
Torri a lliwio 
Gadewch i ni weld pa mor dda 
allwch chi liwio’r adar enwog yma. 
Pan fyddwch chi wedi gorffen, 
gallwch eu torri a’u hongian! Beth 
am eu rhoi yn y ffenest i’w dangos 
ar eu gorau. 

Robin Goch 

Titw Mawr 
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Gwnewch eich teclyn

bwydo eich hun 
Defnyddiau: 
–	 Un botel blastig â chap (mae’n gweithio’n 

well gyda photel grwn) 

–	 Dau frigyn helyg tua 20cm o hyd (tipyn mwy 
os defnyddir potel 1 neu 2 litr) 

–	 Pin bawd a siswrn ewinedd i dorri tyllau yn y botel 

–	 Cordyn 40cm-45cm o hyd 

Cyfarwyddiadau: 
1 Golchwch y botel a thynnwch y label os yn bosib. 

2 I wneud y clwydi, defnyddiwch bin bawd i 
dorri dau dwll drwy’r botel, gyferbyn â’i gilydd ger 
gwaelod y botel, a thorrwch dyllau bach gyda’r 
siswrn. 

3 Gwthiwch frigyn i mewn drwy un twll ac allan drwy 
un arall. Gwnewch hwn eto i wneud clwyd arall 
ychydig uwchben y llall (gweler y diagram). 

4 Nawr rydych yn barod i wneud y tyllau bwydo. 
Defnyddiwch y pin bawd a’r siswrn i wneud twll 
bach tua 4cm uwchben pob clwyd (tua 0.75cm 
o led). Cofiwch y bydd yr hadau yn gollwng os
 
yw’r twll yn rhy fawr. 


5 Er mwyn hongian y botel o’r goeden, gwnewch 
dwll yn un ochr o wddf y botel ac yna’r ochr arall. 

6 Rhowch y cordyn drwy’r tyllau yng ngwddf y botel 
a chlymwch y ddau ben gyda’i gilydd. 

7 I wneud hyn gartref: dad-wnewch y cap a llenwch 
y botel gyda hadau blodyn yr haul neu 
gymysgedd o hadau. (Fe fydd twndis/twmffat 
bach yn gwneud hyn yn haws.) 

8 Rhowch y cap yn ôl yn dynn a rhowch y botel i 
hongian ar frigyn coeden neu fachyn y tu allan. 
Cadwch e’n lan ac yn llawn! 

Cofiwch ddilyn canllawiau diogelwch os ydych 
chi’n gwneud y gweithgaredd hwn gyda phlant. 

Tyllau bwydo 
adar 

Clwydi 

Golygfa o’r gwaelod 
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