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1. Arc-en-ciel



Beth fyddwn ni’n ei ddysgu:

• Sut i sylwi ar fanylion pob dydd o’n cwmpas 
ni.

• Sut mae enwau lleoedd yn creu delweddau, 
a sut y gallwn ni gymharu’r rhain mewn 
gwahanol ieithoedd.

• Sut i ynganu rhai enwau lleoedd Ffrangeg. 

• Sut all cerdd dynnu sylw at bethau nad 
ydym ni’n eu disgwyl. 

• Sut i ysgrifennu cerdd ar ffurf rhestr sy’n 
hwyl i’w chyfieithu a’i darllen yn uchel. 

HEFYD
Mae mynd allan a 
sylwi ar beth sydd 

o’ch cwmpas chi yn 
ffordd dda i gadw’n 

iach! 



• Mae’r bardd Jacques Roubaud o Ffrainc wrth ei fodd yn edrych o 
gwmpas ei ddinas, Paris.

• Gallwch ddefnyddio rhai o’i syniadau i ddarganfod lle rydych chi’n byw ac 
ysgrifennu amdano.



Dyma enw dau le ym Mharis.
Allwch chi eu cyfieithu? 



Dyma ddau i ddechrau:
Traeth Coch
Lôn Lâs

•Allwch chi eu cyfieithu i’r Ffrangeg? 
•Rhestrwch fwy o lefydd neu enwau strydoedd efo lliwiau 
ynddynt. 
•Allwch chi feddwl am liwiau nad ydynt mewn unrhyw enwau 
lleoedd go iawn?

Pa enwau lleoedd yng Nghymru allwch 
chi feddwl amdanynt sy’n cynnwys 
lliwiau? 



1. Arc-en-ciel



Rhestrwch 
saith lliw yr 

enfys yn 
Ffrangeg.



Nawr darllenwch gerdd wreididol Jacques 
Roubaud’s ‘Arc-en-ciel’ yn Ffrangeg, a’r 
cyfieithiad, ‘Rainbow’.

•Efallai bod y teitl yn dweud wrthych chi am 
beth mae’r gerdd yn sôn, ond edrychwch yn 
ofalus i weld beth yn union sy’n cael ei 
ddisgrifio… 

•Ble mae’r enfys?



Arc-en-ciel                   Rainbow
Jacques Roubaud cyfieithiad gan Keith a Rosmarie Waldrop

it’s raining
 
it stops raining
 
it’s nice
 
the sun’s shining
you can see
 
on Rue VIOLET
 
on Rue BLEUE
on Rue du Chemin-VERT
 
on Place du Château-ROUGE
 
a rainbow full of  holes

il pleut

la pluie s'arrête

il fait beau

le soleil brille
on voit

sur la rue VIOLET

sur la rue BLEUE
sur la rue du Chemin-VERT

sur la place du Château-ROUGE

un arc-en-ciel plein de trous
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1. Beth sylwir arno yn rhan 
gyntaf y gerdd? 

1

2

3

2. Beth sylwir arno yn y 
pedair llinell hyn? 
Edrychwch ar eich 
rhestr o liwiau’r enfys. 
Pam bod y llinellau hyn 
yn y drefn hon?

3. Pam bod yr enfys yn 
llawn tyllau”?
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4.  Mae posib cyfieithu hwn 
hefyd fel “it’s fine”. P’run 
sydd orau gennych chi? Ymestyn: beth 

ydych chi’n ei 
sylwi am y 
cyfeithiad o’r 
rhagenw 
Ffrangeg “on”?

5. Beth ydych chi’n 
sylwi am y ffordd mae  
“rue” fel arfer yn cael 
ei ysgrifennu mewn 
Ffrangeg yn rhan o 
enw stryd?
6. Beth yw’r cyfieithiad 
o “du”?



Eich gwaith ysgrifennu chi: chwilio am 
enfys gudd
• Ewch allan, neu meddyliwch  am rywle tu allan yr ydych chi’n ei 
nabod yn dda. Gall fod yn y dref, neu yng nghefn gwlad. Ceisiwch 
chwilio am saith o liwiau’r enfys, naill ai mewn geiriau neu bethau 
(naturiol neu wneud).
• Edrychwch am unrhyw arwyddion sy’n sôn am liwiau fel geiriau, ond 
sylwch hefyd ar y lliwiau o’ch cwmpas chi – planhigion, anifeiliaid, 
pacedi creision gwag, dillad pobl, adlewyrchiadau mewn ffenestri. 
Edrychwch am bethau pob dydd, sylwch ble maen nhw ac ysgrifennu 
brawddeg am bob un. Meddyliwch am hyn fel cerdd, ond peidiwch 
â defnyddio odl. 
• Trefnwch eich brawddegau yn nhrefn lliwiau’r enfys, pob un yn 
dechrau ar linell newydd. (os hoffech, gallwch roi’r lliw mewn 
priflythrennau). Gan ddefnyddio geiriadur, cyfieithwch yr hyn rydych 
chi wedi’i ysgrifennu i’r Ffrangeg. Ceisiwch ei ddarllen yn uchel. 



Ymestyn: mwy o syniadau ar gyfer ysgrifennu

Naill ai:
Ewch am dro ac edrych am un lliw, ond disgrifiwch yr holl lefydd 
y gwelwch chi’r lliw yna, gan dalu sylw i bethau naturiol a 
gwneud yn ogystal ag arwyddion sy’n sôn am y lliw.
Neu:
Rhowch gynnig ar gyfieithu mwy o enwau lleoedd Cymraeg i’r 
Ffrangeg. A yw’n newid y ffordd yr ydych chi’n dychmygu pob 
lle? Ysgrifennwch gerdd sy’n disgrifio lle drwy ganolbwyntio ar ei 
enw.


