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Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn o ddysgu 
llawen, wedi’u dylunio’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 raglen ein harddangosfa sy’n 

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

‘Tecawe’ Crefft – cewch barhau â’r chwarae 
creadigol gartref – dilyniant i’n prosiect

 Dwylo Bach ‘Cegin Grefft’ yn 2020.’ 

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

y byddwch chi’n gallu eu gwneud gartref yn ddiogel
 â’ch plentyn bach.  Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys 

rysait crefft ar gyfer oedolion hefyd!! 
Mae’r ddau weithgaredd

 wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa. 

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan
 yr artistiaid Ticky Lowe & Donna Jones

 a’u darlunio gan Rhi Moxon.

Mae’r gweithgareddau hyn yn gofyn am adnoddau 
minimal ac y maen nhw’n hawdd eu dilyn.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ac mae 
croeso i chi rannu eich creadigaethau â ni! 
Fe fydden ni wrth ein bod yn gweld sut y

 byddwch chi’n dod ymlaen! 
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Mae ein 5ed ‘Pecyn Tecawe’ a’r 
olaf, wedi’i ysbrydoli gan  GREFFT 

NATUR ac mae ein ryseitiau o 
weithgareddau wedi’u dylunio i chi 
eu mwynhau a’u gwneud yn yr awyr 
agored - boed hynny yn eich gardd 
eich hun, mewn parc, coetir neu 

efallai ger y môr. 

Gyda’n pecyn Tecawe nesaf rydyn 
ni’n archwilio thema ‘natur’ drwy 

lygaid gwneuthurwr a’ch llygaid chi.  
Mae’n cynnig “Gwahoddiad i 

chwarae” i fabanod, plant bach a’r 
oedolion. 

Fel y dywedodd Dail Behennah 
“Does dim yn gopi o’r peth a bigais i 
i fyny – dyma beth a ddigwyddodd 
drwy chwarae a thrin defnyddiau “

I weld yr arddangosfa Gwaith Maes yng 
Nghanolfan Grefft Rhuthun,

cliciwch ar y ddolen isod 

https://www.flickr.com/photos/ruthincraft
centre/albums/72157653620941083

Cewch eich ysbrydoli gan natur drwy fynd 
allan, mynd am dro, ymgysylltu â’ch 

amgylchoedd naturiol ac yna WNEUD.

 TEC 
-AWE

Wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa 
flaenorol  Canolfan Grefft Rhuthun 
“Gwaith Maes” gan Dail Behennah 

mae’r gwaith yn archwilio casgliadau 
o bethau hapgael naturiol hardd a
phethau sydd wedi’u llunio â llaw.

Mae’r arddangosfa’n dogfennu tair
taith: yn gyntaf, y broses o adael lle

arbennig; yn ail dogfennu troeon yno; 
ac yn drydedd daith greadigol

 i ddod o hyd i ddefnyddiau 
a phrosesau newydd.

‘Pan fyddaf i’n mynd am dro ni allaf i 
beidio â phigo pethau bach a mynd â 

nhw adref.  Maen nhw’n farcwyr 
nodwyr y daith ac yn rhoi proc i’m 
cof i o amser a lle.  Nid dim ond 
swfenîrs ydyn nhw, fodd bynnag. 

Bydd y rhan fwyaf yn bethau 
naturiol, yn digwydd yn y lle hwnnw o 

ganlyniad i brosesau daearegol a 
daearyddol, pridd a hinsawdd. Bydd 
adnabyddiaeth yn rhan bwysig o’r 

broses o gasglu.  Ar ôl brwsio a golchi 
tywod a mwd i ffwrdd, y peth cyntaf 
y byddaf i’n ei wneud yw mynd at y 

silff lyfrau a ffeindio 
mwy amdanyn nhw.’ 

 Dail Behennah

https://www.flickr.com/photos/ruthincraftcentre/albums/72157653620941083


Ryseitiau gweithgareddau crefft
 ar gyfer babanod a phlant bach 

         Basged
         Pêl bren
         Mochyn coed
         Rîl gotwm          
         Pêl wedi’i gwehyddu 
         Caregan
         Disgiau coed
        

    

Cynhwysion (Defnyddiau) ar 
gyfer babanod a phlant bach

Casglu 
gyda’ch gilydd
Defnyddiwch y fasged i gasglu 
mwy o drysorau synhwyraidd pan 
fyddwch chi allan am dro gyda’ch 
gilydd, (anogwch eich plentyn i 
fod yn chwilfrydig am y byd 
naturiol ac i ddysgu ei barchu!)

Darnau Rhydd! 
Rydyn ni wedi rhoi at ei gilydd gasgliad bychan o bethau 
synhwyraidd naturiol (trysorau) mewn basged arbennig

 i’ch plentyn ei chadw.

Darnau rhydd yw’r ffordd berffaith i annog 
creadigrwydd eich plentyn,  meddwl critigol a datrys 

problemau o oed cynnar iawn!

Y maen nhw’n helpu i godi hyder gan nad oes yna ffordd 
gywir nac anghywir i chwarae â nhw: archwilio, arbrofi a 

dychymyg yw’r diben.

Dyma ychydig o syniadau ….



Byddwch yn stomplyd y 
tu allan a chwarae â 
Dŵr, Mwd a Thywod

Bydd cerrig crynion yn gwneud cynfas od. 
 Gallwch baentio carreg gron sut bynnag yr hoffech chi…

Cerrig Crynion wedi'u Paentio 

Cynghorion 
Diogelwch

Mae’r gweithgareddau i gyd 
rieni/gwarcheidwaid a phlant eu 

gwneud gyda’i gilydd - ni ddylid 
gadael plant ar eu pen eu hunain 
gyda’r un o’r defnyddiau hyn ac 
mae’n rhaid eu goruchwylio 

bob amser.
          

Celfyddyd tir -
 “Gwahoddiadau 

i chwarae”



Cynhwysion (Defnyddiau)  
  Amrywiaeth o wahanol fathau o weiren  

     Llinyn   
     Raffia
     Papur
     Inc

Rhywfaint o ‘Amser Creadigol i Mi’ 
 ar gyfer yr oedolion 

Pan fyddwch chi allan yn cerdded yn y parc, coed, 
caeau, glan y môr casglwch drysorau naturiol y 
byddwch yn eu ffeindio ar eich ffordd a dewch â nhw 
adref efo chi – pluen, caregan, mochyn coed, deilen 
fydd wedi disgyn, brigyn etc 

Dewiswch bethau sy’n eich atgoffa o’r lle’r oeddech 
chi, neu beth roeddech chi’n ei wneud ar y pryd. 

Defnyddiwch y weiren i lapio pob gwrthrych dewisedig 
a chysylltwch nhw â’i gilydd i greu llinell gof. 

Cofio tro drwy bethau a’u 
rhwymo â weiren



Dewiswch o’ch detholiad o 
drysorau naturiol sydd wedi’u 
casglu - deilen neu bluen 
efallai.

Treuliwch amser yn edrych ar 
y pethau naturiol rydych 
wedi’u casglu ar eich taith ac 
archwilio’n ofalus y siâp, y 
gweadedd, lliwiau, patrymau 
etc.

Defnyddiwch y papur, inc, 
weiren neu linyn i greu eich 
fersiwn eich hun.

Bwrdd Natur

Casglwch brigynau o siâp 
diddorol wrth fynd am dro 
neu o’r ardd.

Gartref crëwch wŷdd syml 
mewn rhan sydd wedi’i 
fforchio

Neu defnyddiwch eich weiren 
a chortyn i greu ffrâm a 
dechreuwch wehyddu â 
chortyn, weiren, raffia, 
gallwch ychwanegu plu, 
cregyn, gweiriau a dail y 
byddwch wedi’u ffeindio…

Gwehyddu â brigynau 

‘Amser Creadigol i Mi’

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




