


Mae bywyd gwyllt o'n cwmpas, nid oes angen i chi fynd yn bell 

iawn i ddod o hyd i natur a chreaduriaid! Dewch yn Geidwad 

Bywyd Gwyllt trwy ymuno â'n hystod o weithgareddau yn y 

pecyn hwn, rhannwch eich prosiectau ag eraill a chael cariad at 

bopeth bywyd gwyllt! 

 

 

 

Sut i fod yn Geidwad Bywyd Gwyllt: 

• CARU bywyd gwyllt 

• DOD O HYD i fywyd gwyllt o'ch cwmpas 

• RHANNWCH eich straeon a'ch cariad at fywyd gwyllt 

gydag eraill 

• COFNODWCH y gwahanol fywyd gwyllt rydych chi'n ei 

ddarganfod 

• CREU gwahanol gynefinoedd, ffynonellau bwyd a 

phrosiectau ar gyfer eich bywyd gwyllt 



Allwch chi helpu'r rhiant hwyaden i ddod o hyd i'w babis? 



1—Ychwanegwch ychydig o 

hadaua rhywfaint o suet llysiau/ lard 

mewn powlen 

2—cymysgwch y ddau gyda'i 

gilydd nes eu bod yn ludiog 

3—siapiwch eich cymysgedd yn beli neu defnyddiwch dorwyr cwci i greu 

siâp. Ar ôl yr oerfel hwn yn yr oergell cyn mynd allan am yr adar! 



Sefwch yn eich gardd, gosodwch amserydd am 15 munud a gweld faint o pili-pala y 

gallwch chi ddod o hyd iddyn! Am gael mwy o her, triwch amserydd yr 30 munud! 

Gwyn blaen oren Iar fach amryliw Paun 

Glesyn Cyffredin Y fantell goch Brych y coed 

Melyn y rhafnwydd Gwyn mawr 

Amser i fyny! 

Faint rhydych wedi dod o hyd i? 





Edrychwch yn y mwd o amgylch eich gardd am rhai printiau mamaliaid a gweld a 

allwch chi adnabod y gwahanol rhywogaethau. Os na allwch ddod o hyd i rhai, 

rhowch hambwrdd o dywod gyda peth o fwyd a gweld pwy sy'n dod i ymweld. 

WIWER LLWYD 

DRAENOG 

LLYG 

LLWYNOG 

LLYGOTA BROWN 

LLYGODEN Y TY 

CWN CATH 

MOCHYN DAEAR 



ONEN GWERNEN BEDW CASTANWYDDEN 

Y MEIRCH 

DERWEN ROWAN SYCAMORE 

Cymerwch rwbio dail gan ddefnyddio creon neu bensil ar wyneb caled, edrychwch wedyn a allwch chi 

adnabod rhywogaeth y goeden o'r ddeilen! 



1—Tynnwch lun eich siâp ar ddarn 

o gaeadau plastig, tops menyn a 

hufen iâ yn berffaith! 

2—torri allan eich siâp 3—Addurnwch eich siâp a glydo 

top potel i'r canol, dyma fydd eich 

bwyd yn fynd 

5—Defnyddiwch hen sbwng 

gegin neu sbwng bath i greu 

cylch yr un maint â'ch top    

potel 

4—Ychwanegwch ychydig o 

string! Defnyddiwch ddyrnu twll 

neu bradawl i greu'r tyllau gyda 

rhywfaint o string  

6—Rydych chi yn barod! 

Ychwanegwch ychydig o ddŵr 

siwgr i'ch sbwng a'i sefydlu yn 

rhywle heulog yn eich gardd 

Gallwch chi fwydo'ch pili-pala a'ch gwenyn 

gyda surop siwgr, dŵr siwgr neu dynnu'r 

sbwng a defnyddio rhai bananas wedi'u 

torri. 







Rydym yn hynod hapus i weld eich bod wedi cwblhau eich gweithgareddau yn y 

llyfr hwn! Peidiwch ag anghofio rhannu eich prosiectau, eich creadigaethau 

a'ch straeon gyda'r Ceidwaid Bywyd Gwyllt eraill trwy eu rhannu ar dudalen 

Kids Coner a ddynodwyd ar gyfer ein Ceidwaid Bywyd Gwyllt. Mae cymaint y 

gallwn ei wneud am fywyd gwyllt ac rydych chi'n un o'n Ceidwaid sy'n ein helpu 

i'w achub! 

 

Beth I ‘neud nesaf? 

• Rhannwch eich straeon a'ch prosiectau ar dudalen Kids Corner 

• Cymryd rhan yn ein Grŵp Facebook; Garden Wildlife Watchers 

• Sicrhewch fod eich ysgol yn rhan o achub natur ar ein Hysgolion 

Gwyllt 

• Creu mwy o greadigaethau bywyd gwyllt trwy ymweld â blogiau 

Kids Corner 

• Edrychwch ar ein gweithgareddau, canllawiau a thaflenni 

gwybodaeth eraill 

 

Cymerwch ran yn: 

www.danrouse.org.uk/KidsCorner 


