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Pobwch eich Teisen eich Hun

Cyfarwyddiadau
Cynheswch y ffwrn i 180 gradd /Marc Nwy 4.
Irwch y tu fewn i’r ddau ban gyda menyn
Rhowch siwgr yn y bowlen gymysgu
Ychwanegwch fenyn wedi’i feddalu at y bowlen
gymysgu a’i gymysgu gyda’i gilydd gyda llwy fawr
Torrwch y ddau wy i mewn i ddysgl ar wahân a’u
curo gyda chwisg - ar ôl gwneud hynny,
ychwanegwch nhw i’r bowlen gymysgu a’u
cymysgu gyda’i gilydd.
Hidlwch y blawd i’r bowlen gymysgu a’i gymysgu
gyda’i gilydd
Ychwanegwch y cymysgedd yn gyfartal i’r ddau
ban.
Rhowch y paniau i mewn i’r ffwrn 
Coginiwch am 25 - 30 munud
I wirio os yw eich teisen wedi’i choginio, rhowch
sgiwer i ganol y deisen - os daw allan yn lân mae
wedi’i choginio!
Tynnwch hi allan o’r ffwrn gan ddefnyddio menig
ffwrn a’i gadael i oeri yn y paniau am 10 munud
Tynnwch y teisennau allan o’r paniau a gadael
iddynt oeri ar rac oeri
Ychwanegwch lenwad jam o’ch dewis a’i haddurno
ym mha ffordd bynnag yr hoffech chi gyda llawer
o bethau blasus!

Dyluniwch eich Teisen

100g siwgr
100g blawd hunan-
godi
100g o fenyn
2 wy

Cynhwysion
Bydd hefyd angen…

2 x Dun teisen
Powlen gymysgu
Chwisg
Gogr
Llwy cymysgu
Menig ffwrn
Ffwrn
Rac oeri

eich Hun



Gwnewch eich Tractor eich hun

Torrwch y siapiau allan a gweld os gallwch wneud tractor allan
ohonyn nhw (gofynnwch i oedolyn helpu gyda’r siswrn)

Allwch chi dynnu llun Bert yn ei dractor?



Mae Cherry yn dwlu ar ganu ei chân am
yr enfys

Allwch chi gofio hoff liwiau’r enfys?

C_________________
O_________________
M________________
Gw_______________
Gl________________
I_________________
F_________________

Allwch chi gofio hoff liwiau’r enfys?

Allwch chi liwio’r llun?



Allwch chi baru’r anifeiliaid â
phethau mae Bert yn eu casglu

ar ei fferm?



HWYADEN

Pa synau mae’r anifeiliaid hyn
yn eu gwneud?

DAFAD GAFR CEFFYL

BUWCH CATH LLYGODEN IÂR

Allwch chi dynnu llinell o gwmpas y
lluniau hyn i dynnu eich lluniau eich

hun o’r anifeiliaid?


