
Dathlu Crefft a’r Gelfyddyd o Wneud

Canolfan Grefft Rhuthun 
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol



Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, 
wedi’u dylunio’n arbennig er mwyn i artistiaid bach 

archwilio eu creadigrwydd mewnol,
 i fod y chwilfrydig ac i WNEUD!

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

synhwyraidd ac yn chwareus er mwyn i chi a’ch plentyn 
bach ddarganfod a mwynhau...

Parhau â’r chwarae creadigol gartref - dilyniant i’n prosiect 
diweddar Dwylo Bach, o’r enw ‘Cegin Grefft.’ 

Y tro hwn bydd ein ‘ryseitiau’ o syniadau crefftaidd yn 
cynnwys pecyn o ‘gynwysyddion’ (defnyddiau), y byddwch 

chi’n gallu eu casglu fel ‘Tecawe’ o Ganolfan Grefft Rhuthun 
(ar ddyddiad /amser dynodedig) a’u gwneud gartref yn 

ddiogel â’ch plentyn bach. 

Mae’r pecyn yn cynnwys rysáit crefft ar gyfer oedolion 
hefyd!!  Mae’r ddau weithgaredd yma wedi’u hysbrydoli gan 

ein rhaglen gyfredol o arddangosfeydd.

Os hoffech chi archebu’r cyntaf (o gyfres newydd) o 
becynnau Tecawe Dwylo Bach, ffoniwch Ganolfan Grefft 

Rhuthun ar 01824 704 774 yn ystod ein hamseroedd agor 
newydd Mercher - Sadwrn, rhwng 11am - 4pm.

Mae’r Tecawe’ costio £2.50 a byddwch yn gallu casglu’r
 pecyn cyntaf, wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Eleri Mills, 
o’r Ganolfan ar Ddydd Mercher, Hydref 21fed 2020, 

rhwng 9.45am – 10.45am yn unig. 

Mae gennym ni nifer cyfyngedig o becynnau, 
felly archebwch ymlaen llaw i osgoi siom.

 Un pecyn yn unig i bob gartref. 

 TEC 
-AWE



*Sylwch na allwn bostio’r pecynnau tecawe i chi, casglu’n
unig, ar y dyddiad a’r amser a restrir uchod.

Pan gyrhaeddwch chi i gasglu eich Tecawe fe fyddwch chi 
a’ch plentyn bach yn gallu cyfranogi mewn helfa oriel 
ryngweithiol fer a fydd yn Gofid-ddiogel ac o bellter 

cymdeithasol, i’ch ysbrydoli ar eich 
taith grefft tirwedd…

Mae pob un o’n gweithgareddau wedi’u dylunio’n ofalus o 
fewn rheoliadau COVID -19 Llywodraeth Cymru ac fe 

roddir cyfarwyddiadau diogelwch pellach unwaith
 y byddwch wedi archebu eich lle â ni. 

Ddim yn byw’n lleol i’r ardal? 
Peidiwch â phoeni - byddwch yn gallu lawrlwytho ein 

ryseitiau Tecawe AM DDIM oddi ar ein gwefan, bydd angen 
i chi ddefnyddio eich cynwysyddion/defnyddiau eich hun. 

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y 
gweithgareddau hyn ac maen nhw’n hawdd eu dilyn.

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid
 Ticky Lowe & Donna Jones a’u darlunio gan Rhi Moxon.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ac mae croeso
 i chi rannu eich creadigaethau â ni!

 Fe fydden ni wrth ein bodd yn gweld sut
 y byddwch chi’n dod yn eich blaen! 

 TEC 
-AWE



Bydd gwaith pwythau, paentiadau a 
darluniadau Eleri Mills yn mynd â chi 
ar daith heddychlon a thawel ymysg 
tirweddau Cymru. Mae yna lawer o 

olygfeydd i’w darganfod gyda choed, 
llwybrau ac afonydd yn rhedeg 

drwyddyn nhw ac ambell i 
geffyl yn pori ar y tir. 

Â’r pecyn Tecawe hwn bydd babanod 
a phlant bach yn gallu archwilio 
gwneud marciau, creu a llunio eu 
llwybrau mytholegol eu hunain a 
darganfod natur wrth iddyn nhw 

chwarae a rhyngweithio â defnyddiau 
naturiol sydd i’w cael yn y dirwedd.. 

Ar gyfer yr oedolion (rhieni, gwarcheidwaid – neiniau a 
theidiau hyd yn oed) cyfle i beth crefft ‘Fy Amser fi’

 hefyd gan ein bod wedi cynnwys gweithgaredd i chi ei
 wneud gartref yn eich amser eich hun – 

ynghyd â chwpanaid hyfryd o de neu goffi?
 

Gydag ysbrydoliaeth o wneud marciau Eleri, y dirwedd 
o’ch cwmpas a’r defnydd o bwythau byddwch yn 

creu eich tirlun crefft eich hun â’r holl 
ddefnyddiau/cynwysyddion 

a ddarperir yn y pecyn. 

Mae’r cyntaf o’n gweithgareddau 
Tecawe wedi’i ysbrydoli gan 

arddangosfa Eleri Mills
 ‘Egni: degawd o greadigrwydd’

 TEC 
  -AWE



Ar gyfer y Rhai Bach
Babanod a phlant bach

Cynwysyddion 

      2 x Ffyn golosg tew
      1 x Palet dyfrlliw bach 
      2 x Brwshys
      4 x Papur
      6 x Ysbrigyn
      Lwmp o glai
      6 x Disg o bren 
      Pecyn o ddail 

Syniadau ar gyfer chwarae creadigol

Archwiliwch wneud marciau â golosg ar bapur
Bydd ffyn golosg yn boitshlyd ond yn ffordd ddiogel o gyflwyno eich 
babi neu eich plentyn bach i wneud marciau ac mae’n rhywbeth y 

gallwch ei wneud gyda’ch gilydd â darn bob un.  Anogwch eich plentyn 
i wneud marciau mewn gwahanol ffyrdd, hyd yn oed drwy ollwng y 

golosg ar y papur! Ac i ddwbio’r golosg ar y papur â’u dwylo – mae’r 
gweithgaredd hwn yn ymwneud â gwneud marciau – peidiwch â 
theimlo unrhyw bwysau i wneud iddo edrych yn debyg i ddim!

Paentio ar Bapur
Gadewch i’ch plentyn archwilio paent ar bapur drwy ddechrau â 

phapur gwlyb – defnyddiwch frwsh neu dywallt 
rhywfaint o ddŵr ar yr arwyneb.

Rhowch frwsh gwlyb i’ch plentyn gyda phaent oddi ar y palet a 
phaentiwch gyda’ch gilydd gan weld sut y bydd y lliw’n taenu dros y 

papur gwlyb.  Beth sy’n digwydd os byddwch yn defnyddio 
eich dwylo i daenu’r paent?

Llwybrau chwedlonol, bod yn y dirwedd
Y tro nesaf yr ewch chi allan am dro â’ch babi neu blentyn/blant bach 

cymerwch amser i fod yn ymwybodol o’r synau y gallwch eu clywed ar 
eich taith, yr arogleuon, y bywyd gwyllt a welwch chi neu anifeiliaid 

fferm, a chasglwch ddail fydd wedi cwympo,
 mwyar duon, moch coed neu hadau.



Syniadau ar gyfer chwarae creadigol

Chwarae â defnyddiau naturiol
Mae dail, brigau, disgiau pren a chlai wedi’u cynnwys yn y pecyn ond 

mae croeso i chi ychwanegu defnyddiau naturiol eraill - pethau y 
byddwch wedi’u ffeindio wrth fynd am dro, efallai, fel concyrs a moch 
coed. Gadewch i’ch plentyn archwilio’r teimlad sydd i’r defnyddiau a 

chyfunwch nhw, eu gosod, rhoi’r brigynau yn y clai, gwneud 
llun ar ddisgiau’r goeden etc.

       Gwnewch Geffyl

Gwnewch Geffyl ynghyd â’ch plentyn
   Gan ddefnyddio tiwb rholyn papur toiled gwag, gludwch ffyn lolipop 
yn goesau ac ychwanegwch y pen cardfwrdd drwy wneud toriad
yn y tiwb a’i lithro i mewn ac ychwanegu ychydig mwy 
o lud i wneud iddo aros.
   Gludiwch wlân yn gynffon ac yn fwng.
   Gadewch iddo sychu cyn paentio eich ceffyl!

Cynghorion Diogelwch
Mae’r gweithgareddau i gyd wedi’u bwriadu i 

rieni/gwarcheidwaid a’u plant eu gwneud 
gyda’i gilydd - nid yw’r plant i’w gadael  heb eu 
goruchwylio ag unrhyw un o’r defnyddiau hyn

 ac mae’n rhaid eu goruchwylio bob amser.

Cynhwysion 

  Gwlân ar gyfer mwng a chynffon, 

  1x Siâp pen cardfwrdd,

  4x ffon lolipop yn goesau 

  Cyflenwad o’ch tiwbiau papur                 
  toiled gwag (heb eu darparu 
  yn y pecyn) 

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid
 Ticky Lowe & Dona Jones a’u darlunio gan Rhi Moxon.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ac mae croeso
 i chi rannu eich creadigaethau â ni!

 Fe fydden ni wrth ein bodd yn gweld sut
 y byddwch chi’n dod yn eich blaen! 

Ar gyfer y Rhai Bach
Babanod a phlant bach



Canolfan Grefft Rhuthun, Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB. Ffôn: +44 (0)1824 704774. 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk 

Dilynwch ni ar Twitter 
@Crefft_Rhuthun




