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Fe gewch eich ysbrydoli drwy fynd am dro a chasglu defnyddiau naturiol ar y ffordd ac 
efallai yr hoffech eu defnyddio fel 
ysbrydoliaeth neu eu hongian yn 
uniongyrchol ar eich symudyn.Neu porwch drwy eich casgliad o 

lyfrau a chylchgronau natur i gael 
ysbrydoliaeth.
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Dyma rai enghreifftiau o’r defnyddiau arlunio yr 

hoffech eu defnyddio, efallai, i arlunio/i baentio 

â nhw.  Er enghraifft, efallai yr hoffech arlunio 

aderyn oddi wrth ddelwedd a welsoch chi o’ch 

casgliad o lyfrau natur neu efallai y byddai’n well 

gennych chi gymryd ffotograff uniongyrchol, ei 

brintio, ei dorri allan a’i hongian yn uniongyrchol 

ar y symudyn.

Mae Donna wedi penderfynu gwneud aderyn 

ond efallai yr hoffech chi gynnwys anifail arall 

o’ch dewis chi?

Dyma’r defnyddiau y bydd arnoch 

angen eu defnyddio i hongian eich 

darnau dewisol a chreu symudyn  

â nhw.
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Pan fyddwch chi wedi arlunio  ac wedi lliwio eich aderyn/anifail, torrwch o allan â siswrn.

4
Yna gwnewch dwll yn y top â 

phwnsiwr twll neu rhwyllwch drwy’r 

papur â nodwydd fawr.5
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Chwaraewch ag o a gweld pa ddefnyddiau naturiol rydych wedi’u casglu 
wrth fynd am dro ac sy’n cydweddu ac yn gweithio gyda’i gilydd yn  
dda â’r dyluniad aderyn. 

Cydiwch o â llinyn/

cortyn  60cm o hyd 

ac yna ei blygu yn ei 

hanner a’u cydio â’i 

gilydd â chwlwm yn 

y top ac ar bob ochr 

i’r pren i ffurfio siâp 

trionglog.
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Unwaith y byddwch wedi penderfynu, 
clymwch o i’r ffon i sicrhau ei safle ac 
yna ffeindiwch le yn eich cartref i’w 
hongian a’i fwynhau!
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Ar gyfer y symudyn ei hun, bydd 

arnoch angen pren o oddeutu 30cm 

yn ei hyd.  
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Gwthiwch eich llinyn/cortyn drwy dwll 
eich darnau dewisol a chwaraewch â’r 
hyd a’r safle i weld beth sy’n gorwedd 
ac yn gweithio’n dda â’i gilydd.
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Gobeithio y gwnewch chi fwynhau a chofiwch  
fod croeso i chi rannu eich creadigaethau â ni!

Fe fydden ni wrth ein bodd yn gweld  
sut rydych chi’n dod ymlaen! 

Fe hoffem hefyd ddiolch i  Donna Jones  
am rannu’r syniad creadigol hwn â ni!


