


Mae’r Teclynwyr yn grŵp o ffrindiau sy’n cwrdd yn eu canolfan gymunedol leol i 
sgwrsio a gweithio gyda’i gilydd, gan ddefnyddio eu dychymyg a’u penderfyniad i 
roi cynnig ar wahanol ffyrdd o ddatrys problemau. 

Mae gan bob un o’r ffrindiau ei ddiddordebau arbennig ei hun. Yn y pecyn hwn 
cei gwrdd â’r tîm, cymryd rhan mewn heriau, a darganfod ffeithiau hwyliog am 
ddyfeisiadau a gwyddoniaeth bob dydd. 

Beth bynnag rwyt ti’n ei fwynhau – efallai dy fod di’n bobydd o fri, yn caru 
cerddoriaeth neu’n dwlu ar chwaraeon – fe weli di rywbeth newydd i roi cynnig 
arno a darganfod meysydd cyffrous i’w harchwilio. Byddi di’n gweld sut mae 
gwyddoniaeth ac arloesedd yn sail i’r byd o’th gwmpas a chymaint o dy hoff 
bethau.

Felly, Declynnwr, wyt ti’n barod i roi cynnig arni?
Efallai y byddi di’n dewis cymryd rhan drwy roi cynnig ar y gweithgareddau yn y 
canllaw hwn ar dy ben dy hun neu eu mwynhau gyda dy deulu neu fel rhan o dîm 
gyda rhai o dy ffrindiau. Mwynha a phob lwc!

Wrth i ti weithio drwy’r canllaw, fe weli di argymhellion ar gyfer rhai llyfrau a fydd 
yn dy helpu i ddarganfod mwy. Rydym ni wrth ein boddau gyda’r llyfrau gwych hyn 
am wyddoniaeth ac arloesedd yn y byd o’th gwmpas. Efallai y byddi di’n dod ar 
draws arbrofion cyffrous dy hun i roi cynnig arnyn nhw!

Bears Made the Best Science Buddies  
gan Carmen Oliver, darluniau gan Jean Claude

The Lost Homework 
Richard O’Neill, darluniau gan Kirsti Beautyman

Science Experiments at Home 
by Susan Martineau, darluniau gan Vicky Barker

Stori Pobl 
gan Catherine Barr a Steve Williams, darluniau gan 
Amy Husband



Ein calon yn pwmpio gwaed o amgylch y corff sy’n achosi 
ein cyfradd pwls. Beth am roi cynnig ar lyfr gwych Malorie 
Blackman, Pig Heart Boy, am Cameron Kelsey sydd angen 
trawsblaniad y galon. Mae Cameron yn nofiwr brwd, ond sut 
fydd bywyd ar ôl ei lawdriniaeth?  Mae’r llyfr ar gael fel llyfr 
llafar hefyd felly gallet ti wrando arno fel Aisha o’r Teclynwyr!

Mae Aisha’n serennu mewn 
chwaraeon a does dim yn well 
ganddi na chwarae pêl-droed neu 
wneud triciau yn y parc sglefrio 
ar ei sglefrfwrdd. Mae Aisha’n gallu gweithio 
mewn tîm yn wych ac mae’n gwybod sut i ddod 
â phawb at ei gilydd i wneud gwahaniaeth. Yn ei 
hamser sbâr, mae’n hoffi gwrando ar lyfrau llafar.

Does dim byd yn cyffroi Aisha fel cymryd rhan yn ei hoff 
gampau.

Wyt ti’n gwybod bod dy galon yn curo’n gyflymach pan fyddi di wedi 
bod yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol?  
Gelli di brofi hyn dy hun. 
1. Rho dy fynegfys (bys pwyntio) a dy fys canol ar dy arddwrn a gelli di deimlo dy 

bwls wrth i dy galon guro i bwmpio gwaed o amgylch dy gorff. 
2. Cyfra nifer y curiadau mewn munud ac mae hyn yn rhoi dy gyfradd pwls i ti. 
3. Cymhara dy gyfradd pwls pan fyddi di’n gorffwys gyda dy gyfradd pwls pan 

fyddi di newydd wneud gweithgarwch corfforol. Sut maen nhw’n cymharu?  
4. Gallet ti geisio cymharu dy gyfradd pwls ar ôl cymryd rhan mewn rhai o’th hoff 

weithgareddau corfforol. Pa weithgaredd sy’n rhoi’r gyfradd pwls uchaf i ti?

Wyt ti a dy ffrindiau yn mwynhau darllen 
llyfrau am chwaraeon? 
Hola un o dy ffrindiau beth yw ei hoff chwaraeon ac 
yna gweld a elli di ddod o hyd i lyfr yn seiliedig ar ei 
hoff un a’i argymell iddo/iddi!  Gallet ti ddewis llyfr 
ffuglen neu lyfr ffeithiau. Cei ofyn i lyfrgellydd am 
help os wyt ti’n cael trafferth!



Rali’r Gofod 4002
gan Joe Watson

I archwilio mwy am chwaraeon, rasys, a’r wyddoniaeth y 
tu ôl i’r rhain, beth am roi cynnig ar y llyfrau mae Aisha’n 
eu hargymell:

Fug and the Thumps 
gan Malachy Doyle sy’n cynnwys caiacio

Major and Mynah 
gan Karen Owen sy’n cynnwys beicio!

Yr olwyn, dyfais o fri!
Credir i olwynion gael eu dyfeisio gyntaf yn Mesopotamia 
yn y 4edd Ganrif cyn Crist. Mae byrddau sgrialu, beiciau, 
sgwteri, rasio Fformiwla Un i gyd yn chwaraeon sy’n 
defnyddio olwynion. Elli di feddwl am ragor?  Mae rhai pobl 
yn mwynhau dylunio gwibgeirt (go-karts) a’u rasio. Elli di 
ddylunio dy wibgart pedair olwyn dy hun?
Os wyt ti’n mwynhau darlunio’r gwibgart, beth am ddarllen 
Prambusters gan Anne Fine am Malik a’i ffrindiau sy’n dod 
at ei gilydd i ddylunio pram ond dydyn nhw ddim yn gallu 
cytuno ar beth allai fod ei angen ar fabi! 

Mae Aisha o’r Teclynwyr yn defnyddio hylif an-Newtonaidd – sy’n 
cael ei alw weithiau’n oobleck – i geisio gwneud offer diogelwch. Mae 
oobleck yn solid ac yn hylif. Daw ei enw o stori Dr Seuss, Bartholomew and the 
oobleck. Gelli di wneud dy oobleck dy hun gan ddefnyddio 75g o flawd corn a 
50ml o ddŵr. Rho’r blawd corn mewn powlen ac ychwanegu’r dŵr yn araf gan 
droi’r gymysgedd drwy’r amser. Os yw’r gymysgedd yn rhy sych efallai y bydd 
angen i ti ychwanegu ychydig ddiferion yn rhagor o ddŵr. Mae oobleck yn barod 
pan fydd y gymysgedd yn drwchus ond yn dal i fod yn hylif. Gallet ti ychwanegu 
diferyn neu ddau o liw bwyd i wneud oobleck lliwgar!

Mae Aisha wrth ei bodd yn sglefrfyrddio ac, yn y gaeaf, mae hi wrth ei bodd yn 
eirfyrddio. Os wyt ti’n mwynhau eirfyrddio neu sglefrio iâ, llithro ar haen denau o 
ddŵr wyt ti mewn gwirionedd gan fod y ffrithiant sy’n cael ei achosi gan sglefrau 
iâ ac eirfyrddau yn ddigon i doddi ychydig o’r eira sydd o danodd.

Mae Aisha yn dda am weithio mewn tîm. Beth yw’r stori orau elli di feddwl amdani 
i’w rhannu?  Beth am i ti a dy ffrindiau gymryd tro i ddarllen darnau o’r llyfr hwn?  
Gallech benderfynu y byddai’n well gennych chi gymryd tro i ddarllen jôcs o lyfr 
jôcs neu gerddi o gasgliad o farddoniaeth. Mae gwneud hynny gyda’ch gilydd yn 
enghraifft wych o waith tîm.



Os wyt ti wedi gwneud Oobleck yn yr adran chwaraeon, efallai yr hoffet ti weld sut 
mae’n gallu dawnsio gyda dirgryniadau sain. Rho ddarnau o hen bapur newydd 
dros seinydd - gall pethau fynd yn flêr - a rho ychydig o oobleck mewn dysgl a 
throi’r seinydd i fyny, fe weli di’r oobleck yn symud gyda’r sain!

Efallai dy fod ti wedi clywed pobl yn dweud nad oes modd clywed unrhyw beth 
yn y gofod. Wyt ti’n credu bod hynny’n gywir neu’n anghywir?  Mae’n gywir! 
Oherwydd nad oes unrhyw foleciwlau yn y gofod, nid yw sain yn gallu teithio 
drwyddo.

Beth am greu effeithiau sain arbennig ar gyfer dy hoff stori?
Pa eitemau bob dydd allet ti eu defnyddio i greu synau gwahanol? Gallet ti 
wasgu dy ddwylo llawn swigod sebon ar gyfer llyfr gydag estroniaid neu 
angenfilod annifyr neu ddefnyddio sŵn aflafar caeadau sosbenni yn taro’i 
gilydd ar gyfer rhywun yn syrthio. Bydd mor greadigol ag y gelli di. 
Gallet ti hyd yn oed recordio’r synau ar ffôn oedolyn (cofia ofyn am ganiatâd 
yn gyntaf). Ond pan fydd gen ti dy synau, gallet ti weld a all unrhyw un o dy 
ffrindiau ddyfalu pa stori maen nhw ar ei chyfer!

Mae Leo wrth ei fodd gyda 
cherddoriaeth. Mae’n dysgu sut i 
chwarae’r drymiau gyda’i chwaer hŷn. 
Mae Leo yn wych am esbonio pethau 
i’w ffrindiau a gwrando ar eu syniadau. 
Mae’n mwynhau darllen barddoniaeth. 

Wyt ti’n gwybod bod sain yn teithio fel dirgryniadau 
mewn tonnau sain? Cei weld dros dy hun sut mae 
dirgryniadau sain yn gweithio. 

Gorchuddia bowlen gyda chling ffilm - bydd angen i’r cling 
ffilm fod yn dynn iawn. Rho reis heb ei goginio ar y plastig. Os 
byddi di’n curo sosban yn agos at y reis fe weli di’r tonnau sain 
yn symud y reis - gofala beidio gadael i’r sosban gyffwrdd â’r 
bowlen!  



Mae Leo o’r Teclynwyr yn awyddus i ddod o hyd i ffordd i gynyddu sain ei ffôn 
symudol fel y gall ei ffrindiau fwynhau ei restr chwarae hefyd. Elli di feddwl am 
unrhyw ffyrdd o godi sain dy lais neu ffôn?  Gallet ti geisio creu dy uchelseinydd dy 
hun.

Sgil arbennig Leo yw cyfathrebu. Mae wedi bod yn ceisio argymell llyfrau i’r 
Teclynwyr eraill y mae’n credu y bydden nhw’n eu mwynhau, ond roedd y llinell 
ffôn yn ofnadwy ac mae’r llafariaid ar goll o deitlau’r llyfrau roedd o’n ceisio eu 
hargymell ac enwau’r awduron. Elli di helpu’r Teclynwyr i weithio allan beth ddylen 
nhw fod?

Sawl un o’r storïau mae Leo yn eu hargymell wyt ti wedi’u darllen?  Mae Leo 
wrth ei fodd yn darllen barddoniaeth hefyd, efallai y byddet ti’n mwynhau:

The Bee is Not Afraid of Me: A Book of Insect Poems 
gan Fran Long ac Isabel Galleymore

Pawen Lawen! 
gan Casia Wiliam

Space Poems 
Dewiswyd gan Gaby Morgan

Daydreams and Jellybeans 
gan Alex Wharton, darluniau gan Katy Riddell

Mae cerddoriaeth yn effeithio ar yr ymennydd! Pan fyddwn ni’n cymryd rhan 
mewn gweithgareddau rydyn ni’n eu mwynhau neu’n bwyta ein hoff fwydydd, 
mae’r ymennydd yn rhyddhau cemegyn o’r enw dopamin ac mae cerddoriaeth 
rydyn ni’n ei mwynhau yn helpu i ryddhau mwy o dopamin!  Oes gen ti unrhyw 
hoff gerddoriaeth rwyt ti’n hoffi gwrando arni wrth ddarllen?  Gallet ti greu rhestr 
chwarae sy’n cynnwys hoff ganeuon a cherddoriaeth ti a dy ffrindiau.

1. Chrl ’r fftr scld                         Rld Dhl

2. Ns d ’nwr Strn Gt Gnngn ‘ Ffrnd           Btrx Pttr

3. Ffrm                                            Frnk Cttrll-Byc

Cerddi Lloerig: Byd Gwyrdd
Cerddi am Warchod y Ddaear, Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd

Wps!
gan Dewi Pws Morris, lluniau gan Eric Heyman

A: 1 - Charlie a’r Ffatri Siocled, Roald Dahl  2 - Nos da ‘Nawr Straeon Guto Gwningen a’i Ffrindiau, Beatrix 
Potter  3 - Ffarmio, Frank Cottrell-Boyce



Yn y gofod dyw pethau ddim yn blasu mor gryf ag y maen nhw ar y ddaear. Dyw 
gwyddonwyr ddim yn hollol siŵr pam ond maen nhw’n credu y gallai fod oherwydd 
nad yw bwyd yn rholio ar draws y tafod yn yr un ffordd heb ddisgyrchiant, sy’n 
golygu nad yw’r bwyd yn cael cymaint o gysylltiad â’r blasbwyntiau.

Mae Maggie wrth ei bodd yn coginio
danteithion blasus i’w ffrindiau. Mae 
hi’n casáu gwastraff bwyd. Mae 
Maggie wrth ei bodd yn arbrofi a rhoi cynnig ar 
bethau newydd. Mae hi wrth ei bodd yn darllen 
llyfrau ffantasi a ffuglen wyddonol!

Wyt ti’n gwybod bod sawl ffordd wahanol o helpu i 
gadw bwyd fel ei fod yn para’n hirach? Defnyddiwyd 
halen ar un adeg fel ffordd o helpu i gadw cigoedd ac 
mae finegr wedi’i ddefnyddio ers amser maith i gadw neu biclo gwahanol 
lysiau. Mae modd rhewi rhai bwydydd i helpu i’w cadw’n hirach.

Beth am wneud ciwbiau iâ ffrwythau rhew gwych i wneud diodydd 
yn fwy diddorol? 
Byddi di angen ffrwythau dros ben – gallet ti ddefnyddio darnau o lemwn neu 
oren, neu ychwanegu llus neu fefus. Gallet ti arbrofi drwy gymysgu gwahanol 
ddarnau o ffrwythau i fwynhau cyfuniadau creadigol!  Rho’r ffrwyth mewn 
hambyrddau ciwbiau iâ a’u llenwi â dŵr. Bydd y rhain yn ychwanegu lliw at 
dy hoff ddiodydd, ac rwyt ti’n cael danteithion blasus ac iach pan fydd yr iâ’n 
toddi.

Pa fwydydd wyt ti’n meddwl sy’n ych-a-fi a pha rai sy’n flasus?  Ein 
blasbwyntiau ar ein tafod sy’n ein helpu i benderfynu. Edrycha yn y drych 
a rho dy dafod allan. Weli di’r holl bympiau bach ar dy dafod?  Dyna’r 
blasbwyntiau.  
Gall blasbwyntiau synhwyro blas ac a yw bwydydd yn felys, yn hallt, yn 
chwerw neu’n sur!  Elli di weithio allan beth mae bwydydd yn blasu ohono 
gyda rhwymyn dros dy lygaid?    



Beth sydd ar y fwydlen?  Dere o hyd i stori neu lyfr gyda bwyd 
neu ddiod yn y teitl fel Imagine Eating Lemons gan Jason 
Rhodes neu James a’r Eirinen Wlanog Enfawr gan Roald 
Dahl. Faint o lyfrau elli di eu canfod? Oes unrhyw un ohonyn 
nhw at dy ddant di ac wyt ti’n awyddus i’w trio nhw?

1. Y tro nesaf y byddi di’n cael tatws rhost neu datws stwnsh, golcha’r tatws yn 
dda cyn eu plicio. 

2. Casgla’r crwyn i gyd a’u rhoi mewn powlen.
3.  Ychwanega ychydig ddiferion o olew llysiau a phinsiad o halen, cymysgu’r 

cyfan yn dda a’i roi ar ddalen pobi.
4. Gofynna i oedolyn dy helpu i goginio’r crwyn mewn popty canolig-poeth nes 

eu bod yn euraid ac yn greisionllyd. 
5. Gelli di eu bwyta fel maen nhw, neu gallet ti ychwanegu blasau eraill. Beth 

am roi cynnig ar gaws wedi’i gratio, shibwns neu ddarnau o gig moch 
crensiog.

Mae Maggie wrth ei bodd yn arbrofi. Beth am gadw llygad am lyfr mewn genre 
na fyddet ti fel arfer yn ei ddewis a rhoi cynnig arni? Gallet ti ddewis stori am 
anifeiliaid, stori am ysgol, stori ysbrydion, ffuglen wyddonol, neu stori ffantasi 
(ffefrynnau Maggie yw’r rhain) neu stori ddoniol!  Arbrofa drwy roi cynnig ar 
rywbeth gwahanol i’r arfer. Beth wyt ti’n meddwl amdano?

Yn ogystal â bod yn bobydd o fri, mae Maggie hefyd wrth ei bodd â llyfrau ffantasi 
a ffuglen wyddonol felly beth am roi cynnig ar rai o’i hargymhellion? 

Yasmin the Scientist
gan Sadia Faruqi, darluniau gan Hatem Aly

Dragon Gold
gan Shoo Raynor

The Clockwork Crow
gan Catherine Fisher

Cyfres Anturiaethau Tintin: Llwybr I’r Lleuad
gan Herge

Mae Maggie yn casáu gwastraffu bwyd ac mae’n awyddus 
i droi sbarion llysiau yn fwyd parti. Gallet ti roi cynnig ar ei 
chreision croen tatws.

Gwalia
gan Llŷr Titus



Chwarae gemau a dawnsio sy’n mynd 
â bryd Eddie. Mae Eddie’n giamstar 
ar ddatrys problemau a dyw e byth 

Sgil arbennig Eddie yw datrys problemau. Elli di a dy 
ffrindiau helpu eich gilydd i ddyfalu rhai o’ch hoff straeon 
drwy chwarae charades storïau?  

yn meddwl bod unrhyw bos yn rhy fawr i’w 
ddatrys. Mae Eddie wrth ei fodd yn darllen am 
ddyfeiswyr enwog!

Wyt ti’n gwybod bod rhai o’r disiau cynharaf wedi’u gwneud o esgyrn migyrnau 
defaid? Roedd gan yr esgyrn bedair ochr wastad ac roedd pobl yn cytuno ar un 
ochr cyn rholio ac yn ennill os oedd yr asgwrn yn glanio ar yr ochr gywir. Wyt ti’n 
gwybod pam mai smotiau sydd ar ddisiau? Oherwydd bod disiau wedi cael eu 
dyfeisio cyn bod rhifau’n bodoli!

Dewisa deitl llyfr ac yna actio’r geiriau yn y teitl. Gelli di ddefnyddio dy fysedd i 
ddangos sawl gair sydd yn y teitl cyn dechrau. 

Felly, er enghraifft, gallet ti ddal dau fys i fyny ar gyfer teitl llyfr dau air a meimio 
dringo allan o ffenestr ar gyfer ‘Escape’, pwyntio at yr ystafell rwyt ti ynddi ar gyfer 
‘Room’ ac mae gen ti Escape Room gan Christopher Edge, llyfr gwych gyda llawer 
o bosau a gemau. 

Mae Eddie wrth ei fodd yn darllen am ddyfeiswyr enwog. 
Elli di ddysgu mwy am ddyfeiswyr enwog a’r dyfeisiadau a 
grëwyd ganddyn nhw?

Beth am ddarllen Once Upon a Big Idea: The Story of 
Inventions gan James Carter neu Stori Dyfeisiau gan 
Catherine Barr, gyda darluniau gan Steve Williams? 



Beth am chwarae gêm ddyfeisgar o barau, gan baru dyfeiswyr â’u 
dyfeisiadau? 
1. Plyga ddarn o bapur yn betryalau o’r un maint.  
2. Gofynna i oedolyn dy helpu i’w torri allan. 
3. Gwna lun o ddyfeisiwr ac ysgrifenna ei enw ar un petryal ac ar un arall tynna 

lun o’r ddyfais y mae’n enwog amdani ac ysgrifenna enw’r ddyfais. 

Byddi di angen o leiaf pedwar dyfeisiwr a phedair dyfais er mwyn i’r gêm fod yn 
hwyl – mwya’n byd fydd gen ti, po fwyaf anodd fydd y gêm. Y sawl sy’n cael y nifer 
fwyaf o barau fydd yn ennill!

Mae Eddie wrth ei fodd yn dawnsio. Wyt ti’n gwybod bod ymchwil wedi dangos 
bod dawns yn helpu i leihau straen a thensiwn yn y meddwl a’r corff ac yn helpu i 
fagu cryfder cyhyrau a dygnwch?

Beth am roi cynnig ar rai o argymhellion Eddie ar gyfer llyfrau am gemau, chwarae 
a dyfeisiadau?  

Wonderscape
gan Jennifer Bell

Ant Clancy, Games Detective
gan Ruth Morgan

Amber Undercover
gan Em Norry

Gallet ddarganfod mwy am ddyfeisiadau 
a dyfeiswyr yn Leonardo Da Vinci’s Life of 
Invention gan Jake Williams.

Cyfres Lobsgows: Dyfeisiau Difyr 
gan Haf Llewelyn



Mae rhai infertebratau – anifeiliaid di-asgwrn-cefn – yn creu tiwbiau arbennig i 
amddiffyn eu hunain. Gellid ystyried y tiwbiau fel math o ddillad.

Dewisa leoliad un o dy hoff straeon a dylunio dillad 
i gymeriadau’r stori eu gwisgo. 

Mae James wrth ei fodd yn darlunio
ac mae’n ddilynwr ffasiwn brwd. Mae 
bob amser yn meddwl am syniadau 
newydd ac mae ganddo ddychymyg gwych!  
Mae James wrth ei fodd yn ymestyn ei 
ddychymyg drwy ddarllen straeon antur.

Os gwnest ti ddewis The Lion, the Witch and the Wardrobe, efallai yr hoffet 
ti ddewis dillad cynnes i’r cymeriadau eu gwisgo pan fyddan nhw yn eira 
Narnia.

Meddylia am y deunyddiau y bydd dy ddillad wedi’u gwneud ohonyn nhw. 
Fyddan nhw’n helpu i gadw’r cymeriadau’n oer neu’n gynnes?  Fyddan nhw 
angen unrhyw elfennau diogelwch arbennig? 

Efallai yr hoffet ti gynnwys teclynnau cudd yn dy ddillad i helpu’r 
cymeriadau i oresgyn unrhyw beryglon sy’n eu hwynebu. Cofia, mae 
dychymyg James o’r Teclynwyr ar dân, felly gad i dy ddychymyg fynd yn 
wyllt!



Casgla ddeunyddiau gwahanol at ei gilydd. Gallai’r rhain fod yn luniau o hen 
gylchgronau, papurau newydd neu gomics neu gallen nhw fod yn ddarnau o 
ffabrig. 

Defnyddia nhw i greu collage a allai ffurfio clawr gwahanol ar gyfer un o dy hoff 
lyfrau. Pa liwiau a deunyddiau fyddi di’n eu defnyddio?  Fydd e’n gyffyrddadwy fel 
bod pobl sy’n cyffwrdd â’r clawr yn gallu teimlo pa mor arbennig yw e?

Mae James wrth ei fodd yn darlunio. Elli di ddarlunio portread o un o dy 
hoff gymeriadau o stori? 
Edrycha ar sut mae’r awdur yn disgrifio’r cymeriad. All dy ffrindiau ddyfalu pa 
gymeriad rwyt ti wedi’i ddewis drwy edrych ar y portread?

Mae James wrth ei fodd â straeon antur ac mae’n argymell y llyfrau canlynol:

Crater Lake
gan Jennifer Killick

Bigfoot Mountain 
gan Roderick O’Grady, darluniau gan Jess Mason

Agent Asha: Mission Shark Bytes
gan Sophie Deen

Cyfres Anturiaethau Tintin: Ar Leuad Lawr
gan Herge

Fy Anturiaethau Pwysig Iawn
cyfieithwyd gan Siân Lewis



Mae Ajay yn gwybod llawer am 
arddio a’r amgylchedd. Ei sgil 
arbennig yw dyfalbarhad - dyw e 
byth yn rhoi’r ffidil yn y to ar brosiect. Mae 
Ajay wrth ei fodd yn darllen comics, manga a 
nofelau graffig. 

Cadwa hadau o ffrwythau rwyt ti wedi’u bwyta - gallent 
fod yn hadau mafon, hadau tomato, carreg afocado neu 
hadau oren.  Planna nhw mewn pridd a’u cadw mewn man 
heulog a’u dyfrio bob dydd. Gallet ti ddarllen am y planhigion a dysgu am sut 
maen nhw’n tyfu. 
Ydy dy blanhigyn yn blaguro ac yn tyfu?  Egino yw’r enw am hyn. Gallet ti roi 
cynnig ar blannu hadau gwahanol a chymharu pa mor hir maen nhw’n cymryd 
i dyfu.

Wyt ti’n gwybod fod rhai pobl yn siarad â’u planhigion am eu bod yn credu bod 
hyn yn eu helpu i dyfu’n well? Mewn astudiaethau, mae gwyddonwyr wedi canfod 
bod dirgryniadau – fel y rhai mewn cerddoriaeth a lleferydd – yn effeithio ar ba 
mor dda y mae planhigion yn tyfu.

Dere o hyd i fan yn yr awyr agored ble gelli di eistedd a darllen. Beth fyddai dy 
ddewis cyntaf i ddarllen?  Gallet ti roi cynnig ar lyfrau comics neu nofelau graffig fel 
Ajay neu lyfr sydd wedi’i osod yn yr awyr agored!

Beth am fynd ar saffari bwystfilod bach?  
Byddi di angen bocsys matsys gyda thyllau ynddyn nhw neu dwb plastig gyda 
thyllau wedi’u creu yn y caead. Dewisa le rwyt ti’n awyddus i’w archwilio. Gallet ti 
ddewis parc, gardd, glan afon neu’r traeth.  

Archwilia’r gwahanol gynefinoedd a gweld pa fathau o bryfed a bwystfilod bach y 
gelli di eu darganfod. Cadwa lygad am gliwiau i dy helpu i weld llwybr gwlithen neu 
falwoden, neu edafedd main pry cop... Chwilia’n ofalus am olion traed pitw bach. 



Ar ôl i ti gasglu dy fwystfilod bach, defnyddia lyfrau neu’r rhyngrwyd i geisio eu 
hadnabod. Beth oedd y creadur mwyaf anarferol i ti ddod o hyd iddo?  

Oedd unrhyw greadur yn fwy lliwgar a llachar na’r gweddill?  Gofala eu bod nhw’n 
gallu cael aer (llawer o dyllau yn y pot) a gad iddyn nhw fynd yn yr ardd ar ôl i ti 
orffen dy ymchwil.

Os wyt ti wedi mwynhau cymryd rhan mewn saffari bwystfilod bach, 
gallet ti ddarllen Aubrey and the Terrible Ladybirds gan Horatio Clare. 
Neu gelli di ddysgu mwy am fwystfilod bach yn Darganfod Mwy - 
Bygs sydd wedi ei gyhoeddi gan Atebol.

Beth am roi cynnig ar rai o argymhellion Ajay am yr awyr agored neu 
lyfrau gydag elfennau comic neu nofel graffig? 

Bee Boy and the Moonflowers
gan Nicola Davies, darluniau gan Max Low

Grow Tree, Grow! 
gan Dom Conlon, darluniau gan Anastasia Izlesou

The Tindims of Rubbish Island 
gan Sally Gardner, darluniau gan Lydia Corry

Invisible Nature: A Secret World Beyond Our Senses
gan Catherine Barr, darluniau gan Anne Wilson

Meet Matilda Rocket Builder
gan Dom Conlon, darluniau gan Heidi Cannon

It’s Her Story: Amelia Earhart: A Graphic Novel 
gan Alan Brown a Kim Moldofsky

Llyfr yr Awyr Agored 
gan Alice James, darluniau gan Briony May Smith



Darllen Gyda’ch Gilydd
Mae gwaith tîm yn bwysig i’r Teclynwyr a thrwy ddod at ei gilydd, maen 
nhw’n meddwl eu bod yn gallu cael hwyl yn rhoi cynnig ar bethau newydd 
a chefnogi ei gilydd. Gall darllen ar y cyd fod yn ffordd hwyliog i blant gael 
cymorth gyda’u darllen. Mae grwpiau darllen yn cynnig ffyrdd hwyliog, 
cymdeithasol a chreadigol i hyn ddigwydd.

Gall dod ynghyd â ffrindiau a chyfoedion fod yn ffordd wych o feithrin 
cymhelliant a chyffro i ddarllen.

Mae darllen ar y cyd yn caniatáu i blant archwilio mwy, dod ar draws 
testunau ac ymateb i destunau na fyddai ganddyn nhw mo’r cymhelliant 
na’r diddordeb i’w darllen ar eu pen eu hunain.

Gall darllen fel rhan o grŵp roi hwb i ddarllenwyr llai hyderus, gan eu 
helpu i deimlo ac ymddwyn fel eu bod yn darllen a darparu cysylltiadau 
cadarnhaol â darllen.

Mae darllen ar y cyd yn ffordd hwyliog o ddatblygu gweithgarwch 
creadigol ac archwilio ymatebion emosiynol ac empathig mewn perthynas 
â straeon.

Gall darllen ar y cyd feithrin ymdeimlad o ddealltwriaeth o stori a gall 
gynyddu dealltwriaeth a geirfa weithredol a goddefol gan helpu plant 
gyda’u hysgrifennu a’u cyfathrebu eu hunain.



Haf o Hwyl a Sialens Ddarllen yr Haf
Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer thema Haf o Hwyl – Prosiect Teclynwyr – o 
Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sy’n gyfle gwych i danio chwilfrydedd plant 
am y byd o’u cwmpas.

Ynghylch Sialens Ddarllen yr Haf. 
Caiff Sialens Ddarllen yr Haf, a gyflwynir gan The Reading Agency, ei 
darparu mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus ac fe’i hariennir gan 
Gyngor Celfyddydau Lloegr, Arts Council England. Mae’r Sialens yn annog 
plant 4 i 11 oed i fwynhau manteision darllen er pleser dros wyliau’r haf, 
gan ddarparu llawer o hwyl yn ogystal â helpu i atal darllen rhag mynd yn 
angof dros yr haf.

Bob blwyddyn mae’r Sialens yn ysgogi dros 700,000 o blant i barhau i 
ddarllen er mwyn meithrin eu sgiliau a’u hyder.

Thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni yw Teclynwyr, a grëwyd mewn 
partneriaeth â’r Science Museum Group ac a ddarluniwyd gan yr awdur a’r 
darlunydd llyfrau plant o fri, Julian Beresford.

Bydd thema eleni, ‘Teclynwyr’, yn cael cefnogaeth adnoddau a 
gweithgareddau gan y Science Museum Group, ac mae’r Sialens yn 
canolbwyntio ar ysbrydoli plant i weld y wyddoniaeth a’r arloesedd y tu ôl i 
wrthrychau bob dydd, gan ddangos bod darllen a gwyddoniaeth ar gyfer 
pawb.

Bydd y Sialens a’r casgliad llyfrau cysylltiedig yn dangos y gall dychymyg 
ddatgloi posibiliadau di-ben-draw, a’r llyfrgell yw man cychwyn hyn i gyd. 
Drwy gymryd rhan yn y Sialens, gyda phecynnau am ddim o lyfrgelloedd 
cyhoeddus neu ar wefan y plant, bydd plant yn gallu ymuno â chwe 
‘Teclynnwr’ ffuglennol. Mae’r cymeriadau’n defnyddio eu chwilfrydedd a’u 
rhyfeddod i ddeall y wyddoniaeth y tu ôl i ystod eang o ddiddordebau o 
ffasiwn a thechnoleg i goginio a cherddoriaeth.


