
Helo!  Fy enw i yw Rebecca Thomas, rwy’n brysur iawn yr adeg hon o’r flwyddyn fel arfer, yn 
creu, paratoi a darparu gweithgareddau sy’n ysbrydoli plant ac oedolion i ymgysylltu â natur 
wrth gael hwyl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. 

Gyda’r mwyafrif o bobl gartref, rwyf wedi llunio rhai gweithgareddau y gellir eu gwneud yn 
hawdd yn yr ardd, gyda’r angen am ond ychydig o adnoddau. 

Byddaf yn parhau i ddanfon syniadau a gweithgareddau atoch trwy gydol yr haf.  Rhannwch 
eich sylwadau a’ch ffotograffau gyda ni gan ddefnyddio @GTFCymru os gwelwch yn dda. 

Mwynhewch gyda’ch gilydd! 

PICNIC Y TEDIS 
Mae’r gweithgaredd hwn wedi bod yn boblogaidd iawn yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol 

• Dewiswch rhai tedis a hoffai fynd ar bicnic 
• Adeiladwch guddfan yn yr ardd sy’n ddigon mawr i’ch tedis, gan ddefnyddio ffyn neu frigau, 

cynfas a phegiau 
• Dyfeisiwch helfa sborion i’r plant ei wneud o amgylch yr ardd, gan ddod o hyd i ‘fwyd’ ar 

gyfer y picnic 
• Er enghraifft: 

- Deilen fawr neu dafolen 
- Llygad y dydd 
- Llysiau’r wennol neu flodyn menyn 
- Mwsogl 
- Hen ddail, o lynedd 
- Brigau 
- Platiau 

• Gofynnwch i’r plant drefnu’r ‘bwyd’ ar blât, neu defnyddiwch y ddeilen fawr fel plât 
• Rhowch y platiau yn y guddfan, cyn dechrau’r picnic 

Gwnaeth y gweithgaredd hwn sbarduno prynhawn o chwarae dychmygus gyda fy mhlant, gan 
gynnwys dod â’r holl dedis allan am awyr iach a heulwen. 

LLEWYCH DANT Y LLEW 
Mae dant y llew yn eu gogoniant ar hyn o bryd 

Maent yn arbennig o dda ar gyfer cacwn, gwenyn a phryfed eraill gan eu bod yn cynnwys 
llawer o baill a neithdar sy’n ffynhonnell fwyd gwerthfawr i’r pryfed yr adeg hon o’r flwyddyn. 

Mae dant y llew hefyd yn gwneud llewych naturiol da iawn sy’n para am amser hir. 

• Cymerwch flwch wyau neu fwced bach a chasglwch bennau dant y lle – cofiwch eu bod yn 
ffynhonnell bwysig o fwyd i beillwyr felly peidiwch â phigo gormod, dail a brigau bach i’w 
gwneud yn llun neu’n collage. 

GWEITHGAREDDAU I’W  
WNEUD YN YR ARDD 



• Tynnwch y petalau oddi ar y dant y llew a’u rhoi mewn pot neu’r blwch wyau.  Bydd y paill yn 
troi’ch bysedd yn felyn ond peidiwch â phoeni, mae’n baent wyneb naturiol a fydd yn golchi i 
ffwrdd yn hawdd. 

• Gwnewch lun neu gollage o’r dail a’r brigau, glynwch nhw yn eu lle gyda rhywfaint o lud. 
• Defnyddiwch ychydig glud a gwnewch batrwm ar bapur gan ddefnyddio ffon glud neu frwsh 

paent. 
• Ysgeintiwch y llewych dant y llew ar draws y glud a’i ysgwyd i ffwrdd, gan adael patrwm 

hyfryd o gelf naturiol. 

Mae dant y llew yn ddiogel i blant eu defnyddio, mae’r blodau a’r dail yn fwytadwy.  Gellir 
gwneud te o’r dail a gall y blodau cael eu defnyddio ar saladau. 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum 
mlynedd o hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn 
bywyd gwyllt ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i 
gyfrannu at ein lles a’n hiechyd. 

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am 
helpu i roi hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau 
a chyrsiau’r prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda. 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru. 
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