
Bydd angen:

Siswrn
Pensiliau, peniau, beiro ddu
Tâp
Paent
Deunydd o fyd natur – brigau, mwsog, dail, gwair a rhedyn 
ac ati – y gallwch ddod o hyd iddyn nhw
A3 papur (wedi'u cynnwys)
Tun gwag a glân
Balwn (dewisol)
Papur newydd (dewisol)
Llinyn neu elastig
Glud

Activities:
Creu eich Brwshys Paent eich hunan
Creu Bwrdd Negeseuon Clytwaith
Gwneud eich Drwm Bysedd eich hunan
Llyfr Braslun Concertina / Origami
Mwgwd Blaidd
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Make your own paint brushes

Bydd angen

Deunydd o fyd natur – brigau, mwsog, dail, gwair a
rhedyn ac ati – y gallwch ddod o hyd iddyn nhw
Tâp masgio neu unrhyw dâp sydd ganddoch chi.
Siswrn
Paent

Creu eich Brwshys Paent eich Hunan

Rhowch her i'ch hunan:

ceisiwch greu brwsh paent

gyda dim byd ond deunydd

naturiol o'r parc neu'r ardd



Cam Un:

Dewiswch un brigyn sy'n eitha' syth i fod yn ffon i'ch brwsh paent.

Nesaf, bydd angen rhywbeth ar gyfer y blew.
Dyma syniadau:

Dail a brigau bach
Mwsog
Rhedyn
Gwellt neu wair

Cam Dau:

Casglwch rai o'r deunyddiau sydd ganddoch chi at ei gilydd o gwmpas pen y brigyn
rydych chi wedi'i ddewis i fod yn ffon

Mae'n debyg i greu ysgub fach!

Yna, gydag un llaw yn dal eich 'brwsh' gyda'i gilydd,
ewch â thâp masgio o gwmpas diwedd y ffon i
ddiogelu deunydd y brwsh.

Efallai y bydd angen gofyn i rywun roi help llaw 
gyda hyn!

Cam Dri:

Unwaith mae'r brigau ac ati wedi'u glynu at eich ffon, 
gallwch dacluso'r brwsh gyda siswrn os oes angen.

Os dewch chi o hyd i lawer o frigau sy'n addas i fod 
yn ffyn brwshys, gwnewch lawer o wahanol frwshys.

Creu eich Brwshys Paent eich Hunan

Edrychwch ar y daflen

nesaf i gael syniadau

ynghylch sut i ymarfer

creu marciau.

Dyma ffordd gyflym os
ydych chi'n brin o amser, neu
os nad oes ganddoch chi dâp
- defnyddiwch beg dillad neu
glip pili pala!



Cam Un:

Dewiswch un brigyn sy'n eitha' syth i fod yn ffon i'ch brwsh paent.

Nesaf, bydd angen rhywbeth ar gyfer y blew.
Dyma syniadau:

Dail a brigau bach
Mwsog
Rhedyn
Gwellt neu wair

Cam Dau:

Casglwch rai o'r deunyddiau sydd ganddoch chi at ei gilydd o gwmpas pen y brigyn
rydych chi wedi'i ddewis i fod yn ffon

Mae'n debyg i greu ysgub fach!

Yna, gydag un llaw yn dal eich 'brwsh' gyda'i gilydd,
ewch â thâp masgio o gwmpas diwedd y ffon i
ddiogelu deunydd y brwsh.

Efallai y bydd angen gofyn i rywun roi help llaw 
gyda hyn!

Cam Dri:

Unwaith mae'r brigau ac ati wedi'u glynu at eich ffon, 
gallwch dacluso'r brwsh gyda siswrn os oes angen.

Os dewch chi o hyd i lawer o frigau sy'n addas i fod 
yn ffyn brwshys, gwnewch lawer o wahanol frwshys.

Creu eich Brwshys Paent eich Hunan

Edrychwch ar y daflen

nesaf i gael syniadau

ynghylch sut i ymarfer

creu marciau.

Dyma ffordd gyflym os
ydych chi'n brin o amser, neu
os nad oes ganddoch chi dâp
- defnyddiwch beg dillad neu
glip pili pala!
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Bydd angen :

Creu Bwrdd Negeseuon Clytwaith

Papur
Siswrn
Glud
Pensiliau, peniau a phensiliau lliw, paent ac ati



Mae'r ymarfer yma'n cynnwys creu un darlun neu neges bob dydd am wythnos, a gall
cymaint o bobl ag yr hoffech chi gymryd rhan.

Mae'r syniad yn seiliedig ar siâp diliau mêl, ac mae'n defnyddio hecsagonau. Gallwch osod
y bwrdd negeseuon yn unrhyw le, ar wal, ar yr oergell, neu ar ddarn o gerdyn neu bapur.

Cam Un:
Defnyddiwch y daflen sydd â hecsagonau drosti i ddechrau'ch bwrdd negeseuon.

O dan y daflen yma mae templed y gallwch chi ei dorri allan ac arlunio o'i gwmpas ar
bapur gwahanol liwiau neu ddefnydd os hoffech chi.

Cam Dau:
Ar eich hecsagon cyntaf gallwch arlunio unrhyw beth hoffech chi, neu 
ysgrifennu neges - sut ydych chi'n teimlo heddiw?

Gwnewch yr un peth yfory - torrwch hecsagon allan neu dewiswch un, 
ac arluniwch rywbeth neu ysgrifennwch neges, ac yna gludwch eich 
hecsagon drws nesaf i'r cyntaf.

Yn araf, byddwch chi'n adeiladu diliau mêl cyfan allan o luniau a myfyrdodau i edrych yn ôl
arnyn nhw.

Creu Bwrdd Negeseuon Clytwaith

Gall hyn fod yn ffordd dda
o rannu sut rydych chi'n
teimlo gyda phobl eraill.

Defnyddiwch hwn fel
templed - gallech ei

lynu ar gerdyn er mwyn
iddo bara'n hirach.

Neu gallwch greu thema argyfer eich bwrdd negeseuon- natur, anifeiliaid,chwaraeon - beth bynnagsydd orau ganddoch chi.





Bydd angen:

Tun gwag a glân
Balŵn
Tâp (tâp trydanol fyddai orau)
Papur, peniau, pensiliau neu baent lliwgar i addurno

Gwneud eich Drwm Bysedd eich hunan
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Os oes gennych fynediad i'r
rhyngrwyd mae yna lawer o
ysbrydoliaeth - ee. dim ond

chwilio am ArgosDrumfromhome

Gwneud eich Drwm Bysedd eich hunan

Gallech greu cit cyfan oddrymiau gyda thuniau ofeintiau gwahanol er mwyncreu gwahanol synau.

Cam Un:

Gwnewch yn siŵr fod eich tun neu'ch pot yn wag, yn lân, ac yn sych.

Cam Dau:
Gan ddefnyddio siswrn, torrwch y pen cul oddi ar y balŵn (fel yn y llun)

Rhowch y tun rhwng eich pengliniau, ac 
yn ofalus, tynnwch y balŵn ar draws pen 
agored eich tun er mwyn creu croen tynn 
ar gyfer eich drwm.

Rhowch dâp yn dynn o gwmpas ymyl 
agoriad y tun er mwyn diogelu'r balŵn.

Cam Dri:
Profwch sain eich drwm - gallwch ddefnyddio'ch bysedd neu bensil, chopstick
neu ddarn o bren.

Cam Bedwar:
Os ydych chi'n hapus gyda'r sain, yna gallwch addurno'ch drwm.

Torrwch ddarn o bapur i fynd o gwmpas y tun (gallech ddilyn siâp label y tun)

Addurnwch y papur sut bynnag hoffech chi, ac yna gludwch y papur ar eich
drwm gyda glud/tâp selo neu fwy o'r tâp trydanol.

Ar gyfer y drymiau:
Sosbenni
Cratiau plastig, cartonau a photeli
Bocsys cardfwrdd 
Platiau a phowlenni plastig
Ffyrc a llwyau metel
Allweddi (i'w hysgwyd!)

Ar gyfer y ffyn drymiau:
Llwyau pren
Peniau / Pensiliau
Eich bysedd, gwadn eich llaw, eich dwrn a'ch traed!

Dyma restr o bethau eraill y gallech
chi eu defnyddio i greu eich cit
drymiau unigryw eich hunan
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Llyfr Braslun Concertina / Origami

Bydd angen:

Papur
Siswrn
Pren mesur
Rhuban neu linyn
Pensiliau, peniau a phensiliau lliw, paent ac ati



Nawr mae ganddochchi lyfr braslunpersonol i'w lenwi.

Cam Un:
● Defnyddiwch un darn o bapur cetris A3.
● Plygwch ddau ddarn o bapur yn eu hanner ar eu hyd, a thorrwch yn ofalus ar hyd y plygiad.

Cam Dau:
Trowch y ddau betryal papur ar eu hochr, a glynwch nhw at ei gilydd o ben i ben. Bydd
angen i'r ddau ben orgyffwrdd tua 1cm, ac mae'n bosib y bydd angen i chi ddefnyddio
ychydig o dâp i'w cadw gyda'i gilydd.

Gludwch neu dapiwch y man
lle maen nhw'n uno

...........14cm.....................14cm.....................14cm.......... ...........14cm.......... ...........14cm.....................14cm..........

Plygwch ar hyd y llinellau yma i greu plygiadau
concertina

Step Three:

Defnyddiwch ruban neu linyn i glymu'ch llyfr ar gau
Os oes cerdyn ganddoch chi, gallech ei droi'n glawr - cofiwch ddylech
chi ddim ond gludo un pen eich stribed bapur i ymyl y cerdyn.

Llyfr Braslun Concertina / Origami
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Mwgwd Cath 

Bydd angen:

An adult or older sibling to help you
Templedi (wedi'u cynnwys)
Tap neu ffon lud
Pensiliau, peniau a phensiliau lliw, paent ac ati
Llinyn neu elastig



Mwgwd Cath

GAIR I GALL:ysgrifennwch y llythyrensydd drws nesaf i bob darnar gefn y darnau rydychchi'n eu torri allanCam Un:
Dechreuwch drwy liwio'ch mwgwd cath. Gallwch ddefnyddio pensiliau, peniau
neu baent, yn dibynnu beth sydd ganddoch chi yn y tŷ.

Cam Dau:
Gallwch ddefnyddio llawer o groeslinellu 
er mwyn ychwanegu rhai ardaloedd golau a thywyll.
Gallwch bwyso'n galetach gyda'ch pensil hefyd i greu ardaloedd tywyllach

Ar ôl i chi orffen lliwio'ch cath, torrwch dempled (a.) allan. Torrwch y tu mewn i'r
llygaid hefyd drwy greu twll bach yn y canol, ac yna torri o gwmpas yr ymyl.

Cam Tri:
Torrwch ar hyd y llinell ddotiog, ac yna plygwch eich carden i gwrdd â'r llinell
ddu drws nesaf iddi. 
Defnyddiwch dâp neu lud i'w lynu yn ei le.

Cam Pedwar:
Torrwch y trwyn (b.) a'r blew (d.) a glynwch 
nhw yn eu lle. Gallwch gyrlio diwedd y blew 
gyda siswrn hefyd.

Cam Pump:
Nesaf, torrwch y clustiau cath (c.) a phlygwch 
nhw ar hyd y llinell. Tapiwch neu gludwch nhw yn eu lle.

Cam Chwech:
Glynwch linyn neu elastig at bob ochr i'ch mwgwd. Er mwyn gwneud hyn, bydd
angen i chi ddal eich mwgwd yn erbyn eich wyneb a gofyn i rywun fesur faint o
linyn fydd ei angen arnoch i glymu dau ddarn o linyn yn y cefn.

Chwiliwch am
oedolin ich helpu!
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Mwgwd Blaidd

Bydd angen:

Templedi (wedi'u cynnwys)
Siswrn
Pensiliau
Peniau ac Paent 
Tâp neu ffon lud neu staplwr
Llinyn neu elastig
Papur newydd



Mwgwd Hwyaden

Cam Un:

Dechreuwch drwy liwio'r darnau o'r mwgwd blaidd. Gallwch ddefnyddio pensiliau, peniau
neu baent, yn dibynnu beth sydd ganddoch chi yn y tŷ. Dw i wedi defnyddio pensiliau yn
gyntaf, drwy gysgodi'r ardaloedd golau a thywyll a defnyddio rhannau gwahanol o'r bensil
i greu gwahanol weadau. Os gwasgwch chi'n galetach gyda'ch pensil, gallwch greu
ardaloedd tywyllach, a defnyddiwch ochr eich pensil i greu gwead meddalach.

Wrth ddefnyddio'r paent ar ben y marciau pensil, defnyddiais wahanol fathau o frwshys.
Rhowch gynnig ar ddabio'r brwsh, defnyddio strociau brwsh ysgafnach gyda brwsh
teneuach, a defnyddio'r paent yn drwchus hefyd. Gallwch ymarfer eich marciau ar bapur
sgrap yn gyntaf.

Unwaith rydych chi'n hapus gyda'ch haenau o bensiliau a phaent, a'i fod wedi sychu,
gallwch fynd dros unrhyw linellau du sydd wedi cael paent arnyn nhw.

Cam Dai:

Torrwch dempled (a.) allan. Torrwch y tu mewn i'r llygaid hefyd drwy greu twll bach yn y
canol, ac yna torri o gwmpas yr ymyl. 

Nesaf, torrwch (d.) allan. Yna, torrwch ar hyd y llinell ddotiog a phlygwch eich cerdyn i
mewn rywfaint. Defnyddiwch dâp neu lud i'w lynu yn ei le.

Torrwch y trwyn allan (f.), a'i lynu i ddiwedd y swch.

Cam Tri:

Torrwch (d.) allan a'i lynu i dop y pen yn y canol ac i'r ochrau, ond dylech ei blygu ychydig er
mwyn ei wneud yn 3D (fel yn y llun isod).

Nesaf, torrwch y tu mewn i'ch clustiau blaidd (b.) a'u glynu gyda phlygiad. Torrwch yr aeliau
allan (g.) a'u glynu mewn un man i'w cael nhw i sticio i fyny. Gallwch ddefnyddio beiro i
ychwanegu manylion at yr aeliau.  Torrwch ddwy ran (e.) a'u glynu ar grymedd o dan y llygaid.

Cam Bedwar:

Nesaf, gallwch dorri (h.) ac (i.) allan. Gallwch lynu'r darnau yma lle bynnag hoffech chi nhw.
Byddwch mor greadigol ag yr hoffech. Gallwch hefyd arlunio mwy i ychwanegu llawer o
haenau.

Nawr gallwch gyflwyno deunydd arall, sef papur newydd. Torrwch siapiau tebyg i'r rhai sydd
ganddoch chi, ac ychwanegwch y rhain i'ch mwgwd hefyd. Glynwch nhw i lawr ar un pen, a
chyrliwch y gweddill gyda'ch bys.

Yn olaf, glynwch linyn neu elastig at ddwy ochr eich mwgwd. Er mwyn gwneud hyn, bydd
angen i chi ddal eich mwgwd yn erbyn eich wyneb a gofyn i rywun fesur faint o linyn fydd ei
angen arnoch i glymu dau ddarn o linyn yn y cefn.








