Sut mae Gwneud Cloch Wynt o Dun Pringles
Yr wythnos hon, ein thema ni yw ‘nos’ ac rydyn ni wedi anfon cerddoriaeth nos atat ti i wrando arni a’i
mwynhau. Gan fod y nos fel arfer yn amser tawel, bydd ein offeryn yr wythnos hon yn dawel ond yn dal i
fod yn llwyth o hwyl i’w wneud.
Bydd angen:
•
•
•
•
•
•

•

Rhywun I’ch helpu chi (pwysig iawn)
Tun Pringles gwag (neu unrhyw greision eraill sy’n dod mewn tiwb)
Tyllwr papur
Rhubanau, cortyn neu label potel blastig (gwnaiff unrhyw un y tro)
Siswrn
Pethau a fydd yn gwneud sŵn wrth iddyn nhw daro yn erbyn ei gilydd. Galli di ddefnyddio llawer
o bethau gwahanol, ond gallai'r rhain gynnwys: brigau sych o’r ardd neu a gasglaist ti wrth fynd
am dro; gro mân a cherrig; capiau poteli; hen feiros a’r inc yn sych; hen glustdlysau; ceiniogau;
clipiau papur; clipiau papur sy’n plygu am yn ôl; botymau. Pethau bychan sy’n tincian neu’n
cloncian neu bethau nad ydyn nhw’n drwm yw’r gorau achos byddan nhw’n chwythu’n haws yn y
gwynt.
Dewisol: Ffoil alwminiwm, pinau ffelt neu Sharpies a phren mesur.

Cam un (dewisol):
Rhwyga ddigon o ffoil alwminiwm mewn un stribed i’w lapio o amgylch y tun Pringles yn hwyrach. Yna, os
hoffet ti, lliwia un ochr o’r ffoil alwminiwm â llawer o wahanol liwiau gan ddefnyddio pinau ffelt neu
Sharpies i’r haul adlewyrchu oddi arnyn nhw. Pan fo’r ffoil lliwgar yn sych, lapia fe o amgylch y tun
Pringles. Paid â phoeni am grychau a phaid â phoeni os oes gormod ohono fe – galli di blygu unrhyw
weddill dros y pen i mewn i'r tun Pringles. Efallai y gweli di fod angen i ti lynu, neu osod selotêp neu dac i
ddal y ffoil yn sownd.
Cam Dau:
Gofyn i’r oedolyn ddefnyddio tyllwr papur neu siswrn i wneud nifer o dyllau yn y caead Pringles. Gofyn
iddi/iddo dorri'r rhuban neu'r cortyn yn ddarnau hir tua'r un hyd. Mae tua 12 modfedd o hyd yn hen
ddigon. Yn olaf, rho’r darnau o ruban trwy’r caead a’u clymu nhw fesul dau ochr mewn y caead fel eu bod
nhw’n hongian i lawr am allan pan roi di’r caead yn ôl am ben y tun Pringles. Galli di hefyd ddefnyddio
label potel blastig yn lle cortyn neu ruban: gofyn i’r oedolyn ei dorri yn stribedi hir a galli di eu lynu gyda
selotêp wrth ochr fewnol caead y tun Pringles.
Cam Tri:
Gosod y pethau a gasglaist ti (fel capiau poteli, priciau neu geiniogau) ar ben isaf y rhubanau, cortyn neu’r
stribedi o label potel. Efallai y byddi di eisiau clymu pethau fel brigau neu hen feiros wrth y pen arall gyda
chwlwm. Ar gyfer pethau eraill fel capiau poteli, cerrig, neu geiniogau, efallai y bydd angen i ti ddefnyddio
selotêp neu lud cryf da. Ar ôl gosod popeth yn sownd, rho’r caead Pringles yn ôl ar y tun.
Cam Pedwar:
Gofynnwch I’ch cynorthwyydd wneud dau dwll ym mhen gwaelod y tun Pringles gan ddefnyddio siswrn a
rhoi rhuban neu gortyn drwy un twll ac allan o’r llall a chlymu’r ddau ben ynghyd y tu allan. Am ffordd
ychydig yn haws, gwna un twll yn unig yng ngwaelod y tun, rho gortyn neu rhuban drwyddo ac chlymu
clip papur neu ddau wrtho ar yr ochr fewnol. Bydd hyn yn atal y cortyn neu’r rhuban rhag llithro yn ôl
allan. Yn olaf, crog dy gloch wynt wrth ymyl ffenestr i’r haul adlewyrchu oddi arno ac i’r gwynt chwythu
trwyddo.

