
Dathlu Crefft a’r Gelfyddyd o Wneud

Canolfan Grefft Rhuthun 
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol



Cyfranogwch a chael eich  
ysbrydoli i ymuno gartref!

Wedi’i ddylunio gan  
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RHAGARWEINIAD

Mae’r pecyn gweithgaredd hwn, a 

gynhyrchwyd gan y darlunydd lleol  

David Setter, yn darparu amgylchedd  

lle gallwn archwilio gorffennol, presennol 

a dyfodol ein hamgylchoedd hardd.

Mae hefyd yn rhwymo’r berthynas rhwng 

dyluniad adeilad Canolfan Grefft Rhuthun 

a Bryniau Clwyd.

Mae’r llinell amser yn darlunio’r 

newidiadau ecolegol drwy filenia.

Dychmygwch Famothiaid gwlanog yn dal i 

grwydro o gwmpas ar garreg ein drws! 

Sut le fyddai yma pe bai yna len enfawr o rew 

neu gefnfor trofannol yn dal i orchuddio ein 

tirwedd?

Pa fath o anifeiliaid allem ni fod yn eu cyfarfod?

Dewch i archwilio’r dydd heddiw a dysgu mwy 

am y bywyd gwyllt a’r ffawna (planhigion) sy’n 

trigo yn ein tirwedd.

Pa fath o bethau allwn ni eu gwneud i ofalu am 

ein hamgylchedd i sicrhau y byddan nhw’n dal  

i fod o gwmpas yn y dyfodol?

Mae’r pecyn hwn wedi’i ddylunio er mwyn i’r teulu cyfan ei wneud gyda’i gilydd ac i’ch 

cadw chi’n gysylltiedig â CHREFFT a’n TIRWEDD tra byddwn ni i gyd yn aros gartref. 

 

 

 

Cynghorion Diogelwch

Mae’r gweithgareddau i gyd i rieni/gwarcheidwaid a’u plant eu gwneud gyda’i  

gilydd - ni ddylid gadael plant heb eu goruchwylio gydag unrhyw rai o’r  

defnyddiau hyn ac mae’n rhaid eu goruchwylio bob amser.
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1
RHESTR O WEITHGAREDDAU

Gweithgaredd 1 

Dalennau i’w lliwio 

Oriau o hwyl lliwio a ffordd 

greadigol o’ch cyflwyno 

chi i’n bywyd gwyllt a’n 

planhigion lleol.

Gweithgaredd 2 

Planhigion a bywyd gwyllt Bryniau Clwyd   

Arlunio a gludweithio gyda finyl gludiog.

(os na allwch chi gael gafael ar finyl  

gludiog defnyddiwch bapur lliw a’i  

lynnu i lawr â gliw, fe wnaiff yr un gwaith)

Gweithgaredd 3 

Anifeiliaid y Coetir 

Cit gwneud masgiau Llwynog,  

Llygoden neu Gwningen.



ANIFEILIAID Y COETIR
Gweithgaredd 1 Dalennau i’w lliwio
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Tudalen 7 Gwiber

Tudalen 9 Llygoden y Dŵ r

Tudalen 12 Gylfinir

Tudalen 15 Mamoth

Tudalen 10 Hebog yr ieir

Tudalen 13 Llwynog Coch

Tudalen 16 Plesiosor ac Amonitau

Tudalen 11 Llyffant Cyffredin

Tudalen 14 Grugiar Ddu

Tudalen 8 Grug
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CYFARWYDDIADAU GWEITHGAREDD
Gweithgaredd 2 Planhigion a bywyd gwyllt Bryniau Clwyd
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CYFARWYDDIADAU GWEITHGAREDD
Gweithgaredd 3 Anifeiliaid Coedwig
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Yr hyn fydd ei angen 

• Templed masg llwynog, llygoden neu  

   gwningen (wedi’i ddarparu yn y pecyn) 

• Pensiliau lliwio, creons neu baent

• Cerdyn A4  

• Papur lliw, papur sidan neu ffelt i ludio ag o (neu unrhyw  

   beth arall fydd gennych chi gartref i addurno ag o) 

• Ffon lud 

• Siswrn 

• Lastig 

Sut i wneud masg anifail y coetir? 

1. Yn gyntaf bydd angen printio templed y masg yr hoffech ei wneud, yna torri siâp  

y masg allan yn ofalus gan ddefnyddio’r llinellau  dotiau fel canllaw. 

2. Yna rhowch linell o gwmpas y templed ac ar ddarn o gerdyn i roi rhywfaint o gryfder i’r 

masg i chi ei wisgo (gallwch ddefnyddio unrhyw gardfwrdd eildro i wneud hyn - eich bocs 

grawnfwyd gwag, er enghraifft).  Hefyd arluniwch y llygaid sydd wedi’u marcio a thyllau 

bach bob ochr er mwyn atodi’r lastig ar y pen.

3. Torrwch allan â siswrn yr amlinell sydd wedi’i  marcio yn cynnwys y llygaid (er mwyn i 

chi allu gweld drwy’r masg) -  efallai y bydd arnoch angen oedolyn i’ch helpu â’r darn hwn.

4. Yn nesaf bydd arnoch angen lliwio a / neu ludio eich anifail coetir dewisol

Chi yw’r artist; felly, efallai y byddai’n well gennych chi ddim ond lliwio eich masg neu 

efallai yr hoffech gynnwys defnyddiau eraill yn eich dyluniad. Chi piau’r dewis!!!! 

Dyma rai enghreifftiau o’r rhai a wnaethon ni i’ch ysbrydoli ar y ffordd!

5. Unwaith y byddwch wedi addurno eich masg bydd angen ychwanegu’r elastig drwy 

ddim ond gwthio’r elastig drwy’r tyllau bach a wnaethoch chi (rhowch o i mewn o gefn y 

masg) a chlymu cwlwm bach i’w gadw yn ei le a gwnewch yr un peth yr ochr arall.

6. Yna rydych wedi cwblhau eich masg anifail coedwig ac yn awr yn barod i chwarae!!!
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