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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. 



Â’ch babanod a’ch plant bach 

Archwilio gwahanol ddefnyddiau cegin ac arbrofi i weld 
pa synau y gallwch eu saernïo a’u creu.

Bydd y gweithgaredd hwn yn defnyddio dim ond eitemau
 a defnyddiau sydd i’w cael yn arferol yn eich cegin.

Cynhwysion ar gyfer y Gegin Sain
• Pasta sych, reis, cyrcs, ffa wedi’u sychu
• Tuniau glân â chaeadau, bocsys siocledi,
  poteli llefrith plastig neu unrhyw
  gynhwyswyr eraill wedi’u hailgylchu
• Llwyau coginio pren ac ysbodolau,
  llwyau pwdin, potiau a sosbenni
  metel a chaeadau
• Lliain bwrdd neu ryg

• Tâp parseli neu ‘cellotape’

Wedi’i hysbrydoli gan Aelwyd (2019) 
arddangosfa o waith swyddogaethol 

ac ysbrydoledig gan grefftwyr 
Cymru’n gwneud eitemau crefft 

domestig a llestri cegin…. 

“Wedi fy nghymell i wneud eitemau sy’n 
ymwneud yn agos awn â bywydau pobl: 

jygiau i dywallt, seddi i eistedd,
 tyweli i sychu dwylo a llestri.” 

Amanda Fielding, Gwneud Cysylltiadau, yn Dwylo ar 
Draws y Border, Cyhoeddiad Canolfan Grefft Rhuthun 

ISBN: 1-900941-77-5 



Cynghorion Diogelwch
– diogelwch gaeadau ysgydwyr â thâp.

Byddwch yn ymwybodol o ffa wedi’u sychu,
 reis a phasta os bydd eich plentyn yn y 

cyfnod o roi popeth yn eu ceg.
Gyda’ch gilydd arbrofwch â sain drwy 
roi gwahanol fwydydd sych neu gyrc 
mewn plastig, cardfwrdd neu 
gynwysyddion tun.

Sylwch beth fydd yn digwydd pan fyddwch yn eu
hysgwyd neu’n drymio arnyn nhw â llwy bren.

Sylwch faint o wahanol synau y gallwch eu gwneud 
gyda’ch gilydd. Gallech wneud eich band perfformio 
eich hun drwy ychwanegu potiau, padellau a chaeadau
ar gyfer drymiau a symbalau hefyd.

Ffeindiwch ofod clir ar y llawr yn eich cegin 
neu rywle arall yn eich tŷ neu’r ardd.

Gosodwch liain bwrdd neu ryg.

Rhowch y cynhwysion ar y lliain – yna
eisteddwch i lawr a pharatoi i greu…

Gyda phlant hŷn gallech addurno eich 
offerynnau cartref gyda’ch gilydd.

Defnyddiwch ffôn i recordio
perfformiad eich band.

Gwnewch “Seinfwrdd”.  Os oes gennych chi ffôn smart 
neu iPad gallwch lawrlwytho “Sound Off” 

https://apps.apple.com/gb/app/soundoff-custom-
soundboard/id1159600510

Mae’r ap hwn yn caniatáu i chi recordio a chwarae 
synau ac ychwanegu llun i bob botwm sain.

Ar Ddod Yn Fuan
2.Chwarae â’ch bwyd – Mehefin

3.Cegin sebon – Gorffennaf

4.Pobi chwarae – Awst

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

education
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Bydd y rhan fwyaf o fabanod a phlant 
bach wrth eu bodd yn chwarae â dŵr yn 

enwedig yn ystod amser bathio, 
sy’n hwyl bob amser!

Felly pam na wnewch chi ymestyn y cyffro 
chwarae dŵr i’r gegin?

Mae yna gymaint i’w ddysgu wrth dywallt, 
rhidyllu, chwisgo, troi, ardywallt dŵr 

sebon a swigod
 â theclynnau cegin.

Mae’r sesiwn weithdy hon wedi’i 
hysbrydoli gan y gwaith a wnaethpwyd gan 
y crochenydd mynegiadol, Simon Carroll, a 

arddangoswyd gan Ganolfan Grefft 
Rhuthun yn 2015 mewn cydweithrediad ag 

Amgueddfa Victoria ac Albert.

Byddai Simon Carroll yn mwynhau arbrofi â chlai a byddai’n 
addurno ei lestri clai’n aml â hylif clai, a elwir yn ‘slip’. 

Byddai’n ei dywallt yn hael (bron fel y byddai plentyn yn ei 
wneud) ar jygiau, mygiau a photiau i greu marciau beiddgar, 

mynegiannol a gweadeddau diddorol.
 



Cynhwysion:

•Powlenni mawr a bach, trygiau, 
powlenni golchi llestri, cwpanau, 
potiau a jygiau plastig - beth bynnag 
y gallwch eu ffeindio i’w llenwi a dwr!

•Chwisgiau, llwyau pren, 
lletwadau, llwyau agennog, 
twmffatiau, gograu, colandrau.

•Sebon, hylif bath swigod neu olew 
hanfodol o’ch dewis chi.

1) Ffeindiwch ofod ar y llawr yn eich ty 
neu yn yr ardd

2) Ychwanegwch gwpanaid o ddwr a 2 
lwy fwrdd o hylif golchi llestri neu hylif 
bath swigod o’ch dewis chi i bowlen neu 
dwb a defnyddiwch chwisg llaw - 
chwisgiwch o i greu ffroth llawn swigod.

3) Ychwanegwch ddiferyn o olew 
hanfodol a lliwiad bwyd i gael profiad 
sydd hyd yn oed yn fwy synhwyraidd.

Mae’r gegin sebon yn gyfle i ddwylo bach 
arbrofi ac ymchwilio drwy gyfrwng

 sebon a dwr llawn swigod!

v

v

v

vv



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

v

v

v v

v
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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

v

v
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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!

v

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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Canolfan Grefft Rhuthun, Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol 
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB. Ffôn: +44 (0)1824 704774.  
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Dilynwch ni ar Twitter 
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