Pecyn Gweithgaredd
Lles Creadigol
Gweithgareddau creadigol ar gyfer pobl
sy’n byw gyda Dementia, eu teuluoedd
a’u gofalwyr.
Mae’r gweithgareddau hefyd yn addas ar gyfer
prosiectau pontio’r cenedlaethau.
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Mae’r gweithgareddau hyn yn syml ac nid oes angen deunyddiau nac offer
arbenigol.
Man cychwyn yn unig yw’r syniadau, gallwch eu datblygu mewn unrhyw ffordd
yr hoffech.
Mwynhewch y broses o greu a pheidiwch â phoeni am gael popeth yn gywir...
mae’n amhosib ei wneud yn anghywir.
Gwnewch y gweithgareddau ar eich pen eich hun neu gyda rhywun arall.
Gall greu rhywbeth fod yn ffordd wych o dreulio amser gyda phobl eraill.
Rydym yn aml yn fwy effro yn y boreau, felly mae’n amser da i wneud
gweithgaredd.
Casglwch yr holl ddeunyddiau y byddwch eu hangen cyn i chi ddechrau eich
prosiect creadigol.

Beth fyddwch ei angen:
Papur
Pensil
Beiro
Paent
Pinnau Ffelt
Glud PVA
Brwsys paent
Glud
Blawd Plaen
Halen
Clai Awyr-sych (air-drying clay)
Deunyddiau collage e.e. cylchgronau/papurau newydd/papur lapio/hen
gardiau cyfarch/papurau lliw a hancesi papur.

Mwynhewch

Llun
Tynnwch lun 5 siâp gwahanol ar ddarn o bapur.
Allwch chi ychwanegu at y siâp er mwyn ei newid i rywbeth arall?

Gallwch dynnu lluniau ar thema benodol:
Tynnwch lun 5 wyneb gwahanol – ychwanegwch fanylion fel steil gwallt, sbectols,
clustdlysau a barf.
Tynnwch lun 5 gwahanol fathau o fwyd
Tynnwch lun 5 anifail gwahanol.

Dargopïo a Lliwio
Casglwch wrthrychau cyffredin.
Lluniwch o amgylch bob gwrthrych, un ar y tro.

Lluniwch y siapiau ar ben ei gilydd.

Lliwiwch neu baentiwch y gwahanol batrymau a grëir pan fydd y siapiau’n croesi ei
gilydd.
Defnyddiwch liw gwahanol i bob siap.

Dwdlan
Syniad 1
Cymerwch ddarn o bapur A4 a’i blygu ar ei hyd.

Yna plygwch y papur yn ei hanner, ac yna yn ei hanner eto.

Pan fyddwch yn agor y papur yn fflat, dylech gael 8 sgwâr.

Lluniwch batrwm gwahanol ymhob sgwâr.

Dwdlan
Syniad 2
Lluniwch linell sgwigl ar eich papur.

Llenwch y siapiau wedi’u creu gyda phatrymau gwahanol.

Gallwch ddefnyddio pensiliau, pinnau ffelt neu baent i greu eich patrymau.

Dwdlan
Syniad 3
Lluniwch y siâp neu lythyren gyntaf eich enw mewn ysgrifen bloc.

Llenwch y siâp neu lythyren gyda phatrymau.

Gallwch ddefnyddio pensiliau, pinnau ffelt neu baent i greu eich patrymau.

Dwdlan
Syniad 4
Lluniwch air mewn llythrennau bloc yng nghanol eich tudalen.

Gadewch y gofod o fewn y llythrennau yn wag ac amgylchynwch y gair gyda
phatrymau.

Gallwch ddefnyddio pensiliau, pinnau ffelt neu baent i greu eich patrymau.

Collage
Crëwch gollage drwy osod a gludo gwahanol ddeunyddiau ar arwynebedd.
Gallwch rwygo neu dorri eich papur gyda siswrn.
Gallwch ddefnyddio glud pva a brwsh neu ffon lud er mwyn gludo popeth yn
eu lle.
Casglwch ddeunyddiau a lluniau yr ydych yn eu hoffi.
Gallwch ddefnyddio: cylchgronau / papurau newydd / papur lapio / hen
gardiau cyfarch / papurau lliw a hancesi papur.

Collage

Syniadau collage:
Gallwch wneud collage ar thema benodol e.e. yr haf, brecwast, cŵn, o dan y
môr ac ati.
Crëwch gerdyn cyfarch personol ar gyfer rhywun.
Defnyddiwch gollage i wneud addurniadau tymhorol.
Gallwch wneud collage doniol...rhowch bennau anifeiliaid ar gyrff pobl a’r
ffordd arall.
Dewiswch liwiau a siapiau yr ydych yn eu hoffi i greu llun abstract.
Gallwch addurno siapiau cardbord 3D o siopau crefft gyda phapur tusw lliw.
Defnyddiwch binnau ffelt neu baent i ychwanegu patrwm a manylion unwaith
fydd y glud wedi sychu.

Crefft Papur
Mae creu doliau papur yn hwyl.

Cymerwch ddarn o bapur a’i blygu’n
hafal i gonsertina.

Tynnwch lun hanner person ar ben y fflap
- sicrhewch fod y breichiau yn cyrraedd
ochr y papur.

Torrwch ar hyd y llinell.

Agorwch y doliau a’u haddurno nhw.

Gallwch ei addurno gyda phensil, paent, collage neu gymysgedd o’r tri.

Crefft Papur
Syniadau

Gall y doliau fod yn fach neu’n fawr, yn dibynnu ar faint a hyd eich papur.
Gallwch wneud rhywogaethau gwahanol e.e. cathod neu bysgod.

Gallwch eu haddurno nhw ar thema penodol h.y. gwisgoedd cenedlaethol,
dillad parti, mynd i’r gwaith, gwisg ffansi ac ati.
Gallwch gael cadwyn o ddoliau neu rhai unigol i’w haddurno.
Yn hytrach na phobl, gallwch dorri siâp tô, er mwyn gwneud cadwyn o gartrefi neu
siopau.
Gallwch ei addurno gyda phensil, paent, collage neu gymysgedd o’r tri.
Gallwch greu cefndir ar gyfer y doliau.

Toes Halen
Crëwch wrthrychau 3D ac addurniadau drwy ddefnyddio’r toes syml hwn.

Offer:
Bowlen gymysgu
Llwy bren
Bwrdd torri neu fat plastig i weithio arno.
Rysáit:
125g blawd plaen
125g halen
75ml o ddŵr cynnes
Cymysgwch yr halen a blawd gyda’i gilydd.
Nawr ychwanegwch hylif liwio bwyd neu flasau os ydych chi eisiau.
( olew lafant neu fanila )
Ychwanegwch y dŵr cynnes – gan ei gymysgu ar yr un pryd.
Ar ôl ei gyfuno, rhowch y toes ar arwynebedd gyda blawd arno.
Tylinwch am 5 i 10 munud nes ei fod yn esmwyth ac fel elastig.
Mae’r toes bellach yn barod i’w wneud yn gerfluniau neu addurniadau
bach.
Gellir cadw’r toes mewn cynhwysydd aerglos am ychydig o wythnosau.
Bydd y toes yn caledu os caiff ei adael i awyr sychu, neu gellir ei bobi
am awr ar 150C neu farc nwy 2.

Toes Halen
Syniadau.

Defnyddiwch dorrwr toes i greu addurniadau. Cofiwch roi twll yn y siâp cyn iddo
sychu, er mwyn rhoi cortyn drwyddo.
Gallwch roi mwclis, botymau, neu gregyn bychain yn y clai i wneud mosaig.
Rhowch wrthrychau yn y clai i greu gweadau diddorol e.e. dail neu hen allweddi.

Ar gyfer y gweithgareddau hyn, gallwch ddefnyddio clai awyr sychu, sydd ar gael
mewn unrhyw leoliad sy’n gwerthu deunyddiau crefft.

Gwnaed y pecyn hwn yn bosibl gydag arian o Gronfa Deddf Eglwysi Cymru Sir
Ddinbych, Rhaglen Grantiau Cymunedau Dementia Ymwybodol 2019/20, Cyngor Sir
Ddinbych a Chyngor Celfyddydau Cymru. Crëwyd y pecyn gan Jude Wood ar ran
Celfyddydau Cymunedol Hamdden Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd
Sir Ddinbych a Rhwydwaith Stori Bywyd CIC.
Hoffem ddiolch i’r rheini sydd yn byw gyda dementia a’u gofalwyr wnaeth gymeryd
rhan mewn sesiynau ffocws, i drafod cynnwys y pecyn o dan arweiniad Rhwydwaith
Stori Bywyd CIC, am eu awgrymiadau gwerthfawr.

