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 Rhannwch eich creadigaethau a’ch syniadau chwarae gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. 

Byddem wrth ein boddau pe gallech eu rhannu gyda ni hefyd. Postiwch ar eich hoff 

blatfform cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #natureplaylist a 

thagio @ecoattractions. 

Dyma e-lyfr sy’n llawn syniadau cyffrous y gallwch 

CHWARAE a bod yn GREADIGOL wrth aros adref a

chysylltu gyda BYD NATUR a’r Atyniadau Eco ar draws y
DU. 

Mae bod yn gysylltiedig â natur yn ein helpu i ymlacio ac 
mae chwarae yn ein gwneud ni’n hapus. 

Allwch chi wneud un y dydd a dangos i ni beth rydych chi wedi'i wneud? Gallwch 

chwilio ar-lein, mae rhai yn cynnwys cysylltiadau gwyrdd cliciadwy, defnyddio 

llyfrau neu ofyn i oedolyn eich helpu. Ticiwch bob un ohonynt pan fyddwch wedi 

eu gwneud. Rydym wedi gadael rhai yn wag er mwyn i chi greu rhai eich hun 

hefyd! #natureplaylist 

Happy NaturePlayList 

#NaturePlayList Hapus 



Gwnewch ‘Mandala’, patrwm cylchog, gan 
ddefnyddio brigau, dail, cerrig, plu neu 
wrthrychau sydd wedi cael eu hailgylchu 
yn eich tŷ. Gallech wneud un siâp anifail 
neu blanhigyn yn lle. 

Dewch o hyd i lun o ‘Cinnamon’ y Diogi (Sloth) 10 oed o ‘The Living 

Rainforest’ sydd â dau fys troed! Dewch o hyd i sut maen nhw’n symud 

a gweld pa mor hir y gallwch chi eistedd neu orwedd yn llonydd? 

Gallwch ei ddilyn ar ei dudalen Facebook ei hunan hefyd! 

Tynnwch lun o beth yr ydych yn dychmygu allai fod y tu ôl drws 

i ardd garegog gyfrinachol, yn debyg i’r rhai sy’n cael eu 

hatgywiro yn  Stâd Marks Hall Estate a’r  Eden Project Foyle. 

Gyda beth fyddech chi’n llenwi eich gardd garegog gyfrinachol? 

Ewch i edrych ar y cymylau. Allwch chi 

weld unrhyw siapau anifeiliaid neu 

blanhigion yn y cymylau?. 

 

 

Gwnewch anifeiliaid cysgod hudol gan 

ddefnyddio eich dwylo neu gyda phrennau 

bach a dail. Ydy’ch teulu neu ffrindiau yn gallu 

dyfalu pa anifail ydyw? Gallech recordio sioe 

bypedau hefyd. 

https://livingrainforest.org/what-to-see
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007514414446&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCr09irtyKeyYYCnckgKnazGtoVCgc7kZCn__v2hD9R9MBy9KHrTYsGL-4yTzW8PTT52DTU998E_poG
https://www.markshall.org.uk/
https://www.edenproject.com/eden-story/our-ethos/eden-project-foyle


Caewch eich llygaid a disgrifiwch blanhigyn, 

neu anifail i rywun arall er mwyn gweld 

os allant dynnu llun o’ch disgrifiad. 

Allwch chi weld gwenynen yn eich gardd neu allan yn 

yr awyr agored yn debyg i ‘Bombus y Wenynen 

Fawr’? Cerflun gan Robert Bradford, yn yr Eden 

Project yw Bombus. Tynnwch lun gardd yn llawn o’u hoff 

blanhigion ar eu cyfer nhw a’u ffrindiau sy’n peillio. 

 

 

Gwnewch ddyddiadur lluniau o’r olygfa trwy eich 

ffenestr ar yr un adeg pob dydd. Sylwch sut 

mae’r tywydd yn newid o ddydd i ddydd. Os 

byddwch yn lwcus efallai y gwelwch ychydig o fywyd 

gwyllt hefyd. 

Cynlluniwch dŷ eco eich hun, fel y rhai yr 

ydych yn medru gweld yn Y Ganolfan 

Technoleg Amgen The Centre for 

Alternative Thechnology Meddyliwch am 

bethau eco cyffrous y byddech yn hoffi eu 

cynnwys yn eich tŷ dychmygol. 

 Gwnewch fwyd i’r adar (pelen braster) gan ddefnyddio lard, neu siwed 

llysiau ac ychwanegwch hadau ar gyfer adar gwyllt. Arllwyswch hanner y 

cymysgedd mewn i gynhwysydd ar gyfer cacennau bach gan osod 

cylchoedd o linyn ym mhob un cyn i chi eu llenwi. Gosodwch nhw yn 

yr oergell i galedu. Pan fyddant wedi caledu hongiwch nhw ar goeden, 

neu du allan i ffenestr a chofnodwch sawl aderyn y gwelwch. 

https://www.edenproject.com/visit/whats-here/giant-bee-sculpture
https://www.cat.org.uk/


 Mae Stâd Marks Hall Estate yn ardd-goed 

(arboretum), sef casgliad o goed, ac mae’n cynnwys un 

o’r coed mwyaf prin sef coeden o’r enw'r Pîn Wollemi. 

Maen nhw’n edrych yn eithaf tebyg i frwsh potel. 

Ymchwiliwch a chynlluniwch eich gardd-goed eich hun. Pa 

goed y byddech yn eu cynnwys a pham? 

Mae Parc Naturiol Pensthorpe yn gartref i lawer o fywyd gwyllt. Mae 

llawer o’r creaduriaid yma yn creu synau diddorol. Gwnewch, a recordiwch, 

eich ‘cerddorfa bywyd gwyllt’ eich hun sydd yn llawn synau anifeiliaid 

amrywiol. Gwrandewch ar lein er mwyn dysgu sut i greu s n  ‘crecs’ yn 

debyg i  regen yr ŷd,  ‘b m’ fel aderyn y bwn neu ‘gwich’ fel dwrgi a llawer 

o anifeiliaid eraill.

Gwnewch ardd lysiau a gwyliwch nhw’n tyfu. Tynnwch lun pob dydd er mwyn 

gweld sut mae’n newid. Defnyddiwch gompost di-fawn a phethau megis 

rholyn tŷ bach, bocsys wyau neu botiau iogwrt fel cartref i’ch 

planhigyn ifanc. Os nad oes gennych ardd ewch ati i greu ‘Eden 

Project - biom mewn bocs. Gallwch ddefnyddio deunyddiau ailgylchu a phethau y 

daethoch o hyd iddynt o gwmpas y tŷ. 

Ysgrifennwch ddarn o farddoniaeth 

neu stori am natur gan ddweud beth 

yr ydych chi’n meddwl sydd mor 

bwysig amdano. 

Mae Ymddiriedolaeth Wildwood 

Trust yn adrodd stori am fywyd 

gwyllt Prydain – y gorffennol a’r 

presennol, gan gynnwys eirth a oedd 

i’w gweld ar draws y DU. Dewch o 

hyd i lun o arth frown sefwch yn 

dal a rhuwch, er mwyn dangos eich 

cymeriad arthlyd! 

CRECS 

https://kent.wildwoodtrust.org/your-visit/animals/
https://www.markshall.org.uk/
https://www.pensthorpe.com/
https://www.edenproject.com/learn/for-everyone/biome-in-a-box-activity


Tynnwch lun eich tŷ gwydr eich hun a llenwch e 

gyda phlanhigion syfrdanol, yn debyg i Ardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru. 

Pa siâp fydd eich tŷ gwydr chi? 

Gwnewch fwgwd anifail a’i addurno. Gofynnwch i’ch 

ffrindiau i wneud yr un peth a rhannwch eich lluniau 

o’ch archarwyr natur ar lein. 

Mae llawer o anifeiliaid yn adeiladu ffeuau 

(dens) yn debyg i’r eirth brown a’r dwrgwn 

sydd i’w gweld yn Ymddiriedolaeth Wildwood  

Trust.  Ceisiwch adeiladu ffau eich hun  yn eich tŷ 

neu yn eich gardd, gan ddefnyddio prennau bach, 

hen flancedi neu ddeunyddiau sydd wedi’u 

hailgylchu a gwnewch arwydd ‘Cadwch Allan!’ 

Gwnewch helfa wyau Pasg eich hun. Defnyddiwch hen 

blisgyn wy neu beth am greu rhai mwydion 

papur (papier mâché)? Addurnwch nhw gyda 

lliwiau llachar a chuddiwch nhw o gwmpas yr 

ardd, y tŷ neu’r ddau. Sawl un gallwch chi a’ch 

teulu ddod o hyd iddynt? 

Mae’r i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. yn helpu achub peillwyr, gwenyn

a’r pili palas sy’n cynhyrchu nifer o’n bwydydd blasus. Gallwch chi helpu 

hefyd wrth hau hadau y mae’r peillwyr yn eu hoffi a thrwy greu Palas peillio 

(Pollinator Palace) (tŷ trychfilod). Ymgeisiwch yn ein cystadleuaeth trwy roi 

llun ar Instagram neu Facebook gan ddefnyddio'r cyfeirnod yma - 

#projectpollinate2020 a thagio @ecoattractions. Dewch o hyd i ffyrdd eraill 

i adeiladu un ar ein tudalennau adnoddau yma. 

Dyma 
fe! 

https://botanicgarden.wales/garden-areas/the-great-glasshouse/
https://kent.wildwoodtrust.org/your-visit/animals/
https://botanicgarden.wales/
https://botanicgarden.wales/all-about-bee-hotels-and-how-to-make-your-own/
https://www.ecoattractions.com/resources-tips


Paentiwch wyneb ar botyn. Os nad oes gennych botyn 

gardd fe allwch ddefnyddio potyn iogwrt wedi’i ailgylchu a 

thorri twll yn y gwaelod. Llenwch gyda phridd a hau hadau 

er mwyn tyfu llond pen o wallt. Tynnwch lun pob dydd er 

mwyn gweld pa mor hir bydd y gwallt yn tyfu. 

 Beth ydy llysieufa (herbariwm)? Archwiliwch wefan South London 

Botanical Insitute er mwyn darganfod beth ydy e. Ceisiwch wasgu 

dail sydd wedi cwympo neu flodau o’ch gardd. Defnyddiwch beiriant 

gwasgu blodau neu gosodwch nhw rhwng dau ddarn o bapur cegin. 

Gosodwch lawer o lyfrau trwm arnynt am bythefnos er 

mwyn creu llysieufa eich hun.

 Cynlluniwch a gwnewch symudlun neu glychsain gwynt 

naturiol. Defnyddiwch ddeunyddiau ailgylchu  (e.e. topiau 

poteli llaeth neu torrwch siapau allan o becynnau bwyd) 

prennau bach, plu, a dail sydd wedi cwympo. Gosodwch y 

symudlun yn y ffenestr, gwyliwch  sut mae'n symud a 

gwrandewch ar ba sŵn mae’n gwneud. 

Dewch o hyd i’ch ‘eisteddfa’, eich hoff le i eistedd 

yn eich gardd, lle gallwch eistedd ac edrych am 

fywyd gwyllt. Os nad oes gennych ardd dewch o hyd 

i fan yn eich tŷ lle gallwch feddwl am natur. Caewch 

eich llygaid a theimlwch natur o’ch cwmpas, y synau, 

yr aroglau a’r holl brydferthwch.

Gwnewch offerynnau eich hun gan 

ddefnyddio prennau bach meintiau 

gwahanol, poteli gwydr a thuniau wedi’u 

llenwi gyda meintiau gwahanol o ddŵr. 

Chwaraewch diwn. Ydy’ch teulu yn 

medru enwi’r diwn? 

https://www.slbi.org.uk/uth%20London%20Botanical%20Institute


Mae Stâd Marks Hall Estate yn cynnal gŵyl gerfluniau bob ychydig o 

flynyddoedd, gyda llawer o ddarnau a ysbrydolwyd gan natur, fel 

y gweision y neidr yma. Casglwch ddail, brigau, plu a deunydd 

wedi'u hailgylchu i wneud eich cerflun eich hun. Rhowch enw iddo 

a'i osod yn eich gardd neu ar silff eich ffenestr. 

Gwnewch anifail pren allan o hen sanau ar gyfer y pen, botymau 

ar gyfer llygaid, llenwch gyda phapur newydd wedi crychu neu 

wellt. Cysylltwch neu ludwch at ffon neu goes brws. Cyflwynwch 

sioe eich hun. 

Mae gan Barc Natur Pensthorpe 50 o fflamingos mawr. Cynefin naturiol 

y fflamingos ydy gwlypdiroedd mewn hinsawdd gynhesach. Gelwir grŵp o 

fflamingos yn 'fflamboyance' neu'n ‘stand’ yn Saesneg. Trefnwch Fiesta / 

barti fflamingo. Gwisgwch mewn dillad pinc, ‘honciwch’ fel fflamingo a 

heriwch eich hun a’ch teulu i weld pa mor hir y gallwch sefyll ar un 

goes.  Chwiliwch am fwy o ffeithiau anhygoel amdanyn nhw yma. 

Byddwch yn bensaer natur, adeiladwch nyth 

fach ar gyfer eich gardd, neu eich silff 

ffenestr. Defnyddiwch frigau a deunyddiau 

naturiol eraill. Sylwch a oes rhywun yn 

gwneud cartref allan ohono. 

Beth yw'r ddeilen a ddefnyddir ar logo Sefydliad Botanegol De Llundain?  

Tynnwch lun o'r ddeilen anarferol hon a chwiliwch am dair ffaith ddiddorol 

am y goeden hynafol ryfeddol hon. 

https://www.markshall.org.uk/
https://www.pensthorpe.com/
https://www.pensthorpe.com/fun-flamingo-facts/
https://www.slbi.org.uk/


 Gwnewch botyn pleser, dim ond pot jam a 

rhywfaint o bapur sydd angen! Ysgrifennwch 

rywbeth sydd wedi dod â phleser i chi bob 

dydd. Gofynnwch i'ch teulu wneud yr un 

peth. Bob wythnos, tynnwch y darnau 

papur allan a'u darllen i'ch gilydd i gadw’r 

pleser i fynd!

Os oes gardd gennych, falle cewch chi eich ysbrydoli, gan 

Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a’r Eden Project. 

Plannwch ardal fechan o flodau gwyllt i  

ddarparu bwyd ar gyfer pryfed peillio gwerthfawr  

fel gwenyn, picwns, pili-palod a llawer mwy. 

 Gwnewch fwystfil, coeden neu wal. Defnyddiwch ddail, cerrig, brigau a  

 mwd, neu ddeunydd wedi'i ailgylchu o'r tŷ, i adeiladu eich bwystfil rhyfedd 

 a bendigedig. Dwedwch helo wrth Dave, peidiwch â dychryn! Mae ei wallt  

 wedi'i wneud o bennau blodau, llygaid a dannedd o gerrig man, amrannau 

 rhosmari, clustiau dail a thrwyn mwdlyd. Beth fyddwch chi'n galw’ch  

 bwystfil chi? 

Gwnewch gacennau bach, neu gacen, ar siâp eich hoff anifail 

neu blanhigyn. Chwiliwch ein gwefannau atyniadau eco a geir 

ar ein tudalen Great Green Days Out i gael ysbrydoliaeth o 

fyd natur. 

  Gwnewch fwrdd stori gwyllt allan o frigau, dail wedi syrthio a  

 deunyddiau wedi'u hailgylchu. Perfformiwch y stori neu gofynnwch 

 i’ch teulu ddyfalu beth yw'r llun. 

Potyn 
Pleser 

https://botanicgarden.wales/garden-areas/the-great-glasshouse/
https://www.edenproject.com/learn/for-everyone/how-to-create-a-wildflower-meadow-in-your-garden
https://www.ecoattractions.com/great-green-days-out


  Gwnewch animeiddiad natur syml.  Ewch i dudalen 

Facebook  Living Connections UK a dysgwch sut i greu 

animeiddiad syml, fel 'Dihangfa'r Wy Pasg’, gydag 
Anghenfil Enfawr o Afocado yn serennu! Mae angen 
ffôn symudol, camera neu  dabled arnoch i recordio 
eich animeiddiad

Os ydych yn cerdded, yn ystod eich cyfnod 

ymarfer bob dydd, edrychwch ar ba fywyd 

gwyllt y gallwch ei weld bob dydd a chadwch 

restr. 

 Gwnewch gollage o'r goedwig law allan o bapur sgrap, 

 cerdyn a hen gylchgronau. Cewch ysbrydoliaeth    

drwy edrych ar yr hyn a geir yn The Living   

Rainforest.  Dewch o hyd i ffeithiau anhygoel am y   

mannau arbennig hyn, o le y daw llawer o'n bwyd 

- e.e. siocled a bananas!

Gwnewch flwch trysor natur a'i addurno. Gallwch gadw   

 pethau yr ydych wedi eu casglu ynddo megis dail hardd a cherrig 

 o'ch gardd. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i storio eich holl   

 luniau #natureplaylist, cerddi a ffotograffau o'ch gwaith  

 anhygoel. 

Paentiwch lun dotiau wedi ei ysbrydoli gan gelf  Nyoong 

a welir yng ngardd Gorllewin Awstralia yn yr Eden Project  

yn eu “bïom” (math arbennig o dŷ gwydr). Dechreuwch 

gyda llun syml ac yna llenwch â dotiau lliwgar gan 

ddefnyddio paent ar ffon gotwm, corcyn ar gyfer bysedd 

bach, pinnau ysgrifennu neu unrhyw beth arall sydd â 

phwynt. 

https://www.facebook.com/livingconnections.co.uk
https://livingrainforest.org/what-to-see
https://www.edenproject.com/


Gwnewch gêm gof natur ar gyfer eich teulu.  

Ysgrifennwch lawer o wahanol anifeiliaid a  

phlanhigion ar ddarnau o bapur, gan gynnwys 

lluniadau hefyd, a'u gosod ar y llawr.  

Mae pawb yn cael 1 funud i edrych arnyn  

nhw. Gorchuddiwch nhw â thywel a  

cheisiwch ysgrifennu cymaint ohonyn  

nhw â phosibl mewn 1 neu 2 funud.  

Pwy oedd yn cofio'r nifer fwyaf?  

A wnaeth unrhyw rai newydd gael eu rhestru? 

1 2 3 

4 5 6 

Dyluniwch eich atyniad eco eich hun, fel yr un newydd, 

Eden Project Foyle, sy'n cael ei greu yng Ngogledd 

Iwerddon. Pa bethau hwyl y byddech chi'n eu cynnwys i 

helpu pobl i gysylltu â natur ac ysbrydoli pobl i fyw yn 

eco-gyfeillgar? Byddem wrth ein boddau yn clywed am 

eich syniadau! 

Gwnewch felin wynt wedi'i hysbrydoli gan 

yr un fwya’ a geir yn Y Ganolfan 

Dechnoleg Amgen. Defnyddiwch ddeunydd 

wedi'i ailgylchu fel cartonau llaeth i'w 

wneud. Sylwch ar sut mae’r gwynt, neu 

eich anadl, yn gwneud iddo droi o gwmpas. 

Mae'r symudiad hwn yn 

creu egni a dyma sut 

mae tyrbinau gwynt yn 

creu trydan eco-gyfeillgar

Ailgylchwch unrhyw deganau anifeiliaid, i addurno hen got,  

 crys-t, gwisg neu drowsus. Yn syml, gwnïwch y teganau i wneud 

 dillad newydd!  Gallech chi ddefnyddio hen ddillad, i wneud rhywbeth 

 newydd, drwy wnïo patrwm natur gan ddefnyddio cotwm ac edau. 

https://www.cat.org.uk/
https://www.edenproject.com/eden-story/our-ethos/eden-project-foyle


 Casglwch ddail, sydd wedi syrthio yn eich gardd neu pan fyddwch 

 allan am dro, i arbrofi ag argraffu â dail. Torrwch siapiau  

o ddeunydd wedi'i ailgylchu i'w defnyddio i argraffu.

Mae'n waith sychedig bod yn wenynen, yn enwedig pan   

fyddant yn casglu paill yn ystod misoedd cynhesach yr haf. 

Gwnewch bwll dŵr i’r gwenyn gael yfed ohono. Defnyddiwch 

bethau sgleiniog fel marblis a cherrig mân a'u gosod mewn 

powlen fas gyda rhywfaint o ddŵr ynddi. Rhowch bwll dŵr y 

gwenyn yn eich gardd, neu ar silff ffenestr, a sylwch pwy sy'n 

dod i ymweld. 

 Gwnewch eich ‘Top Trumps’ natur eich hun, gyda'ch hoff anifeiliaid  

 a phlanhigion neu gwnewch rai am archarwyr natur eich hun.   

 Dewch o hyd i restr o rinweddau arbennig fel cryfder, maint,  

 cyfeillgarwch a.y.y.b a chwarae’r gêm gyda'ch teulu, neu ar-lein gyda'ch 

 ffrindiau. 

Dewch o hyd i ffyrdd hwyliog i gadw mewn cysylltiedig â natur ac i gael hwyl.  

Cofnodwch eich syniadau isod a’u rhannu gyda'ch ffrindiau a gyda ni ar-lein 

gan ddefnyddio hashnod #natureplaylist a thagio @ecoattractions. 

Sïo sydyn 

cyn swper! 



© Emma Alesworth & Madeleine Smith

Credydau delwedd/creu: 

Lluniau  gan  Madeleine  Smith,  mandalas  gan  Matthew Simpson  &  Marie  Orchard; Gardd 

furiog Stâd Marks  Hall  Estate gan  Ian  Chandler; Cymylau  gan  Emma  Alesworth; Bombus  y 

wenynen  gan  Robert  Bradford  ar gyfer prosiect Eden; Pinwydd Wollemi  -  Stâd Marks Hall 

Estate; Rhegen yr ŷd gwrywaidd yn galw gan Mike Powles ar gyfer Parc naturiol pensthorpe; 

Eginblanhigion mewn rholiau toiled wedi'u hailgylchu, gan Emma Alesworth; Tu fewn y tŷ gwydr a 

Mygydau wynebau anifeiliaid gan  Ardd    Fotaneg  Genedlaethol  Cymru; Palas pryfed peillio gan 

Kirsten  Cheung;  Pabïau wedi eu gwasgu gan  Athrofa Botanegol De  Llundain; Cerflun Gwas y 

neidr  gan  Stâd Marks  Hall  Estate; Hadau blodau gwyllt    gan  y    prosiect Eden; Anghenfil 

Dave  y  Goeden gan  Emma  Alesworth;  Cacennau bach  anifeiliaid gan  Eleanor  Bostock; Y 

dylluan  a'r  gath  gan  Emma  Alesworth; animeiddiad natur gan deulu Pollard; Collage o 

goedwigoedd glaw trofannol a Blwch natur gan  Emma  Alesworth; Celf Nyoong  gan  brosiect 

Eden;  Gêm gof gan  Emma  Alesworth; Melinwynt  gan  y  Ganolfan   Dechnoleg Amgen; 

Argraffiadau  artistig o'r  Eden  project  Foyle  gan  Benseiri Grimshaw  Architects; Côt  tegan 

anifeiliaid  gan  Emma  Alesworth; Argraffu dail    gan  y prosiect Eden  ; Pwll dŵr gwenyn  gan 

Emma  Alesworth  a’r Top  Trumps  anifeiliaid  gan  Axel  a  Huey  Bond. 

Cydweithio â: 

https://www.slbi.org.uk/
https://www.pensthorpe.com/
https://botanicgarden.wales/
https://wildwoodtrust.org/
https://www.edenproject.com/
https://www.markshall.org.uk/
https://www.cat.org.uk/
https://www.kew.org/
https://livingrainforest.org/



