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Cyfle i blant a theuluoedd ymuno mewn her 31 diwrnod o 
weithgareddau creadigol Cyw sy’n addas i blant y blynyddoedd 
cynnar hyd ddiwedd cyfnod allweddol 1, oed 3 – 7. 
1 her y dydd am 31 diwrnod.
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Dewch i ddawnsio. 
Mae Cyw eisiau eich gweld chi’n dawnsio! Gewch chi ddawnsio ar ben eich hun 
neu efo aelod o’r teulu. Dewiswch eich hoff gân Cyw ac ewch ati i greu’r fideo!

Dysgu un o ganeuon Cyw. 
Perfformia’r gân o flaen y teulu.

Gwisgo fel un o gymeriadau Cyw. 
Ffeindia ddillad o gwmpas y tŷ a gwisga fel unrhyw un o gymeriadau Cyw.

Adrodd stori ar y carped hud.
Casglu pob tegan / doli glwt / cymeriad Cyw sydd yn y tŷ, eu gosod nhw ar y 
carped hud a meddwl am stori arbennig i adrodd i’r gynulleidfa. Dechreuwch 
eich stori gyda ‘Amser maith, maith yn ôl.....’

Creu Helfa Drysor Ben Dant. 
Beth am guddio trysor yn yr ardd a gofyn i’r teulu drio ffeindio’r trysor?

Gwneud bocs adar allan o gardfwrdd.
Ffeindia focs cardfwrdd sbâr a defnyddia siswrn a glud i greu bocs adar i 
fwydo’r adar.

Recordia newyddion y dydd o’ch tŷ chi.
Mae newyddion yn bwysig ond beth yw newyddion y dydd yn eich cartref chi? 
Beth am recordio dy lais yn adrodd newyddion y dydd o’ch tŷ chi. Beth sydd i 
swper? Wyt ti wedi cyflawni tasg heddiw? Wyt ti wedi gwylio Cyw heddiw?

Ysgrifennu carden diolch.
Gwnewch rywun yn hapus heddiw ac ewch ati i ysgrifennu carden diolch a’i 
anfon yn y post at aelod o’r teulu neu ffrind yn yr ysgol.
 
Bydd yn artist am y dydd.
Peintia neu defnyddia bensiliau lliw i greu portread o dy deulu.
 
Tyfu blodyn yn yr ardd. 
Beth am chwarae yn y pridd a phlannu blodyn i’w dyfu tu fewn 
neu du allan i’r tŷ.
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Siarad fel Môr-leidr am ddiwrnod cyfan! 
Beth am roi tro ar siarad fel Môr-leidr am ddiwrnod o gwmpas y tŷ.

Bydd yn Seren Roc a Rôl heddiw.
Defnyddia lwy bren, bwced a llwyau i greu band roc a rôl yn y tŷ.
  
Ribidirewa rywbeth fel Deian a Loli
Cer ati i greu ysgytlaeth mefus neu fanana a iogwrt a’i roi yn y rhewgell a’i droi 
mewn i lolipop oer.

Creu mabolgampau dy hun.
Alli di ddefnyddio clustogau fel clwydi, ras ŵy ar lwy a dewis y timau!
 
Tynnu llun emoji o dy deimladau. 
Gwna gylch, ac ychwanegu llygaid, gwên hapus neu wirion i ddangos sut wyt 
ti’n teimlo heddiw.
  
Creu capsiwl amser i’w agor mewn 10 mlynedd.
Dewisa 3 peth pwysig i ti neu ysgrifenna neges i ti dy hun, ei roi mewn bocs neu 
dun a’i gladdu yn yr ardd. Mewn 10 mlynedd cofia agor y capsiwl!

Gwneud collage/gludwaith natur. 
Ffeindia frigau, dail, plu o’r ardd i greu collage natur.
 
Adeiladu tŵr blociau rhif. 
Defnyddia Lego, bocsys cardfwrdd, clustogau i adeiladu tŵr anferth tu fewn 
neu thu allan.

Gwisgo fel un o’r ‘Pobol sy’n Helpu’.
Beth am wrando ar gân Cyw ‘Pobol sy’n helpu’, ffeindia hen ddilad o gwmpas y 
tŷ ac actio fel person sy’n helpu. Alli di helpu dy deganau os ydynt yn teimlo’n 
sâl.

Tynna lun o bob llythyren yn dy enw.
Drwy ddod o hyd i’r llythrennau hynny mewn pethau o gwmpas y tŷ. Rho bopeth 
at ei gilydd i sillafu dy enw mewn collage/gludwaith lliwgar!

Adeiladu ‘Den’. 
Creu man cuddio cyfrinachol allan o glustogau, dillad gwely neu unrhyw 
beth alli di ddod o hyd iddo!
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Beth am greu flog.
Beth am ffilmio flog o dy hun sy’n dweud Helô, Shwmae wrth holl gymeriadau Cyw.  
Alli di gofio enwau Cyw a’i ffrindiau? Cyw, Bolgi, Jangl....?

Gwneud pyped Sblij a Sbloj allan o hen hosan.
Ffeindia bethau o gwmpas y tŷ i’w rhoi dros yr hosan i wneud llygaid, ceg a blew 
Sblij a Sbloj a gwna sioe bypedau i dy deulu.

Peintio Gwesty Sigldigwt 
Gwylia raglen Sigldigwt, ffeindia gardfwrdd a pheintia Westy Sigldigwt i 
greaduriaid bach y tŷ.

Creu moddion hud.
Bydd angen dŵr glaw, dail, brigau ac ychydig o bridd a gwair. Cymysga’r 
cynhwysion mewn powlen ac mae gennyt foddion hud. COFIA, dim ond teganau 
sy’n gallu yfed y moddion, dim plant nac oedolion.

Dyfeisia gwrs antur allan o siapiau.
Os oes tâp masgio yn y tŷ, beth am greu ras rwystr allan o’r tâp gan greu siapiau 
ar y llawr  - cerdda fel cranc o’r triongl i’r sgwâr, neidia o’r cylch i’r seren..

Her Cuddio.
Cuddia 10 peth o gwmpas y tŷ a gofynna i’r teulu drio dod o hyd iddyn nhw.

Mwgwd Mawr. 
Defnyddia bapur a chortyn a siswrn i greu mwgwd o un o gymeriadau Cyw.

Dyfeisio gêm newydd i’r teulu.
Dewisa thema i greu gêm dy hun, gall fod yn gêm fwrdd, gêm ymarfer corff neu 
gêm ddwl gyda chardiau.

Recordia neges o ddiolch.
Recordia dy lais yn bloeddio diolch i unrhyw un rwyt ti’n meddwl sy’n haeddu 
diolch a’i anfon at Helô, Shwmae. Efallai bydd Huw ac Elin yn dangos dy neges ar 
Helô, Shwmae yn fyw ar Facebook ar ddydd Mercher am 2 o’r gloch.
cyw@s4c.cymru 

Traed i fyny ac ymlacio.
Ar ôl yr holl waith caled, mae heddiw yn ddiwrnod i ymlacio ac i deimlo’n 
falch iawn ar ôl cwblhau pob her.
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