
Merch 7fed o Orffennaf 2021 
10am – 11.15am neu 1.00pm – 2.15pm  

Wedi’i hysbrydoli gan ein harddangosfa gyfredol Monocrom,  
mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio’n arbennig i artistiaid bach 
archwilio eu creadigrwydd gan ddefnyddio palet lliw syml o 
‘Ddu a Gwyn’ a’r cyfle i chwarae â ‘golau’ i greu cysgodion 
hudolus, symudiad a lluniau. 

Mae’r sesiwn yn cynnwys…

• Creu gofod tywyll gyda bocs golau (pabell)
• Chwarae cysgod â sbotoleuadau ar bapur gwyn 
• Taflu siapiau â’n cyrff a’u cipio â ffotograffau 
• Arlunio o gwmpas cysgodion i greu siapiau a phatrymau 
• Trefnu siapiau du a gwyn ar ben ein bocsys golau  
 ‘dros dro’ (gallwch eu gwneud yn hawdd gartref)
• Lasio cylchoedd cardfwrdd â thyllau  
 (ardderchog ar gyfer datblygu sgiliau motor) 

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

Golau a Thywyllwch 
(gweithgaredd tu mewn a thu allan) 

Sylwer: Mae ein gweithgareddau i gyd wedi’u dylunio’n ofalus o fewn Rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.  Ein blaenoriaeth lwyr yw eich 
cadw chi a’n staff yn ddiogel. Os bydd rheoliadau Covid-19 yng Nghymru’n newid rhwng yn awr a dyddiad y sesiwn, mae’n bosib y bydd yn 
rhaid i ni ohirio’r digwyddiad nes clywir yn wahanol. Mae’r sesiynau hyn yn wahoddiad i chwarae i fabanod, plant bach ac ar gyfer yr oedolion.

Os hoffech wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â mi, Sioned Phillips,  
Swyddog Addysg ar e-bost sioned.phillips@denbighshireleisure.co.uk

Yn addas ar gyfer plant  dan 5 oed a’u hoedolion

Merch 16eg o Fehefin 2021 
9.45am – 11am 

Bydd sesiwn gyntaf Dwylo Bach yn dechrau yn yr awyr 
agored yng nghwrt CGRh ac fe’i cynhelir pe bai’n law neu’n 
hindda.  Bydd y sesiwn hon yn ein hannog i edrych ac 
archwilio ein hamgylchedd naturiol, y tywydd a’n hinsawdd.

Mae’r sesiwn hon yn cynnwys…

• Darganfod gwahanol fathau o amodau tywydd – glaw,  
 gwynt, haul a chwmwl wrth i ni sefydlu’r gwersyll y tu allan  
 yng nghwrt CGRh
• Gwneud cychod hwylio, sticio fflagiau a hetiau haul   
• ‘Pi-po’ – pebyll i guddio ynddyn nhw ac i ymochel  
 rhag y glaw neu’r haul llachar.
• Rhyddhau creadigrwydd mewnol eich  
 plentyn drwy arlunio sialc a phaentio â ffyn!

Crefft Natur  
(gweithgaredd awyr agored) 

Canolfan Grefft Rhuthun 
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Dathlu Crefft a’r Gelfyddyd o Wneud

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, 
wedi’u dylunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu 
creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD!  
Creu amgylcheddau a gweithgareddau wedi’u hysbrydoli  
gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn 
chwareus i chi a’ch plentyn bach ei ddarganfod a’i fwynhau.

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y cynhelir ein cyfres nesaf o sesiynau 
Dwylo Bach ar safle yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Gallwn 
gynnig dim ond nifer cyfyngedig o leoedd oherwydd y cyfyngiadau 
Covid-19 cyfredol yng Nghymru, felly mae archebu lle yn hanfodol. 
Bydd pob sesiwn yn costio £2.50 y plentyn. Dylech archebu  
drwy Eventbrite, os gwelwch yn dda:
http://tiny.cc/j4dytz    http://tiny.cc/n4dytz

http://tiny.cc/n4dytz
http://tiny.cc/j4dytz



