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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

Deunyddiau:
Dalennau o bapur lluniadu gwyn
Lluniau o anifeiliaid, anifeiliaid 
anwes/delweddau o gylchgronau
Pinnau ffelt/llinachau mân 
Creonau/pastelau
Paent dyfrlliw a brwsh
Pensiliau lliw
Ffon lud/PVA/Tâp
Cerdyn lliw neu ddarnau ffabrig
Rhuban/Llinyn

Dylunir gweithgaredd wythnos yma gan Ellie

Bynting Portread Anifeiliaid
Mae’r prosiect hwn 
yn dilyn thema’r 
wythnos diwethaf 
o Bortreadau 
Arwahanrwydd o’ch 
ffrindiau a’ch teulu. 
Mae pawb yn caru 
anifeiliaid ac mae 
hyn yn ddathliad o 
anifeiliaid rydych chi’n eu caru! 

Eich her yw gwneud cyfres o wynebau portreadau anifeiliaid gan 
ddefnyddio pinnau, pensiliau, pastelau neu baent ar bapur a dylunio 
byntings anifeiliaid i’w hongian yn eich ystafell.

Dewch o hyd i ddelweddau mewn llyfrau, cylchgronau neu ar-lein o’ch hoff 
anifeiliaid i gopïo eich portreadau. Gallech hyd yn oed ddarlunio eich anifail 

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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anwes os oes gennych un: eich 
cath, ci, bochdew, pysgodyn neu 
aderyn gardd, ei fyny i chi. 

Creu dwdl, braslun, paentiad 
o anifail. Edrychwch ar siâp yr 
wyneb, y clustiau, gwead y ffwr a’i 
lygaid, ceisiwch gipio eu cymeriad.

Torrwch eich portreadau allan a 
gludwch bob un ar ddarn o gerdyn 

siâp triongl, neu ffabrig sy’n defnyddio glud.
Ychwanegwch ddarn o linyn neu ruban ar 

ben pob triongl a’i blygu’n gadarn gyda glud 
neu dâp i greu hyd bynting. Mae nawr yn 
barod i hongian yn eich ystafell.  

Nid oes terfyn ar faint o wynebau yr 
ydych yn eu creu a anogwch eich rhieni 
a’ch teulu i drio hefyd, gallwch rannu’r 
prosiect gyda’ch gilydd. Mwynhewch!

Bynting Portread Anifeiliaid

Dyma ychydig o ddolenni i orielau, rhaglenni teledu a dosbarthiadau i roi ysbrydoliaeth ar gyfer eich 
portreadau anifeiliaid, cymerwch olwg arnynt! 

https://www.channel4.com/programmes/graysons-art-club (Episod 2 - ‘Animals’)
https://www.nhm.ac.uk/visit/virtual-museum.html
https://www.chesterzoo.org/virtual-zoo-2/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z6882hv

Postiwch eich delwedd 

ar ein tudalen Facebook. 

Dywedwch wrth eich 

ffrindiau, pasiwch y neges 

ymlaen a rhannwch ein 

postiadau cyfryngau 

cymdeithasol!


