy'n dy garu di oherwydd rwyt ti'n 

___________________________________________________
 
___________________________________________________

Llawer o gariad 
oddi wrth

__________________________



Caru'r GymraegCaru'r GymraegCaru'r Gymraeg
Beth mae'r iaith Gymraeg yn olygu i ti?

What does the Welsh language mean to you?

Llenwa'r galon gyda dy eiriau.
Fill the heart with your words.


