
Helo Clybwyr Celf i’r 
Teulu Dydd Sadwrn!,
Helo o Tŷ Pawb! Rydym yn gobeithio eich bod i 
gyd yn ddiogel ac yn iach ac yn aros yn greadigol. 
Fy enw i yw Ellie a fi yw’r Swyddog Dysgu Ffurfiol 
yma yn Tŷ Pawb a’r wythnos hon byddaf yn 
dangos i chi sut i wneud teclyn symudol aderyn 
i’r ardd i’w hongian yn 
eich cartref. 

Y Gwanwyn yw’r tymor 
perffaith ar gyfer 
mwynhau gwylio adar 
ac mae llawer o adar 
gardd o gwmpas, 
yn nythu a bwydo a 
gallwch wneud eich 
adar gardd papur eich 
hun i adlewyrchu eich 
hoff fath o aderyn. 
Er enghraifft: titw 
Tomos las, aderyn y to, aderyn song thrush, ji-binc 
neu robin. Yna gall eich dyluniadau adar cael eu 
cysylltu â llinyn i greu teclyn symudol a gallwch 
chi allyrru’r teclyn symudol gyda darnau eraill a 
ddarganfyddir fel plu a dail i’w gadw’n edrych yn 
naturiol.

Peidiwch ag anghofio rhannu eich creadigaethau 
gyda ni ar dudalen Facebook Tŷ Pawb gan ein 
bod ni’n caru gweld beth rydych chi wedi bod yn ei 
wneud gartref!

Ellie

Bydd 
angen arnoch 

Ffon lud neu PVA / tâp
Siswrn 
Detholiad o bapur a cherdyn. 
Gallwch ddefnyddio hen baced 
grawnfwyd ar gyfer cerdyn
Pinnau ffelt/creonau/
pensiliau/pasteli olew neu 
feddal/dyfrlliwiau
2 frigyn bach 
Llinyn/gwlân 

Dylunir gweithgaredd wythnos yma gan Ellie

Gwnewch Declyn Symudol 
Aderyn eich hun 

Cam 1: Dewch o hyd i 2 frigyn bach o’r ardd 
neu ar daith gerdded tua 30cm o hyd a thua 
1cm mewn diamedr a’u clymu gyda’i gilydd yn 
dynn gyda llinyn mewn siâp croes. Atodwch 
ddolen o linyn o ganol y brigau - y byddwch yn ei 
defnyddio fel rhywbeth i’w hongian.

Cam 2: Clymwch 4 neu 5 darn o linyn neu 
wlân arni - dyma le byddwch yn atodi eich 
dyluniadau adar

Cam 3: Edrychwch ar lyfrau adar neu 
ddelweddau ar-lein o adar gardd yr ydych yn eu 
hoffi a gan ddefnyddio’r cerdyn lluniwch siâp 
sylfaenol y corff. Os nad oes gennych gerdyn, 
defnyddiwch bapur ac yna gludwch ar gerdyn 
grawnfwyd i’w wneud yn fwy stiff

Cam 4: Dewiswch eich hoff adar a rhowch 
gynnig ar eich sgiliau lluniadu a lliwio i 
ychwanegu’r siapiau a’r lliwiau at y corff, copïwch 
rhai lluniau neu gwnewch ychydig o chwilio 

am adar. Arbrofwch gyda gwneud marciau yn 
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eich lliwiau dewisedig ar gyfer y corff, yr 
adenydd a’r cynffon. Gwnewch hyn ar y 
ddwy ochr fel bod yr adar yn edrych yn 
fwy 3D pan fyddant yn symud. Rwyf wedi 
defnyddio pastelau, dyfrlliw, pennau a 
phensiliau i gael effeithiau gwahanol.

Cam 5: Mae adenydd yr aderyn wedi’u 
gwneud allan o ddarn wedi’i blygu o 
bapur A5 neu lai yn dibynnu ar faint 
eich adar. Addurnwch y ddwy ochr gan 
ddefnyddio pastelau a cheiniogau fel 
patrwm. Crëwch yr adenydd drwy wneud 
plygiadau concertina cul a gwnewch 
doriad 1cm bach yn y top yn barod i osod 
eich adenydd wedi’i phlygu. Plygwch siâp 
yr aderyn yn ofalus ar y top i wneud eich 
toriad â siswrn tua 1cm i lawr. Gwthiwch 
y papur wedi’i blygu drwy’r toriad yng 
nghorff yr aderyn gyda’r plygiad i fyny. 
Gwasgarwch y plygiadau allan fel y gall 
adenydd yr aderyn ymledu fel petaent yn 
hedfan!

Cam 6: Gallwch wneud adain cynffon 
papur gan ddefnyddio’r un ffordd 
o ddarn llai o bapur wedi’i blygu 
a’i glymu fel y cefn gyda selotep. 
Ychwanegwch big at eich aderyn 
drwy sticio darn o gerdyn trionglog 
sydd wedi’i liwio i mewn i’ch 
dyluniad adar gyda glud, 
gallwch hyd yn oed 
ychwanegu cwpl o blu 
a dail i’r llinyn i addurno 
hefyd, neu ddylunio rhai 
eich hun.

Cam 7: Atodwch eich 
dyluniadau adar i’ch 
teclyn symudol drwy 
ddefnyddio selotep ar y 
llinyn ac yng nghanol yr 
aderyn i ledaenu ei bwysau 
er mwyn iddo hongian 
yn syth.

Gwnewch Declyn Symudol Aderyn eich hun

A dyna ni - wedi gorffen! 
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Mae eich teclyn symudol yn barod i’w hongian yn eich 
cartref. Mwynhewch wylio’r adar!
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