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Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, 
wedi’u cynllunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu 
creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig ac I WNEUD!

Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u 
hysbrydoli gan ein rhaglen o arddangosfeydd sy’n 

synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn
 bach eu darganfod a’u mwynhau.

NEWYDD: Cegin Grefft – Ryseitiau Dwylo Bach
 ar gyfer Chwarae

Casgliad ar steil llyfr ryseitiau o syniadau chwarae 
creadigol, synhwyraidd y gallwch eu gwneud gartref. 

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u cynllunio gan 
Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon 

Mae angen adnoddau minimal ar 
gyfer y gweithgareddau hyn ac y 

mae’n hawdd eu dilyn. 



Mae ein 4ydd rysáit a’r olaf ar gyfer ein llyfr 
coginio wedi’i ysbrydoli gan “Llwyau” a

nodweddwyd mewn llawer o’n 
harddangosfeydd yng Nghanolfan Grefft 

Rhuthun dros y blynyddoedd; gwrthrychau 
wedi’u saernïo’n hardd ond sy’n ymarferol 

hefyd!  Byddwn yn defnyddio llwyau i fwyta, i 
fesur cynhwysion wrth goginio, i droi potiau, 

gweini prydau a mwy.

Mae llwyau i’w cael mewn llawer siâp a maint 
a gallant fod wedi’u gwneud o bob mathau o 
ddefnyddiau fel serameg, metel, pren a hyd 

yn oed o frigynnau.  Fe gawson nhw eu 
nodweddu mewn rhai o’n harddangosfeydd 

blaenorol hefyd e.e. ‘Aelwyd’ yn 2019 a 
‘Forge’ yn 2017, gyda llwyau wedi’u saernïo’n 

hardd gan wneuthurwyr fel Claire Cawte, 
Justine Allison, Micki Schloessink a Nils Hint.

Byddwn yn defnyddio llwyau te, llwyau pwdin a llwyau pren yn 
aml yn ystod ein sesiynau ‘Dwylo Bach/Little Hands’ ar-safle a 
bydd yn hudolus bob tro gwylio plant bach yn llenwi llwyau’n 

ofalus â thywod, gronynnau reis neu flawd ac yn eu cludo o un 
cynhwysydd i un arall am resymau pwysig iawn!



Mae’r rysait hwn ar gyfer ‘pobi chwarae’ yn ymwneud â defnyddio eich 
cegin a’ch offer pobi ar gyfer chwarae creadigol ac archwiliad defnyddiau!

Gallwch wneud hyn i ddiddori eich plentyn tra byddwch chi’n pobi hefyd!

Ar gyfer ‘toes chwarae’ sydd 
ddim i’w goginio

          
          2 gwpan o flawd
          1 gwpan o ddwr poeth
          2 lwy fwrdd olew coginio
          2 lwy fwrdd o hufen tartar, 
          hanner cwpan o halen
          lliwiad bwyd 

(gweler Rysait #2 llyfr coginio i gael 
cyfarwyddiadau pellach 

ar sut i’w wneud)

Toes chwarae di-glwten
 
          1/2 cwpan blawd reis
 1/2 cwpan startsh corn
 1/2 cwpan halen
 2 lwy de hufen tartar
 1 cwpan o ddwr 
          1 lwy de o olew coginio
 Lliwiad bwyd – gallech roi 
cynnig ar sudd betys coch neu dyrmerig 

Mae angen i chi goginio hwn ar wres 
isel mewn sosban - rhowch yr holl 

gynhwysion i mewn efo’i gilydd.

Neu beth am roi cynnig ar 
wneud crwst?

         225g Blawd
        100g menyn wedi’i ddeisio

Offer 
 I ffwrdd â chi, chwilotwch 

yn y drôr cytleri a’r 
cypyrddau am…

Lwyau te
Llwyau pwdin
Llwyau bwrdd
Llwyau pren

Chwisgiau Llaw
Lletwedi
Gograu

Powlenni
Hambyrddau pobi

Ffedogau
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Gwneud toes chwarae neu
 grwst efo’ch gilydd

Fe allwch chi a’ch cynorthwyydd bach 
wneud crwst neu does

 chwaraegyda’ch gilydd.
Gadewch iddyn nhw deimlo’r gwahanol 
gynhwysion a gweadeddau â’u dwylo a 

defnyddiwch lwyau i gymysgu’r 
cynhwysion ac yna fysedd i greu toes.

Chwarae â thoes chwarae neu grwst
Gan mai â phobi y mae a wnelo’r sesiwn 
hon gadewch i’ch babi neu blentyn bach 

ddefnyddio hambyrddau coginio i’w llenwi 
â thoes neu beth bynnag arall y byddan 

nhw’n ei ddewis i lenwi ag o!

Os ydych chi’n pobi hefyd – efallai y gallan 
nhw wneud eu fersiynau eu hunain!

v

v

Bydd dim ond cael mynediad at flawd a 
dwr a rhai offer cegin yn caniatáu i’ch babi 
neu eich plentyn bach i archwilio 
gweadedd blawd ar eu bysedd, defnyddio 
llwyau neu ddwylo i gymysgu neu 
ychwanegu dwr at un neu’r llall.

Y lle gorau i wneud y gweithgaredd hwn 
yw yn y gegin wrth y bwrdd neu mewn 
cadair uchel!



Printiau blawd
Gan ddefnyddio gogor - rhowch flawd yn 
yr ogor a’i ogri uwchben dwylo eich 
person bach ar y bwrdd - yna symudwch 
eu dwylo i ddatgelu printiau eu dwylo.

Gallwch ddefnyddio llwyau ac offer i greu 
siapiau a phatrymau yn y blawd hefyd - 
peidiwch ag anghofio cymryd ffotograffau 
gan fod y rhain yn weithiau o gelfyddyd 
dros dro!

Cynghorion diogelwch

Byddwch yn ymwybodol o’r hyn y bydd eich 
plentyn yn ei roi yn eu ceg.

Cadwch lygad am arwynebau llithrig lle’r ydych yn 
defnyddio olew a dwr. 

Os ydych chi’n pobi hefyd byddwch yn ymwybodol 
o hambyrddau poeth.

Bydd angen i chi aros â’ch plentyn drwy’r amser
 yn ystod y gweithgaredd hwn.

Lluniad blawd
Ar arwyneb sydd â digon o flawd arno, 

gadewch i’ch babi neu blentyn bach
 redeg eu bysedd drwy’r blawd i 

fwynhau gwneud marciau!
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Gallwch wneud hyn gyda’ch plentyn a gwneud 
dwy neu dair powlen o ddwr swigod sebon a 
chreu gwahanol liwiau gan ddefnyddio 
amrywiaeth o liwiadau bwyd o’ch dewis chi.  
Gallwch ddefnyddio’r gymysgedd hon hefyd
fel paent trwchus a gwneud patrymau 
chwyrlïog rhyfeddol!

Gyda’ch gilydd gallwch arbrofi a swigod a dwr, 
tywallt, llenwi, nithio, symud o un cynhwysydd 
i un arall; gall swigod ddod yn ‘cappuccino’, yn 
gacen, locsyn a chymaint mwy!

Gall dwr a sebon ar arwyneb llyfn 
ddod yn fwrdd tynnu llun llithrig.

Cynhwysion ychwanegol ar
 gyfer toes sebon

•1 gwpanaid o flawd corn

•1/2 cwpan o sebon hylif 
neu sebon ewyn

•Lliwiad bwyd o’ch dewis chi 

•Olew hanfodol

Ychwanegwch y cynwysyddion i’r 
bowlen a’u cymysgu â’i gilydd i 

wneud toes y gallwch olchi 
ag o hefyd!

Cynghorion Diogelwch

Defnyddiwch sebonau mwyn yn unig a dim ond 
diferyn o olew hanfodol – byddwch yn ymwybodol 

o alergeddau 

Gochelwch lithro ar arwynebau gwlyb 
a sebonllyd a dwr!

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn bob 
amser yn ystod y sesiynau hyn.

Dolenni i’r ffordd o wneud 
toes sebon

https://youtu.be/IaZ8hNeo_k4
https://youtu.be/BN7drv6Ohvw

I gael mwy o hwyl 
‘sebonaidd’ rhowch 

gynnig ar wneud eich 
toes sebon eich hun - I 
gael mwy o wybodaeth 
ar wneud ‘toes sebon’ 

gartref gwyliwch y ffilm 
a grëwyd gan 
Ticky Lowe
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