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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. 
gyfer y gweithgareddau hyn ac y 

mae’n hawdd eu dilyn. 



Wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa 
Charlotte Hodes yn 2019 - 

“Ar Ôl Cael Te”

Roedd darnau serameg Charlotte 
wedi’u gosod allan yn yr oriel fel pe 

baen nhw’n barod ar gyfer gwledd 
-ond mae’n torri’r rheolau i gyd! 

Roedd platiau wedi’u symud oddi ar y 
byrddau ac ar y llawr a’r waliau; roedd 
platiau mewn darnau a’r patrymau a’r 

delweddau yn ei dyluniadau’n
 llifo o un darn i’r nesaf. 

Hyn yn eich annog i archwilio’r
 hyn roeddech chi’n tybio eich bod
 eisoes yn ei wybod - llestri wedi’u

 gosod ar gyfer pryd o fwyd.

Fe wyddoch yn barod sut y gall amser bwyd fod 
weithiau’n ‘amser chwarae’ â’ch plant bach! Pa 
ffordd well o gyflwyno eich plentyn i ffrwythau, 

llysiau a pherlysiau na bod yn greadigol ac yn agos 
ac yn bersonol â nhw yn y gegin!

llysiau a pherlysiau na bod yn greadigol ac yn agos 
ffordd well o gyflwyno eich plentyn i ffrwythau, 

llysiau a pherlysiau na bod yn greadigol ac yn agos 



Cynhwysion:

Fe wnaiff unrhyw ffrwythau a llysiau 
ffres y tro (dyma rai a fydd yn darparu 
ansawdd a blas amrywiol).

• Ffrwythau - afalau, lemonau, orennau, 
grawnwin, llus, mefus
• Llysiau amrwd – madarch, moron,
 bresych cyfan, puprynau
• Perlysiau ffres – persli, mint, rhosmari, basil
• Hambyrddau, platiau, powlenni, llwyau
• Papur
• Paent – os ydych chi am ei wneud yn fwytadwy 
defnyddiwch iogwrt plaen fel ‘paent’ ac 
ychwanegwch liwiad bwyd

Archwilio ansawdd, blas, arogl a lliw ffrwythau a 
llysiau â’ch babi neu blentyn bach.

TOES CHWARAE:
Gallwch ei wneud eich hun â:

• 2 gwpanaid o flawd plaen
• Hanner cwpan o halen
• 1 gwpan o ddŵr poeth
• 2 lwy de o olew llysiau
• 2 lwy fwrdd o hufen tartar
• Lliwiad bwyd

1) Cymysgwch y blawd, halen, hufen tartar ac 
olew â’i  gilydd mewn powlen fawr.
2) Ychwanegwch y lliwiad bwyd i’r dŵr poeth 
yna ei ychwanegu at y cynwysyddion sych.
3) Trowch y cwbl drwy’r amser hyd nes ei fod 
yn does cyfunol gludiog.
4) Gadewch iddo oeri ac yna ei dynnu o’r 
bowlen a’i dylino am ddau funud nes bod yr 
ansawdd gludiog wedi mynd.
5)Ychwanegwch fymryn mwy o flawd os yw’n 
dal yn ludiog.

Dylai gadw rhwng platiau mewn cynhwysydd 
wedi’i selio yn yr oergell.

Cynhwysion:

5)Ychwanegwch fymryn mwy o flawd os yw’n 
dal yn ludiog.

defnyddiwch iogwrt plaen fel ‘paent’ ac 
ychwanegwch liwiad bwyd

TOES CHWARAE:
Gallwch ei wneud eich hun â:

• 

Dylai gadw rhwng platiau mewn cynhwysydd 



Gweld pa batrymau allech chi eu printio â 
madarchen neu ddeilen fresych.

Rhowch gynnig ar bwyso ffrwythau a 
llysiau i mewn i does chwarae.

Neu greu eich cerfluniau bwyd eich hun drwy 
gyfuno llysiau â thoes chwarae.

Gadewch i’ch babi neu eich plentyn bach eich 
tywys ac fe wnân nhw archwilio a darganfod drwy 
chwarae mewn ffyrdd na fydden ni byth yn ei gredu 
ei fod yn bosibl!!

Ar hambyrddau neu blatiau (nid rhai 
gwerthfawr) lle gall eich plentyn gael 

gafael arnyn nhw’n ddiogel, 
rhowch ffrwythau a llysiau cyfan a

 pherlysiau wedi’u sleisio iddyn nhw 
allu archwilio drwy arogl, 

blas a chyffyrddiad.

Rhowch rywfaint o ffrwythau neu lysiau 
mewn powlen â dŵr i’ch plentyn

 eu harchwilio a datgloi’r gwahanol 
synhwyrau sydd ganddyn nhw i’w cynnig.

Ar bapur gallech roi cynnig ar 
argraffu â ffrwythau a llysiau.

Gwasgu aeron a defnyddio’u sudd i 
baentio â bysedd.

Cynghorion Diogelwch
Mae’r gweithgaredd hwn yn ymwneud â chaniatáu 

i’ch plentyn archwilio’n greadigol y gwahanol 
synhwyrau sydd i’w cael mewn bwyd 

ac y’n cynnwys ei fwyta!

Byddwch yn ymwybodol o gyfnod datblygiadol eich 
plentyn ac yn enwedig os byddan nhw’n blasu ffrwythau, 

llysiau neu berlysiau gardd am y tro cyntaf - 
cadwch lygad am arwyddion o frech neu alergedd.

Arhoswch â’ch plentyn gydol yr amser yn
 ystod y gweithgaredd hwn.

DOLENNI
I gael mwy o ryseitiau toes chwarae
https://www.playdoughrecipe.com

Edrychwch ar hwn i gael ysbrydoliaeth
o ran chwarae â bwyd â phlant hŷn
https://www.theminimakery.co.uk/
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