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Helo Clybwyr Celf i’r 
Teulu Dydd Sadwrn!,
Peidiwch anghofio rannu eich creadigaethau gyda ni 

ar dudalen Facebook Tŷ Pawb – ‘da ni’n caru gweld 

beth rydych chi wedi bod yn ei wneud gartref! Hefyd, 

hoffem arddangos rhai o’ch gweithiau celf a wnaed 

gan ddefnyddio unrhyw un o’n gweithgareddau clwb 

celf i lawrlwytho fel rhan o arddangosfa newydd yn 

Tŷ Pawb ym mis Hydref o’r enw ‘Clwb Celf i’r Teulu 

Gartref’, felly anfonwch eich lluniau o beth rydych 

wedi creu drwy Facebook. 

Ellie

Awgrymiadau deunyddiau:
Darn o bapur A3 Gwyn neu 2 ddarn 
A4 wedi’u glynu ynghyd â thâp, 
mae papur cetrisen yn dda os oes 
gennych beth
Pinnau ffelt/ fine liners / beiros
Creonau/Pastelau olew neu feddal
Paent dyfrlliw a brwsh
Pensiliau lliw
Pren mesur i farcio eich sgwariau

Dylunir gweithgaredd wythnos yma gan Ellie

Portreadau ynysig – 
wynebau doniol ffrindiau a theulu
Mae hwn yn brosiect bach sy’n bersonol iawn ac yn arbennig i chi!

Mae arwahanrwydd wedi lleihau ein bywydau cymdeithasol i 
sgwariau bach ar sgrîn, gan gynrychioli’r bobl y dymunwn i ni allu eu 
gweld a bod gyda nhw. 

Mae aelodau o’n teulu wedi dod yn ffrindiau llawn amser ac rydym i gyd 
yn colli ein ffrindiau o’r ysgol, neiniau a theidiau ac aelodau eraill o’r teulu.

Eich her yw ail-greu cyfres o bortreadau gan ddefnyddio unrhyw 
gyfrwng megis pinnau, pensiliau a phaent ar bapur ar ffurf sgwâr. Y naill 
neu’r llall o’r wynebau rydych chi’n byw gyda nhw, neu’r wynebau rydych 
chi’n eu gweld ar y sgrin bob dydd. Gofynnwch iddyn nhw wneud ystum i 
chi ar Zoom, Facetime neu fideo Instagram neu Snapchat.

Gallwch greu braslun doodle, portread gwawdlun neu ddoniol, un manwl 
iawn gydag ymdebygu ac efallai un â chefndir, efallai y bydd anifail anwes yn 
ymddangos y tu ôl iddynt, mae i fyny i chi. Dyma eich dyddiadur portread eich hun o 
wynebau doniol rydych chi’n eu caru!

Ar gyfer Clwb Celf i’r Teulu bob wythnos 

byddwn yn dewis un o’r creadigaethau rydych 

yn eu postio ar lein fel dip lwcus a ddewiswyd 

ar hap. Bydd yr enillydd lwcus yn derbyn 

pecyn celf gyda deunyddiau celf y tu mewn, 

i’w gasglu gennym ni yn Tŷ Pawb pan  

fyddwn yn ail-agor.
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Tynnwch lun o’r sgwariau wrth ymyl ei 
gilydd gan ddefnyddio eich pren mesur ar 
bapur. Mae pob portread i’w fod yn 7cm 
x 7cm – gallwch gynnwys enw os ydych 
eisiau un a’r perthynas â’r portread oddi 
tano, fel label mewn arddangosfa.  

Mae’r sgwâr i gynnwys wyneb neu 
wynebau person rydych chi’n ei golli ac 
sy’n byw gyda chi. Nid oes terfyn ar faint o 
wynebau yr ydych yn eu creu a cheisiwch 
gael eich rhieni a’ch teulu i roi cais arni, 
gallwch rannu’r prosiect gyda’ch gilydd. 
Bydd hyn yn ein hatgoffa o’r adeg hon yr 
oeddech i ffwrdd oddi wrth eich hoff bobl. 
Mwynhewch!

Postiwch eich delwedd ar ein tudalen 
Facebook. Dywedwch wrth eich ffrindiau, 
pasiwch y neges ymlaen a rhannwch ein 
postiadau cyfryngau cymdeithasol!

Portreadau ynysig – wynebau doniol ffrindiau a theulu

Dyma rai dolenni i orielau, rhaglenni a dosbarthiadau a all fod o ddiddordeb i chi a all roi ysbrydoliaeth i chi 
am eich portreadau, cymerwch olwg arnynt!

https://www.channel4.com/programmes/graysons-art-club
https://www.npg.org.uk/collections/explore/
https://www.tate.org.uk/kids/make
https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/art-and-design-draw-self-portrait/z6ytscw
https://www.artistsnetwork.com/art-mediums/drawing/learn-how-to-draw-a-cartoon-of-yourself/

Syniad! 
Lluniwch eich portread eich hun o’ch 

wyneb, gan ddefnyddio drych i’ch helpu. 

Tynnwch wynebau gwahanol neu 

fynegiant yn y drych a thynnwch lun 

ohonyn nhw yn y fframiau lluniau. 

Hapus / Trist / Blin /  

Cyffrous / Pryderus


