
Shwmae!  Fy enw yw Rebecca Thomas.  Fel rheol rydw i’n brysur iawn yr adeg hon o’r flwyddyn yn 
creu, paratoi a darparu gweithgareddau sy’n ysbrydoli plant ac oedolion i ymgysylltu â natur a chael 
hwyl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae’r Ardd Fotaneg yn dal ar gau a’r mwyafrif 
ohonoch wedi’ch cyfyngu i’ch cartref, felly rwyf wedi llunio rhagor o syniadau am weithgareddau i 
gadw pawb yn brysur ac i ymddiddori yn y byd naturiol o’n cwmpas. 

Tarddodd y set hon o weithgareddau o daith a wneuthum gyda’r plant. Roeddwn wedi bwriadu iddi 
fod yn daith dawel, hamddenol, ond wrth weld y planhigion yn llawn blodau trodd yn daith swnllyd, 
fyrlymus yn llawn hwyl a sbri.  

Yn blentyn dysgais y rhan fwyaf o’r gemau hyn gan fy nhad. Bugail oedd e ar fferm fawr, a byddwn yn 
ei ddilyn o gwmpas y caeau yn cadw llygad ar y defaid. A finnau nawr yn fam, rwyf wedi dysgu’r 
gemau hyn i fy mhlant fy hunan, ac maen nhw’n reddfol yn chwilio am y planhigion ac wrth eu 
boddau wrth ddod o hyd iddyn nhw a chwarae’r gemau bob blwyddyn. 

Mae gemau’n bwysig i blant. Mae pob un o’r gweithgareddau bach hyn yn annog plant i adnabod 
planhigion, gwybod eu henwau a chwilio amdanyn nhw. Bydd y wybodaeth fyddan nhw’n ei dysgu 
wrth chwarae yn para pan fyddan nhw’n oedolion, ac felly’n dal i gael eu dysgu i genedlaethau’r 
dyfodol o blant.  

Dewch inni gael hwyl gyda'n gilydd! 

CHWIBAN PORFA 
Bob gwanwyn ar ôl i’r cennin Pedr wywo bydd y borfa’n dechrau tyfu ar ymyl y ffyrdd:   

• Chwiliwch am ddarn syth o borfa ffres  
• Ffurfiwch gwpan â’ch dwylo a’r ddau fys bawd yn cyffwrdd a’r darn porfa rhwng y ddau  
• Dylai’r ddau fys bawd gyffwrdd ar y pen ac ar y gwaelod gan adael agoriad yn y canol 
• Chwythu a Chwiban!  Chwythwch drwy’r agoriad.  Pan fydd y borfa’n dirgrynu, bydd yn gwneud 

sŵn gwichian 

HWYL A SBRI  
GYDA NATUR
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CLOCIAU DANT Y LLEW 
Mae dant y llew yn blodeuo o’r gwanwyn tan yr hydref, ond mae’r blodau a’r pennau hadau ar eu 
gorau yn ystod Mai a Mehefin.  Bydd plant yn gwneud sbri bod dant y llew yn gwneud iddyn nhw 
‘biso yn y gwely’. Y rheswm am hyn yw bod y blodyn yn cael ei ddefnyddio fel moddion diwretig. 

• Pigwch ddant yn llew yn ofalus 
• Sefwch â’ch cefn at y gwynt 
• Chwythwch y pen hadau nes bydd yr hadau i gyd wedi chwythu i ffwrdd  
• Bydd pob chwythiad yn awr ar y cloc  
• Un o’r gloch, dau o’r gloch, ac yn y blaen 

SAETHU LLYRIAD A DRYLLAU POP 
Mae llyriad yr ais yn blanhigyn cyffredin sy’n tyfu mewn lawntiau, caeau, ar lwybrau ac ymylon ffyrdd.  
Mae’n blodeuo rhwng Ebrill a Hydref ac yn cael ei ddefnyddio fel moddion gwrth-histamin (mae’n 
dda i wella pigiadau danadl poethion). 

Saethu Dryllau Pop 
• Pigwch blanhigyn coes hir – rhai â choesyn caled sydd orau 
• Daliwch y coesyn â’r blodyn y wynebu oddi wrthych, yna tynnwch waelod y coesyn o gwmpas a’i 

blygu’n ddolen islaw’r blodyn, yna’i wasgu  
• Cydiwch yn dynn yn y coesyn  â’r ddwy law a thynnu’r ddolen i fyny at wddf main y blodyn  
• Mae’r coesyn ychydig fel lastig, ac fe fydd, gobeithio (ond nid bob amser) yn torri ychydig islaw’r 

blodyn ac yn cael ei saethu ymlaen am hyd at 1 metr 

Cleddyfau Llyriad 
Mae hyn ychydig yn haws na dryllau pop ond yn llawn cymaint o hwyl,  yn debyg i chwarae concers 
• Dau berson yn chwilio am ddarn o lyriad  
• Pawb yn ei dro  
• Person un yn dal y llyriad allan yn syth 
• Person dau yn taro’r llyriad i dorri’r pen i ffwrdd  
Pawb yn ei dro nes bydd un yn ennill, hynny nawr yn ‘un r’ fel gyda choncers. 



 

CADWYN LLYGAD Y DYDD 
Gall un o’n blodau mwyaf cyfarwydd, y llygad y dydd cyffredin, fod yn blodeuo bron drwy’r  
flwyddyn mewn lawntiau.  
• I wneud cadwyn llygad y dydd, casglwch ddigon o’r blodau ar gyfer y gadwyn a gadewch y 

gweddill i’r pryfed 
• Gan ddefnyddio ewin eich bys bawd, gwnewch hollt bach yn rhan fwyaf trwchus y blodyn llygad y 

dydd (tua 1cm o hyd) 
• Ar  ôl gwneud yr hollt, cymerwch flodyn arall o’ch casgliad o lygad y dydd a thynnwch y coesyn 

drwy’r hollt yn y llygad y dydd gwreiddiol. Dyma ddechrau eich cadwyn 
• Gwnewch hyn mor aml ag y mynnwch nes ichi gael cadwyn mor hir ag sydd eisiau arnoch 
I orffen y gadwyn, mae angen ichi gysylltu’r llygad y dydd cyntaf wrth y llygad y dydd olaf. I wneud 
hynny rhaid ichi wneud hollt yn y blodyn olaf yn y gadwyn. Yna cydiwch yn y blodyn ym mhen arall y 
gadwyn a’i dynnu drwodd. 

LLAU’R OFFEIRIAD 
Mae llau’r offeiriad yn blanhigyn blewog hir sy’n tyfu’n gyffredin mewn gwrychoedd, ochrau ffyrdd, 
coetiroedd a gerddi. 

Mae’n aildyfu yn ystod y gwanwyn gan wywo yn y gaeaf.  Mae’n gelyn i arddwyr, gan fod eu hadau 
‘gludiog’ yn lluosogi’n hawdd ac yn dod yn bla mewn gwelyau a borderi blodau. 

Mae gan yr eginblanhigion tyner blas ysgafn a ddefnyddir mewn cawliau a stiwiau.  Fe’i defnyddir 
hefyd yn feddyginiaethol fel te, gan ei fod yn ddiwretig. 

• Mae llau’r offeiriad yn berffaith i blant ddod o hyd iddo mewn gwair neu’r gwrych 
• Tynnwch y llau’r offeiriad i fyny 
• Rhowch yn ofalus ar gefn rhywun sy’n cerdded gyda chi 
• Pa mor hir mae’n cymryd i’r person sylwi? 

Sylwch: Weithiau gall rhai pobl gael cosi ar y croen wrth gyffwrdd â llau’r offeiriad 



 

YDYCH CHI’N HOFFI YMENYN? 
Mae’r blodyn-ymenyn yn blodeuo rhwng Mai a Hydref ym mhob rhan o Brydain, mewn parciau, 
gerddi, dolydd, tir porfa a mannau gwlyb. 

• Mae gan y blodyn-ymenyn betalau sgleiniog hardd sy’n denu pryfed atyn nhw i beillio’r blodau.  
Cewch fwy o wybodaeth ar blanhigion gorau y gwanwyn ar gyfer peillwyr i gadw golwg 
amdanynt, a hynny’n seiliedig ar yr ymchwil a wnaed gan Tîm Gwyddoniaeth Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru 

• Ers cenedlaethau mae plant wedi bod yn dal y blodyn-ymenyn dan yr ên a gofyn y cwestiwn “wyt 
ti’n hoffi ymenyn?”  

• Mae’r petalau sgleiniog melyn yn adlewyrchu lliw aur hardd ar y croen yn yr haul 

Sylwch: Dydy blodau-ymenyn ddim yn fwytadwy, ac maen nhw’n wenwynig i bobl ac i wartheg. 
Dyna pam maen nhw’n cael eu gadael yn y caeau heb eu bwyta. 

COED YR HAF COED Y GAEAF 
Drwy gydol yr haf yn y borfa wrth ymylon ffyrdd ac mewn parciau a lawntiau bydd gwahanol fathau o 
borfa’n hadu. 

Mae’r hadau hyn yn berffaith i adrodd hen rigwm i ddweud pa dymor yw hi: 
• Coed yr haf – Dewiswch ddarn hir o borfa a hadau arno a’i ddal i fyny  
• Coed y gaeaf – Rhwygwch yr hadau oddi ar y coesyn â’ch bys a’ch bawd o’r gwaelod i’r pen 
• Pwysi o flodau – daliwch yr hadau fel pwysi o flodau ym mlaenau eich bysedd  
• Cawodydd Ebrill – taflwch yr hadau i fyny i’r awyr neu dros ben rhywun  

Sylwch: Byddwch yn ofalus gyda phlant sy’n cael clefyd y gwair gan fod porfa’n cynnwys paill. 

https://botanicgarden.wales/wp-content/uploads/2020/05/Spring-Plants-for-Polls-Draft-2-PDF.pdf
https://botanicgarden.wales/wp-content/uploads/2020/05/Spring-Plants-for-Polls-Draft-2-PDF.pdf


Cadwraeth: Mae mwyafrif y gemau hyn yn helpu gwasgaru hadau. Wrth bigo llygad y dydd a blodau-
ymenyn pigwch ddigon ar gyfer y gweithgarwch yn unig a gadewch y gweddill i’r pryfed.    

Troednodyn: Weithiau gall y gemau hyn fod yn rhwystredig i’r rhiant neu’r oedolyn sydd am gerdded 
yn dawel. Bydd eu dillad yn hadau dant y llew i gyd, llau’r offeiriad wedi glynu wrth eu dillad, dryllau 
llyriad yn saethu atynt o bob cyfeiriad, a sgrech gyson y chwiban  profa’n difetha’r tawelwch a chân yr 
adar. 

Awgrymir cwpanaid braf o de camri mewn lle tawel i bob rhiant/oedolyn ar ôl dychwelyd o’r daith 
hon. Byddwch yn sicr fod y plant wedi eu mwynhau eu hunain, wedi ymgysylltu â’r amgylchedd, wedi 
dod yn gyfarwydd â rhai planhigion, wedi cael gwared â thipyn o egni ac wedi cael Hwyl a Sbri gyda 
natur. 

Os ydych chi wedi mwynhau’r gemau hyn, postiwch luniau neu eu hanfon. Os oes gennych 
awgrymiadau eraill ar gyfer gemau neu Hwyl a Sbri gyda Natur, cofiwch roi gwybod inni yn 
@GTFCymru. 

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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