
GWAITH CREFFT 
Y COBLYNNOD 
A’R CRYDD
Hwyl Creadigol!
Gan ddefnyddio eitemau bob dydd o’ch 
cartref, dewch o hyd i’ch dawn greadigol a 
chreu golygfa o siop y crydd sy’n cynnwys 
coeden côn ddisglair a chorrach personol 
eich hun. Lliwiwch yr esgidiau a gadewch 
nhw i’r corrach bach drwg gael adrodd yn  
ôl i Siôn Corn.



OFFER 
ANGENRHEIDIOL

•  Argraffydd a phapur A4

•  Bocs grawnfwyd mawr gwag 

•  Siswrn

•  Glud a thâp gludiog

•  Pinnau ffelt / pensiliau neu  
    baent i liwio

•  Ffoil

•  Gwlân Cotwm

•  1 llun ohonoch chi’ch hun

CYNNWYS

Pum tudalen i’w hargraffu / lliwio a thorri 

Cyfarwyddiadau ysgrifenedig hawdd gyda ffotograffau



CYFARWYDDIADAU

CAM  1
Agorwch y bocs grawnfwyd yn ofalus a’i osod yn fflat fel yn ffotograff 1.

CAM 2
Torrwch y darnau ar y top a’r gwaelod i ffwrdd, lle mae’r saethau’n pwyntio 
yn ffotograff 2 a chadwch un ohonyn nhw ar gyfer y corrach yn nes ymlaen.
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CAM 3
Argraffwch y llawr pren maint A4 a’r olygfa o’r siop fel y dangosir yn  
ffotograff 3. Lliwiwch olygfa’r siop.
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CAM 4
Glynwch y llun o’r llawr pren a llun y siop i’r bocs grawnfwyd fel y  
dangosir yn ffotograff 4.
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CAM 5
Gludwch y rhan o’r bocs grawnfwyd fel y dangosir yn ffotograff 5 a phlygu’r 
llun o’r siop ymlaen fel ei fod yn glynu wrth y rhan sydd â glud arno ac yn 
ffurfio stand fel yn ffotograff 6. Plygwch ochrau’r bocs grawnfwyd yn ôl  
a’u tapio i’r darnau gwaelod ar y ddwy ochr fel yn ffotograff 6.

Gludwch yr 
 ardal hon

Defnyddiwch dâp gludiog
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CAM 6
Lliwiwch ac yna torrwch y goeden côn allan. Plygwch y papur i siap côn 
a glynwch yr ymyl syth dros ymyl y llabed fel y dangosir yn ffotograff 7. 
Gwnewch addurniadau arian drwy wasgu ffoil yn beli bach a’u glynu  
i’r goeden.
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CAM 7
Torrwch ffotograff o’ch wyneb a glynwch ef ar y corrach. Torrwch y corrach 
allan. Lliwiwch ddillad y corrach a’u torri allan. Glynwch y dillad i’r corrach. 
Glynwch ychydig o wlân cotwm i’r het.

Glynwch y stribed y gwnaethoch 
ei dorri o’r bocs grawnfwyd yn 
gynharach i’r corrach a phlygu’r 
gwaelod fel yn ffotograff 8. Wrth osod 
y corrach o flaen y siop, glynwch y 
rhan hwn i’r llawr i gadw’r corrach  
ar ei draed.

8
Plygwch yn ôl

CAM 8
Nawr mwynhewch wrth liwio’r esgidiau a chofiwch eu gadael allan dros  
nos fel bod y coblynnod drwg yn gallu adrodd yn ôl wrth Siôn Corn.

Cynnwys y gweithgaredd wedi’i greu a delweddau gan Sarah Jane Barker. 
Gyda lluniau Y Coblynnod a’r Crydd gan Emily Jones.
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