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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. 



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!
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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

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


