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Crefft Nadoligaidd

Mae ein hail Decawe o
weithgareddau’n llawn o lawenydd y
Nadolig wedi’i ysbrydoli gan waith y
Gof Arian Yusuke Yamamoto.

Mae’r pecyn hwn wedi’i ddylunio i
ddod â thipyn o befriad yr wyl i’ch
cartref chi'r Gaeaf hwn.
v

Beth am addurno eich cartref ag
addurniadau geometrig disglair a
gloyw a phapur lapio/cardiau:
wedi’u gwneud â llaw gennych chi
a’ch plentyn bach? Cewch eu
coleddu am flynyddoedd i ddod.

Yusuke Yamamoto

Yusuke Yamamoto
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Adrodd Straeon mewn Arian gan Yusuke Yamamoto
Gof arian yw Yusuke Yamamoto ac mae’n
byw yng Ngogledd Cymru
Daw ei ysbrydoliaeth o lawer o wahanol bethau: yr arogleuon
mewn coedwig werdd drwchus, y swn a’r lliw yn ystod
trip i’r wlad neu i’r ddinas, hyd yn oed y patrymau
mewn pos mathemategol ar fwrdd du.
v

Bydd hyn yn sbarduno ei gywreinrwydd a’i greadigrwydd a
hynny’n arwain at ei stori ei hun wedi’i hadrodd mewn arian.
Fe sicrheir llawer o hwyl a chreadigrwydd disglair â’r pecyn
hwn wrth i chi archwilio ac arbrofi â ffurfiau geometrig yn
arddull Yusuke Yamamoto a dadorchuddio eich straeon
hudolus chi eich hun mewn aur ac arian ar gyfer tymor yr Wyl.
v

Ar gyfer y Rhai Bach
Babanod a phlant bach
Cynhwysion
Ar gyfer babanod a phlant bach
Blanced arian ac aur
Tortsh neu oleuadau bys
Papur du
Arian, aur a cherdyn holograff
Ffoil Tun
Ffon lud
I’w rannu â’ch ‘oedolyn’
2 floc printio wedi’u gwneud â llaw
Pad inc arian
Cardiau ac amlenni
Rholyn papur brown
Tagiau anrhegion

Golau a Sglein – Blanced Aur ac Arian
Dadbaciwch y flanced gyda’ch gilydd, ei hagor allan a’i lledaenu,
daliwch chi i fyny’n uchel a gadael iddi arnofio i lawr yn ysgafn,
ewch oddi tani, lapiwch hi o’ch cwmpas a mwynhau’r synau ‘sgrynshi’
y bydd yn eu gwneud wrth i chi chwarae â’r defnydd.
Sgrynshiwch hi mor fach ag y gallwch chi – yna ei gollwng!
Tybed beth fydd yn digwydd pan chwythwch chi arni hi!
Gwnewch dden!
Tortsh - Disgleiriwch y dortsh ar y flanced a thu mewn i’r flanced a
gweld yr holl adlewyrchiadau gwahanol y bydd yn eu taflunio!
Disgleiriwch y dortsh ar y cerdyn gwahanol a gweld plygiannau’r golau

Creu Patrymau Geometrig
Yn yr amlen fe ddowch o hyd i drionglau cerdyn aur ac
arian. Gosodwch nhw ar y cerdyn du a gadewch i’ch plentyn
chwarae’n naturiol â’r siapiau wrth iddyn nhw ail-drefnu,
ailadrodd a chreu gwahanol batrymau geometrig.
Gallwch eu defnyddio i wneud darlun ac yna eu gludio i lawr
neu eu gadael yn rhydd er mwyn chwarae â nhw eto.
Gallech dorri siapiau allan â’r gwahanol gardiau adlewyrchiadol
yn y pecyn a’u defnyddio nhw hefyd.

Printio patrymau
Gyda’r paentiau neu’r pad
inc arian gall eich plentyn
bach roi cynnig ar argraffu
bloc ar bapur du neu gallwch
ddefnyddio’r papur/tagiau
brown a ddarperir yn y
pecyn i wneud eich papur
lapio anrhegion unigryw chi
eich hun a chardiau ar gyfer
eich teulu a’ch ffrindiau
y Nadolig hwn.

Ffoil tun
Defnydd arall i’w archwilio â’ch plentyn bach!
Gallwch fowldio ffoil tun o gwmpas unrhyw beth
ac fe wnaiff fabwysiadu ei siâp!
Rhowch gynnig ar wahanol arwynebau a siapiau o gwmpas y ty.
Gallwch roi cynnig ar wneud rhwbiad hefyd –
ffordd berffaith o archwilio gwahanol weadeddau.
v

Neu mowldiwch y ffoil tun yn ffurf gerfluniol?

Addurniad Seren ar Goeden:
Rhywfaint o “Amser i mi”
(Gweithgaredd i oedolion)

A bydd arnoch angen y
canlynol i wneud
‘Addurniad Seren ar Goeden’
Cerdyn aur ac arian
Clychau bach
Templed seren
Rhuban /cord

-Defnyddiwch y templed seren
cardfwrdd i dynnu llun sêr ar arian,
aur neu gerdyn arall yn y pecyn
-Torrwch nhw allan
-Plygwch nhw i lawr y canol
-Ychwanegwch gord gyda dolen
a chlychau cyn uno’r sêr
gefn-wrth-gefn

Papur lapio anrhegion,
tagiau a chardiau

(Gweithgaredd i oedolion)
Gwnewch eich papur lapio eich hun
gyda chardiau cydwedd a
thagiau anrhegion.
Defnyddiwch y stampiau sydd wedi’u
gwneud â llaw ac inc arian
ar y papur brown, y cardiau a’r
tagiau anrhegion.
Cynghorion Diogelwch
Mae’r gweithgareddau i gyd wedi’u bwriadu i rieni/gwarcheidwaid
a’u plant eu gwneud gyda’i gilydd - nid yw’r plant i’w gadael heb
eu goruchwylio ag unrhyw un o’r defnyddiau hyn ac
mae’n rhaid eu goruchwylio bob amser.
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