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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
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