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Cynllunniwyd y tafl enni hyn i chi 
eu llungopïo a’u hail-ddefnyddio. 

Gallwch lawrlwytho copïau 
newydd o wefan Llefydd i Natur:
bbc.co.uk/treeoclock/downloads

os ydych yn defnyddio’r tafl enni gweithgareddau hyn, neu 
unrhyw adnoddau eraill y bbC, rhaid i’ch digwyddiad fod am 
ddim i’r cyhoedd. ni all y bbC gymryd unrhyw gyfrifoldeb 
am iechyd a diogelwch yn eich digwyddiad, felly sicrhewch 
fod eich digwyddiadau’n ddiogel a sicrhewch y goruchwylir 
unrhyw weithgareddau’n briodol. 

i gael rhagor o wybodaeth gweler 
bbc.co.uk/treeoclock/termsandconditions

ac i gloi... sicrhewch eich bod yn cofrestru eich digwyddiadau 
ar declyn canfod digwyddiadau llefydd i natur: 
www.breathingplaces.org

HELO.



RHWBIO 
COED A DAIL
Yr hyn sydd ei 
angen arnoch:
- papur
- Creonau Cwyr lliw

Beth i’w wneud:
naill ai: 
-  Ewch am dro gwyllt o amgylch eich cymdogaeth a chwiliwch 

am goed y gallwch fynd yn agos atynt.
-  Ewch â darn o bapur gyda chi a phwyswch ef yn erbyn boncyff 

y goeden.
-  Gan ddal y papur yn llonydd iawn, rhwbiwch ochr wastad creon 

ar draws arwyneb y papur. Dylech gael argraff o batrwm rhisgl 
y goeden ar eich papur.

-  Ceisiwch ddod o hyd i gymaint o wahanol goed ag y gallwch 
a gwnewch y rhwbiadau mewn meintiau a lliwiau gwahanol.

neu:
-  Casglwch lawer o ddail o gymaint o wahanol goed ag y gallwch 

fel bod gennych lawer o wahanol feintiau a siapiau.
-  Dewiswch ddeilen a’i gosod yn wastad ar y bwrdd.
-  Gosodwch ddarn o bapur ar ben y ddeilen a’i ddal yn llonydd.
-  Rhwbiwch ochr wastad creon ar draws arwyneb y papur. 

Dylech gael argraff o batrwm wyneb y ddeilen ar eich papur.
-  Ceisiwch ddefnyddio gwahanol ddail a chreonau lliwiau 

gwahanol i wneud llawer o rwbiadau dail hyfryd.

aC os yDyCh am gael yChyDig mwy o hwyl...
Pan fyddwch wedi casglu’r holl rwbiadau ynghyd, gallech 
eu defnyddio i wneud gludwaith o goeden drwy eu gosod 
ar ddarn mawr o bapur a’u gludo. Neu, gallech eu defnyddio 
i wneud llun o greadur coetir neu anghenfi l y goedwig!

beth am Dynnu ffotograff o’Ch CreaDigaeth a’i 
lwytho i wefan fliCkr llefyDD i natur fel y gall 
pawb welD beth ryDyCh weDi boD yn ei wneuD: 
www.fliCkr.Com/groups/bbCbreathingplaCes



GWNEUD MWGWD 
CORRACH Y COED 
Yr hyn sydd ei 
angen arnoch:
-  llungopi o DempleD 

mwgwD ar gerDyn
- elastig
-  siswrn (siCrhewCh y Caiff 

plant eu goruChwylio pan fyDDant 
yn DefnyDDio siswrn)

-  rhai gwrthryChau 
a ganfuwyD fel Dail, 
brigau, haDau, plu neu 
unrhyw beth arall 
sy’n naturiol aC yn 
DDiogel i’w gyffwrDD

- papur siDan lliw
-  gluD neu Dâp gluDiog 

DwyoChrog

Beth i’w wneud:
- Torrwch dempled y mwgwd allan o gerdyn.
-  Gwnewch dwll ar bob ochr i’r mwgwd a phlethu rhywfaint 

o elastig rhwng y ddau dwll.
-  Defnyddiwch y dewis o wrthrychau a gasglwyd a’r papur sidan 

i addurno’r mwgwd. Gallech arbrofi  gyda phatrymau a gweadau 
gwahanol a defnyddio glud neu dâp gludiog dwyochrog i lynu 
wrth y mwgwd cardfwrdd.

aC os yDyCh am gael yChyDig mwy o hwyl...
Beth am gasglu grŵp o gorachod gyda mygydau ynghyd 
a gwneud sioe ffasiwn o’u creadigaethau hyfryd?

neu gwnewCh goron natur:
-  Torrwch stribyn o gerdyn a’i roi o amgylch eich pen 

i wneud band.
- Defnyddiwch dâp i’w ddal at ei gilydd ar y maint cywir.
-  Defnyddiwch y gwrthrychau a ganfuwyd i addurno’r band 

a defnyddiqch dâp gludiog neu lud i’w cadw yn eu lle.

beth am Dynnu ffotograff o’Ch CreaDigaeth a’i 
lwytho i wefan fliCkr llefyDD i natur fel y gall 
pawb welD beth ryDyCh weDi boD yn ei wneuD: 
www.fliCkr.Com/groups/bbCbreathingplaCes



TORRI ALLAN A CHREU  
MWGWD CORRACH Y COED 

✁

Sicrhewch y caiff plant eu 
goruchwylio pan fyddant  
yn defnyddio siswrn



GWNEUD  
GLUDWAITH O GOED
Yr hyn sydd ei 
angen arnoch:
-  Darnau mawr o bapur 

plaen
-  CasgliaD o eitemau  

a ganfuwyD fel Dail, 
brigau, haDau, plu neu 
unrhyw beth arall 
sy’n naturiol aC yn 
DDiogel i’w gyffwrDD

-  papur siDan lliw
-  glanhawyr pibelli
-  botymau, gleiniau neu 

DDeunyDD Crefft arall
-  gluD neu Dâp gluDiog 

DwyoChrog

Beth i’w wneud:
-  Tynnwch lun o goedwig ar ddarn mawr o bapur plaen  

– gallech gynnwys pob math o bethau a geir mewn  
coedwig fel coed, llwyni, blodau, anifeiliaid ac adar.

-  Defnyddiwch ddeunyddiau o’ch detholiad i wneud rhannau 
gwahanol o’r goedwig. Meddyliwch am ddefnyddio gwahanol 
weadau a lliwiau i ddod â’r goedwig yn fyw. Torrwch y siapiau 
gwahanol allan a defnyddiwch lud neu dâp gludiog dwyochrog 
i ludo’r deunyddiau ar y papur.

beth am Dynnu ffotograff o’Ch CreaDigaeth a’i 
lwytho i wefan fliCkr llefyDD i natur fel y gall 
pawb welD beth ryDyCh weDi boD yn ei wneuD: 
www.fliCkr.Com/groups/bbCbreathingplaCes



GWÊN I’R CAMERA!

Yr hyn sydd ei 
angen arnoch:
- Camera
-  CerDyn Du, gwyn 

neu liw (Dewisol)

Beth i’w wneud:
-  Ewch am dro mewn ardal sydd â choed a bywyd gwyllt 

– gallai fod yn goedwig, parc lleol, glan afon, traeth neu 
hyd yn oed eich gardd gefn!

-  Tynnwch rai ffotograffau o’r pethau naturiol a welwch. 
Gallech feddwl am ffyrdd gwahanol o fframio neu amlygu 
eich ffotograffau, neu gallech dynnu lluniau sy’n gysylltiedig â 
themâu gwahanol. Ymhlith ein hawgrymiadau gorau mae: coed; 
lliw mewn natur; bywyd gwyllt a phobl; dŵr; anifeiliaid; adar; 
planhigion; natur drefol; bywyd gwyllt mewn du a gwyn.

-  Argraffwch eich ffotograffau a defnyddio cerdyn du, gwyn 
neu liw i’w mowntio fel y gallwch eu harddangos ar gyfer 
ffrindiau a theulu.

aC os yDyCh am gael yChyDig mwy o hwyl…
Beth am gynnal cystadleuaeth yn eich cymuned neu’ch grŵp 
lleol ac annog pobl i dynnu ffotograffau o natur i’w cyfl wyno 
i arddangosfa? Gallech ddefnyddio un o’r themâu uchod ar 
gyfer y gystadleuaeth, neu rannu’r arddangosfa yn adrannau 
gwahanol gydag amrywiaeth o themâu. 

hefyD, CofiwCh lwytho eiCh ffotograffau 
i wefan fliCkr llefyDD i natur fel y gall pawb 
arall eu mwynhau hefyD: 
www.fliCkr.Com/groups/bbCbreathingplaCes



PAENTIO COED

Yr hyn sydd ei 
angen arnoch:
-  pensil
-  paent CoCh, 

melyn a glas
- brwsh paent tew
- brwsh paent tenau
- sbwng baCh
- papur plaen

Beth i’w wneud:
-  Tynnwch linell tua 1/3 o’r ffordd i fyny’r dudalen. 

Dyma fydd lefel y ddaear yn eich llun.
-  Trochwch y brwsh paent mawr yn y paent coch, melyn 

a glas ac yna ei defnyddio i dynnu llun boncyff coeden 
– bydd y lliwiau’n cymysgu gyda’i gilydd ar y dudalen 
i greu mathau gwahanol o frown.

-  Trochwch y paent yn y tri lliw eto a thynnwch lun 
canghennau’r goeden.

-  Trochwch y brwsh paent bach yn y paent coch, melyn 
a glas a’i defnyddio i dynnu llun y gwreiddiau yn mynd 
i lawr i’r ddaear o dan linell y pensil.

naill ai:
-  Trochwch y sbwng yn y paent melyn a glas a’i ddabio o 

amgylch canghennau’r goeden i wneud rhywfaint o ddail 
– bydd y lliwiau’n cymysgu gyda’i gilydd ar y dudalen i greu 
gwyrdd. Gallwch arbrofi  drwy ychwanegu paent coch at y 
cymysgedd hwn i wneud dail brown ar gyfer coed yr hydref.

neu:
-  Trochwch fl aenau eich bysedd yn y paent melyn a glas 

a’u defnyddio i wneud patrymau dail unigol o amgylch 
canghennau’r goeden. Gallwch arbrofi  drwy ychwanegu 
paent coch at y cymysgedd hwn i wneud dail brown ar 
gyfer coed yr hydref.

aC os yDyCh am gael yChyDig mwy o hwyl…
Unwaith y bydd eich paentiadau o goed yn sych, 
beth am eu torri allan

neu:
Beth am wneud pedwar paentiad gwahanol o goeden yn 
y pedwar tymor - gwanwyn, haf, hydref, gaeaf? Gallech eu 
gwneud ar un darn hir o bapur a thynnu llun y gwahanol fathau 
o dywydd a geir fel arfer yn y tymhorau hynny yn y cefndir.

beth am Dynnu ffotograff o’Ch CreaDigaeth a’i 
lwytho i’n gwefan fliCkr llefyDD i natur fel y 
gall pawb welD beth ryDyCh weDi boD yn ei wneuD:
www.fliCkr.Com/groups/bbCbreathingplaCes

aC os yDyCh am gael yChyDig mwy o hwyl…
Unwaith y bydd eich paentiadau o goed yn sych, 
beth am eu torri allan

neu:
Beth am wneud pedwar paentiad gwahanol o goeden yn 
y pedwar tymor - gwanwyn, haf, hydref, gaeaf? Gallech eu 



CERDDI COED

Mae coed wedi ysbrydoli beirdd ledled y byd 
am genedlaethau. O Under The Greenwood Tree 
Shakespeare (o’i ddrama As You Like It) i The Way 
Through The Woods Rudyard Kipling.
beth am DDarllen rhywfaint o farDDoniaeth sy’n ymwneuD 
â ChoeD i’r grŵp a gofyn iDDynt siaraD am eu hymateb i’r CerDDi. 
- Beth oeddent yn ei hoffi ?
- Beth nad oeddent yn ei hoffi ?
- Pa eiriau oedd yn gwneud iddynt feddwl am goed?
- A oes unrhyw eiriau am wead, lliw, arogl, neu synau?
- A oedd y gerdd yn disgrifi o unrhyw ddefnydd ar gyfer coed y mae pobl wedi dod ar ei draws?

Gwahoddwch y grŵp i roi cynnig ar 
ysgrifennu rhai cerddi am goed. Gallent 
ysgrifennu am eu coeden orau, neu atgof 
sydd ganddynt am goed. Gallent ysgrifennu 
cerdd sy’n odli, neu gerdd acrostig sy’n 
defnyddio enw coeden yn y DU fel y teitl 
sy’n rhoi llythyren gyntaf pob llinell. 

Er enghraifft:

beDwen
bellach mae’r dail yn euraidd
eithafoedd y gaeaf ar eu ffordd
Dail y coed yn disgyn
wedi disgleirio drwy dymor yr haf
egin newydd a ddaw ar y goeden
ni welir y dail gwyrdd tan yr haf.

Fel arall, gallent ddefnyddio rhai o’r geiriau 
hyn sy’n gysylltiedig â choed fel man cychwyn 
ar gyfer eu cerdd:

hollt

Disgleirio

Deilen

brigyn

CoCh

garw

brown

llyfn

hen

tal

golau

euraiDD

twll

Canopi

Cangen

ffrwyth

bonCyff 

heDyn

aDeryn

tyfu

CoeDwig

egin

garDD

Claear

bloDeuyn 

reaDuriaiD

melys

CainC

siffrwD

gwreiDDiau

llaith

CleC

tenau

CaDarn

hen

gwag



GOBEITHIO Y
C A W S O C H 
L A W E R  O 

HWYL
Cofi wch ymweld â gwefan Flickr 
Llefydd i Natur i weld beth mae 
pawb arall wedi bod yn ei wneud:
www.fl ickr.com/groups/bbcbreathingplaces


