
DECHRAU ARNI
Mae’r gerdd rydych chi ar fin ei darllen yn ymwneud â 
choeden Fasarnen, a’r ffordd y mae rhinweddau’r goeden 
yn annog y siaradwr i fyfyrio ar ei hunaniaeth ei hun. 

CYFNODAU  
ALLWEDDOL 3  A 4

Pynciau
• coed a’r ecosystem
• bioamrywiaeth
• ffotosynthesis
• hunaniaeth
• enwi

Nodweddion llenyddol
• ailadroddiad (anaffora)
• amserau gorffennol, 

presennol a dyfodol
• symbolaeth
• ansoddeiriau
• cyfosodiad

Edrycha’r adnodd hwn ar gerdd Talulah Quinto 
‘Masarnen’. Roedd yn gerdd arobryn mewn cystadleuaeth 
flaenorol gan y Poetry Society ar gyfer pobl ifanc 11-
17 oed. Yn y gerdd, mae Quinto yn defnyddio coeden 
Masarnen fel y ddelwedd ganolog i archwilio hunaniaeth. 
Mae’r adnodd yn cynnwys trafodaeth ac ysgogiadau 
ysgrifennu i bobl ifanc ymgysylltu â’r testun a chreu eu 
cerdd eu hunain mewn ymateb.

NI  YW COED
Mae’r adnodd hwn wedi ei gynhyrchu ar gyfer Amdanom Ni yn rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU. 

Mae’r adnodd amlddisgyblaethol yma yn uno ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth a gwyddo-
niaeth: gall athrawon ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth i archwilio technegau llenyddol 
mewn cyd-destunau gwyddonol ac i archwilio’r creadigrwydd sy’n sail i themâu gwyddonol. 
Gall myfyrwyr hŷn ddefnyddio’r adnodd yn eu hamser ei hunain i hybu eu darllen a chreu 
syniadau ar gyfer cerddi eu hunain.

Os ydych chi’n 4-18 ac wedi’ch ysbrydoli i ysgrifennu cerdd ar y themâu a drafodir 
yma, cyflwynwch hi i’r gystadleuaeth farddoniaeth Amdanom Ni erbyn 23:59 GMT 
ar 9 Ionawr 2022 am gyfle i ennill gwobrau gwych. Gallwch hefyd ymgeisio yn y 
gystadleuaeth codio ar yr un thema trwy gyflwyno prosiect Scratch. Dysgwch fwy ac 
ymgeisio ar-lein ar amdanomni.com.

AMDANOM
NI



GWYBODAETH ALLWEDDOL
Mae tua 200 o rywogaethau o goed masarn, sy’n cael eu dosbarthu ar draws Parth 
Tymherus y Gogledd (ardal y blaned o Drofan y Cranc i Gylch y Gogledd). Mae coed masarn 
yn amrywio’n fawr o ran maint ac ymddangosiad, ond mae llawer yn adnabyddus am eu 
lliwiau coch ac oren bywiog yn yr hydref. Defnyddir rhai coed masarn i gynhyrchu surop 
masarn, tra bod eraill yn darparu pren ar gyfer dodrefn. Ar draws y byd, gwerthfawrogir y 
goeden fasarn am ei chysylltiad â chryfder a gwydnwch – mae dail masarn hyd yn oed yn 
ymddangos ar faner Canada. 

Yn y Deyrnas Unedig, yr unig goeden fasarn frodorol yw’r Fasarnen Fach, sy’n gallu tyfu 20 
metr o uchder a byw am hyd at 350 o flynyddoedd. Mae i’w gael mewn coedwigoedd, 
gwrychoedd ac iseldiroedd sialc. Fodd bynnag, mae rhywogaethau eraill o goed Masarn yn 
aml yn cael eu plannu mewn trefi a dinasoedd, felly efallai eich bod wedi gweld Masarn yn 
eich cymdogaeth eich hun.

Mae coed Masarn Bach yn bwysig ar gyfer bioamrywiaeth, a dyna sut rydyn ni’n mesur yr 
ystod o organebau byw mewn un cynefin. Mae’r Fasarnen Fach yn gartref pwysig i lawer o 
fywyd gwyllt arall, gan gynnwys llyslau a buchod coch cwta. Mae gwyfynod yn bwydo ar ei 
dail, mae mamaliaid yn bwyta ei ffrwythau, ac mae gwenyn ac adar yn casglu ei neithdar. 
I’r holl greaduriaid hyn, mae gan y goeden Fasarn rôl ganolog yn eu bywydau – meddyliwch 
amdani fel canol tref ar gyfer pryfed ac anifeiliaid bach, lle mae llawer yn rhyngweithio 
ac yn dod o hyd i fwyd. Mae coed masarn hefyd yn dda am ddal llygredd aer, gan helpu 
glanhau’r aer rydyn ni’n ei anadlu. Fel pob coeden, maen nhw’n amsugno carbon deuocsid, 
dŵr a golau, ac yn creu ocsigen a glwcos. Gelwir y broses hon yn ffotosynthesis.

Daeth llawer o’r wybodaeth uchod o wefan y Woodland Trust wefan, lle gallwch 
ddarganfod mwy am y Fasarnen Fach a gwylio fideo (Saesneg) yn dangos blwyddyn ym 
mywyd y goeden. 

https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/a-z-of-british-trees/field-maple/
https://www.youtube.com/watch?v=DxuP3iC1Wao


NAWR BETH AM I  NI  FEDDWL AM Y PWNC YMA 
AR FFURF CERDD…
Dyma ‘Maple’, gan Talulah Quinto.

MAPLE

They named me after a sweet tree
As if to hide my spirit

They named me after a gentle tree
As if to hide my strength

They named me after a small tree
As if I would not grow

They named me after an old tree
As if I was not young

They named me after a living tree
And I will forever live

They named me after a sleeping tree
And I will never sleep

The name they chose is perfect
It holds me young and old
Sweet and able
Gentle and bold
That tree is Maple.



MASARNEN

Maent wedi fy enwi ar ôl coeden felys
Fel petai i guddio fy ysbryd

Maent wedi fy enwi ar ôl coeden addfwyn
Fel petai i guddio fy nerth

Maent wedi fy enwi ar ôl coeden fechan
Fel pe na fyddwn i’n tyfu

Maent wedi fy enwi ar ôl hen goeden
Fel pe na fyddwn i’n ifanc

Maent wedi fy enwi ar ôl coeden fyw
A byddaf yn byw am byth

Maent wedi fy enwi ar ôl coeden sy’n cysgu
Ac ni fyddaf byth yn cysgu

The mae’r enw a ddewiswyd ganddynt yn berffaith
Mae’n fy nghadw yn hen ac ifanc
Melys a galluog
Addfwyn a beiddgar
Y goeden honno yw’r Fasarnen.

DAU GYFIEITHIAD
Dyma ‘Masarnen’. Cyfieithwyd gan Bla Translation.



MASARN

Enwyd fi ganddynt ar ôl coeden felys
Fel petai i guddio fy asbri

Enwyd fi ganddynt ar ôl coeden addfwyn
Fel petai i guddio fy nerth

Enwyd fi ganddynt ar ôl hen goeden
Fel na phetawn i’n ifanc

Enwyd fi ganddynt ar ôl coeden fyw 
A byddaf fythol fyw

Enwyd fi ganddynt ar ôl coeden sy’n cysgu
Ac ni fyddaf yn cysgu byth

Mae’r enw a ddewiswyd ganddynt yn berffaith
mae’n fy nghynnal yn ifanc ac yn hen
yn felys ac yn debol
yn addfwyn ac yn eofn
Masarn – y goeden yw’r Fasarnen.

Dyma ‘Masarn’. Cyfieithwyd gan Sian Northey.

Mocha Moth, which feed on Field Maple.
Photo credit: Butterfly Conservation

Pa gyfieithiad ydych chi’n ei ffafrio, a pham?



PWYNTIAU TRAFOD
• Pwy ydych chi’n meddwl yw’r ‘nhw’ yn y gerdd? Pwy ydych chi’n meddwl yw’r ‘fi’?

• Mae dewis enw yn gyfrifoldeb mawr. Pan fyddwn ni’n enwi rhywbeth – gallai fod yn fabi, 
planhigyn sydd newydd ei ddarganfod, neu hyd yn oed y ffôn clyfar diweddaraf – sut 
ydyn ni’n mynd ati i ddewis enw? Pa fathau o rinweddau ddylem eu hystyried wrth enwi 
rhywbeth neu rywun? Sut ydych chi’n teimlo am eich enw eich hun?

• Darllenwch y gerdd a thanlinellwch y berfau (y geiriau ‘gwneud’) sydd yn yr amser 
gorffennol, lle mae’r weithred wedi’i chwblhau. Mewn lliw gwahanol, tanlinellwch y 
berfau yn yr amser presennol, lle mae’r weithred yn dal i ddigwydd. Yn olaf, mewn 
trydydd lliw, tanlinellwch y berfau lle bydd y weithred yn digwydd yn y dyfodol. Pam 
ydych chi’n meddwl bod y siaradwr wedi cynnwys berfau ym mhob un o’r tri amser? 
Beth mae hyn yn ei awgrymu am y ffordd y mae’r bardd yn gweld y gorffennol, mewn 
cyferbyniad â’r presennol a’r dyfodol? Ym mha ffordd mae’r gwahanol amserau’n 
cyfrannu at archwiliad yr adroddwr o’r disgwyliadau sydd gan bobl ohono, o gymharu â 
sut maen nhw’n edrych arnyn nhw eu hunain?

• Pan ddarllenoch y gerdd gyntaf, efallai eich bod yn meddwl mai’r bardd ei hun oedd yr 
adroddwr. A yw’n syndod ichi ddysgu bod y gerdd yn ymwneud â gafr sy’n anwes? Sut 
mae gwybod hynny yn newid y ffordd rydych chi’n darllen llais y gerdd?

• Mae’r gerdd yn defnyddio ailadroddiad, ac yn fwy penodol anaffora, sef pan fydd yr un 
gair neu ymadrodd yn cael ei ailadrodd sawl gwaith ar ddechrau brawddegau olynol. Yn 
yr enghraifft hon, mae’r ymadrodd ‘Maent wedi fy enwi ar ôl…’ yn cael ei ailadrodd chwe 
gwaith. Yn eich barn chi, pa effaith mae hyn yn ei greu? Sut mae pum llinell olaf y gerdd 
yn cyferbynnu â hyn?

• Daw’r gair anaffora o’r Groeg (‘ana’, sy’n golygu ‘yn ôl’ a ‘pherein’, sy’n golygu ‘i gludo’), 
sy’n cyfieithu’n llythrennol fel ‘cario yn ôl’. Sut ydych chi’n meddwl bod hyn yn gweithio 
mewn cerdd fel hon? Sut gall anaffora gysylltu gwahanol rannau o gerdd neu wahanol 
syniadau mewn cerdd?

• Mae’r ymadrodd ‘Fel pe byddwn…’ hefyd yn cael ei hailadrodd, tra bod ‘A byddaf…’ yn 
ymddangos ddwywaith. Sut mae’r llinellau sy’n dechrau ‘Fel e byddwn…’ yn cymharu â’r 
rhai sy’n dechrau gyda ‘A byddaf …’?

• Beth yw rôl y goeden yn y gerdd? Mae’r bardd yn ei defnyddio fel ffordd i archwilio ei 
hunaniaeth ei hun. Dyma enghraifft o symbolaeth, lle rydyn ni’n defnyddio gwrthrych 
neu ddelwedd i gynrychioli rhywbeth arall. Pam dewisodd y bardd goeden Fasarn? Pe 
byddech chi’n dewis coeden i archwilio’ch hunaniaeth eich hun, pa goeden fyddech 
chi’n ei dewis?

• Rhowch gylch o amgylch cymaint o ansoddeiriau (geiriau sy’n disgrifio) ag y gallwch chi 
ddod o hyd iddyn nhw yn y gerdd e.e. ‘melys’, ‘hen’. Oes ganddyn nhw unrhyw beth yn 
gyffredin? A oes unrhyw gyferbyniadau yn eu plith?

• Mae’r gerdd ‘Masarnen’ yn defnyddio cyfosodiad, lle mae dau beth yn cyferbynnu. 
Dewch o hyd i’r enghreifftiau o gyfosodiad. Sut mae’r enghreifftiau’n cyfrannu at 
archwiliad yr adroddwr o’i hunaniaeth fel y mae pobl eraill yn ei weld ac fel y’i gwelir 
ganddo’i hun?

• Ydych chi’n meddwl bod y siaradwr yn dweud wrthym ei fod yn wahanol i’r goeden 
Fasarnen, neu’n debyg iddi? A allan nhw fod y ddau?



YSGRIFENNU EICH CERDD EICH HUN
Rydym wedi dysgu uchod bod coed Masarn yn gartrefi i lawer o wahanol greaduriaid, gan 
ddarparu bwyd a chysgod. Maen nhw hefyd yn chwarae rhan bwysig ym mywydau bodau 
dynol: maen nhw’n helpu glanhau llygredd o’r awyr, rydyn ni’n eu defnyddio i wneud dodrefn 
ac offerynnau cerdd, ac wrth gwrs surop masarn!

Mae’r Fasarnen yn dangos sut mae gan goeden sengl rolau lluosog o fewn yr ecosystem 
(sef cymuned o organebau yn rhyngweithio, a’r amgylchedd maen nhw’n byw ynddo). 
Heb y goeden, byddai llawer o greaduriaid, gan gynnwys bodau dynol, yn dioddef. Nawr, 
wrth i ni weld effeithiau’r argyfwng hinsawdd, mae’n hanfodol ein bod ni’n gofalu am goed 
oherwydd bod eu gwarchod yn golygu amddiffyn yr holl greaduriaid eraill sy’n dibynnu 
arnyn nhw.

DYMA RAI  MANNAU CYCHWYN 
AR GYFER CERDDI…

• Ysgrifennwch gerdd yn archwilio ein 
perthynas â choed. Fe allech chi 
ddewis math penodol o goeden a 
myfyrio ar yr hyn y mae’n ei olygu i ni 
fel bodau dynol, neu’r hyn y mae’n ei 
olygu i greaduriaid eraill. Fe allech chi 
hyd yn oed geisio arbrofi gyda’r llais – 
beth am ysgrifennu cerdd o safbwynt 
coeden, neu un o’r creaduriaid sy’n byw 
arni neu ynddi?

• Mae coed wedi cael eu defnyddio ers 
amser maith i gynrychioli bywydau 
pobl – meddyliwch am goeden 
deulu, er enghraifft. Mae llawer o’r 
iaith rydyn ni’n ei defnyddio i siarad 
am goed hefyd yn cael ei defnyddio 
mewn cyd-destunau eraill. Gall geiriau 
fel gwreiddyn, cangen, blagur neu 
hedyn fod â gwahanol ystyron mewn 
gwahanol amgylchiadau. Ysgrifennwch gerdd yn disgrifio’ch bywyd eich hun, neu fywyd 
rhywun arall, gan ddefnyddio iaith goed. Pa goeden fyddwch chi’n ei dewis? Meddyliwch 
sut mae eu bywyd yn tyfu o’r ddaear i fyny, a sut maen nhw’n gysylltiedig â’r byd o’u 
cwmpas fel canghennau coed. 

• A allwch chi feddwl am drosiad o’ch bywyd bob dydd a allai gynrychioli ecosystem? 
Meddyliwch am rywle sy’n lleoliad pwysig yn y gymuned – ysgol, llyfrgell neu ganolfan 
siopa efallai. Pwy yw’r gwahanol bobl sy’n defnyddio’r lle hwn a sut maen nhw’n 
rhyngweithio? Ystyriwch sut mae pob person yn y lleoliad yn dibynnu ar y lleill. 

• Roedd y gerdd ‘Masarnen’ yn canolbwyntio ar enwi, a’r disgwyliadau rydyn ni’n eu creu 
wrth enwi rhywbeth. Ysgrifennwch gerdd am enwau, gan arbrofi efallai gyda dyfeisio 
enwau newydd ar gyfer pethau cyfarwydd. Sut mae ailenwi rhywbeth yn ei newid?

• Ydych chi erioed wedi gweld hedyn masarnen? Maen nhw’n edrych fel petai ganddyn 
nhw adenydd ac weithiau gallwch chi eu gweld nhw’n troelli trwy’r awyr. Beth mae hyn 
yn eich atgoffa ohono? Efallai y gallech chi feddwl sut mae hedyn masarnen yn edrych 
fel allwedd drws – allwedd i beth yw hyn? Os yw’n hofrennydd, i ble mae’n mynd?



CAMAU NESAF
Unwaith y byddwch wedi ysgrifennu cerdd, ystyriwch ei chyflwyno yng nghystadleuaeth 
Amdanom Ni. Mae’r gystadleuaeth am ddim ac yn agored i bobl ifanc sy’n byw yn y Deyrnas 
Unedig a rhwng 4-18 oed ar y dyddiad cau o ddydd Sul 9 Ionawr 2022. Ni ddylai cerddi fod 
yn fwy na 20 llinell o hyd. Os byddwch yn fuddugol, gallai’ch cerdd gael ei chynnwys mewn 
sioe fyw fawr fydd yn teithio’r DU yn ystod gwanwyn 2022. Bydd enillwyr hefyd yn derbyn 
llawer o bethau eraill, a chyfleoedd datblygu. Ymgeisiwch ar-lein ar amdanomni.com.

Mae Amdanom Ni yn sioe epig newydd i bawb sydd erioed wedi edrych i fyny tua’r awyr yn y 
nos a phendroni am ein cysylltiad â’r bydysawd mawr. Wedi ei ddatblygu ar y cyd â beirdd a 
gwyddonwyr ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig, bydd Amdanom Ni yn adrodd hanes 
y ffyrdd niferus rydym wedi ein cysylltu i’r bydysawd, y byd naturiol a’n gilydd.

Mae Amdanom Ni yn gydweithrediad am y tro cyntaf rhwng 59 Productions – y stiwdio 
ddylunio arobryn a chwmni cynhyrchu a greodd y cynllun fideo syfrdanol ar gyfer Seremoni 
Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012; Stemettes – y fenter gymdeithasol arobryn 
sy’n gweithio ar draws y DU ac Iwerddon i ddenu menywod ifanc a phobl ifanc anneuaidd i 
yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM); a The Poetry 
Society – un o sefydliadau celfyddydol mwyaf dynamig Prydain yn hyrwyddo barddoniaeth 
i bob oed.

�fty nine productions


