
 

Sut i greu panbibau o wellt 

Bydd angen... 

• 1 cynorthwyydd 

• 8 neu ragor o wellt yfed - y gorau po fwyaf! Mae gwellt plastig yn gwneud sŵn gwell ond 

mae rhai papur yn gweithio’n dda hefyd. 

• Siswrn 

• Selotep 

• Pren mesur 

• Gefail law a thaniwr/matsis (dewisol). 

Cam Un: 

Torra’r gwellt yn ofalus i feintiau gwahanol gan ddefnyddio'r siswrn. Galli di ddefnyddio pren mesur i 

fesur a thorri 2cm bob tro neu galli di dorri faint mynni di! 

(Ar ôl gwneud hyn, os wyt ti’n defnyddio gwellt plastig, gofyn i’r oedolyn ddal un pen gyda’r gefail 

law gan adael 1 cm wrth ben. Yna os bydd yr oedolyn yn dal taniwr neu fatsien ar y darn 1cm, dylai 

doddi a selio. Gwnewch hyn i bob gwelltyn ac fe gei di sŵn cryfach wrth ganu dy bibellau. Cofiwch 

beidio â gwneud hyn gyda gwellt papur.) 

Cam Dau: 

Lliwia neu baentio dy wellt! Os wyt ti’n defnyddio gwellt papur bydd yn ofalus i beidio â gwneud 

unrhyw dyllau ychwanegol ynddynt â phensiliau miniog. Os wyt ti’n gwneud twll, paid â phoeni, 

efallai y gwnaiff y sŵn yn fwy diddorol pan lyni di’r panbibau at ei gilydd! 

Cam Tri: 

Nesaf, naill ai gosoda’r holl wellt wrth ei gilydd o’r hiraf i i'r byrraf neu (i gael sain mwy difyr) 

cymysga nhw mewn unrhyw drefn hoffi di. Defnyddia bren mesur i wneud yn siŵr eu bod i gyd 

mewn llinell syth, yna lapia ddarn hir o selotep yn ofalus ar draws canol y gwellt i'w glynu at ei 

gilydd. 

Fel cam ychwanegol, efallai y byddi di eisiau rhoi cynnig ar ddefnyddio’r darnau bach o wellt a 

dorraist ti rhwng y gwellt rwyt ti’n eu glynu at ei gilydd. Fel hyn, bydd mwy o le rhwng y gwellt wrth i 

ti chwarae'r panbibau.  

Cam Pedwar: 

Chwarae! Chwytha dros ben y gwellt i wneud sŵn. Dychmyga dy fod ti’n chwythu canhwyllau ar 

gacen. Sylwa pa wellt sy'n swnio’n isel a pha wellt sy'n swnio’n uchel! 

Her: Rho gynnig ar chwarae gyda rhai o'r darnau o gerddoriaeth rydyn ni wedi eu hanfon, sydd â 

chaneuon adar ynddynt. Gwna’n siŵr dy fod ti’n chwarae'n uwch na ni ac yn gwneud synau adar 

ffansi! 

Fideos eraill a allai fod o gymorth  

Gwneud panbibau o wellt yfed plastig: https://www.youtube.com/watch?v=sglOT1J80Ss 

Gwneud panbibau o wellt yfed papur: https://www.youtube.com/watch?v=BaymX3qJRbQ 
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