
 

Sut i Greu Güiro o Botel Ddŵr 
 

Offeryn a gafodd ei ddyfeisio naill ai yn ne America neu Affrica yw’r güiro. Mae’n bosibl bod y güiro 

gwreiddiol wedi ei greu gan bobl y Taíno o’r Caribî, gan ddefnyddio esgyrn anifeiliaid. 

Ond dydyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio unrhyw esgyrn anifeiliaid heddiw! 

 

Bydd angen... 

• Potel blastig wag – un nad yw’n gwbl llyfn sydd orau (h.y. byddai’n well petai lympiau a 

bympiau arni!) 

• Pensil neu bin ysgrifennu i'w ddefnyddio fel ffon ddrymio. 

• Dewisol: Reis sych, cerrig, dŵr, gwlân cotwm, tywod, neu unrhyw beth arall y gallwch ei 

arllwys i mewn i'ch guiro i greu sŵn. 

• Dewisol: Paent neu biniau lliwio. 

 

Cam Un: 

Addurno eich potel ddŵr! Defnyddiwch baent neu biniau a'i adael yn yr haul i sychu. 

 

Cam Dau: 

Pan fydd eich potel ddŵr yn sych, rydych chi'n barod i chwarae! I'w chwarae, rhwbiwch eich pen 

neu'ch pensil yn erbyn darnau lympiog y botel i wneud sŵn crafu. I wneud sŵn, gallech hefyd 

ddefnyddio eich bysedd, potel ddŵr arall, neu lwy bren neu fforc fetel. I greu sain güiro tawel iawn, 

gallech roi cynnig ar ddefnyddio deilen neu bluen! Gallech recordio rhai o'r synau ar ffôn neu iPad a 

chlywed sut maen nhw’n swnio… 

Cam Tri: 

Mae'r cam hwn yn hwyl, ond yn ddewisol. Arllwyswch reis, cerrig, gwlân cotwm, pacedi creision, 

deunydd lapio melysion, darnau o blastig a phapur, neu unrhyw beth arall i’ch potel. Gallwch 

ddefnyddio amrywiaeth o bethau ac os gallwch roi gwahanol bethau yn y guiro, bydd yn gwneud 

synau gwahanol.  Peidiwch â llenwi’r botel ddŵr gormod neu wnaiff e ddim llawer o sŵn! Hefyd, os 

ydych chi'n mynd i arllwys dŵr i'ch potel, byddai'n syniad da peidio ag ychwanegu unrhyw beth arall, 

gan y bydd y dŵr yn atal y pethau eraill rhag gwneud sŵn. Yn olaf, cofiwch roi’r caead ar eich 

offeryn!  

Wedi i chi wedi gwneud hyn i gyd, gallwch wneud synau ar eich güiro trwy grafu eich pen neu'ch 

pensil ar hyd yr ochr a thrwy ysgwyd neu rolio eich güiro ar hyd y llawr. 

 

Gweithgaredd i roi cynnig arno: 

Gallech hefyd geisio gwneud rhai synau brawychus gyda’ch chi güiro ar gyfer y fideos byr, arswydus 

isod. Rhowch gynnig ar wneud synau crafu pan fyddwch chi'n meddwl y gallai anghenfil neu siarc fod 

ar fin ymddangos ac ysgwyd eich güiro yn uchel pan welwch chi nhw ar y sgrin! 

1. Trip Nos Arswydus: https://www.youtube.com/watch?v=msrwbC7Y-FQ 

2. Shark Attack Batman lego: https://www.youtube.com/watch?v=zyGE5xk257o 

3. Booba – Calan Gaeaf: https://www.youtube.com/watch?v=QeLiAg80yCE 
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