
Beth am gymryd rhan yn Wythnos Celf i Blant a gwneud i rywun wenu?  

 

Thema’r wythnos yma ydy Cysylltu ar draws y Cenedlaethau. Mae Llyfrgelloedd 

Caerdydd wrth eu boddau’n gweithio gyda phlant, teuluoedd a phobl hŷn i ddod â 

phobl at ei gilydd, rhannu atgofion a phrofiadau, a gwneud i bobl wenu.  

 

Galli dithau helpu i daenu hapusrwydd a hwyl trwy ysgrifennu llythyr neu dynnu llun 

a'i rannu ag anwylyd, cartref gofal, neu berson hŷn yn dy gymuned. Rhanna dy 

greadigaethau â Llyfrgelloedd Caerdydd fel y gallwn ni greu oriel Wythnos Celf i Blant 

ar Facebook a Twitter.   

 

Dyma rai syniadau o bethau y galli di eu hysgrifennu neu dynnu lluniau ohonyn nhw: 

 Ysgrifenna am beth rwyt ti wedi bod yn ei wneud gartref yn ystod y cloi mawr. 

 Am beth rwyt ti’n edrych ymlaen fwyaf pan fydd yr ysgol/ysgol feithrin yn agor? 

 Beth fu’r pethau gorau a gwaethaf am fod gartref? 

 Beth/pwy rwyt ti wedi gweld ei eisiau yn ystod y cloi mawr?  

 Beth sy’n dy wneud ti’n hapus?  

 Os roest ti gynnig ar unrhyw un o weithgareddau Wythnos Celf i Blant gan 

Lyfrgelloedd Caerdydd, tynna lun o'r pethau wnest ti ac ysgrifenna am sut 

gwnest ti nhw.  

 

Ar ôl i ti orffen: 

Rhanna dy lythyr neu dy lun ar Facebook @CardiffLibraryService neu Twitter 

@cdflibraries a gallwn ninnau ei rannu â chartrefi gofal yng Nghaerdydd.   

Anfona dy lythyr neu dy lun at ffrind neu aelod o'r teulu rwyt ti’n gwybod y byddai'n ei 

werthfawrogi.  

Postia dy lythyr neu dy lun at gymydog rwyt ti’n ‘nabod yn dy stryd. 

 

Ysgrifennu Llythyr neu Dynnu Llun.  



Helo, 

Fy enw i yw _________________________ 

Dyma lun rwyf wedi’i dynnu i chi. 

 

 

 

 

 

Gobeithio eich bod yn ei hoffi a’i fod yn eich gwneud chi’n hapus. 

Oddi wrth _______________________ 

Oed ___________________________________________ 

           Templed:  Cysylltu ar draws Cenedlaethau 

Defnyddia’r templed hwn i dynnu llun i'w anfon at berson hŷn rwyt ti’n 

ei ‘nabod neu gartref gofal yn dy gymuned. 



Helo, 

Fy enw i yw _________________________ 

Dw i'n _________ blwydd a ________ oed 

Roeddwn i eisiau dweud wrthych chi am 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________ 

Beth ‘dw i'n edrych ymlaen at ei wneud fwyaf yw 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 

Oddi wrth _______________________ 

  Templed:  Cysylltu ar draws Cenedlaethau 

Defnyddia’r templed hwn i ysgrifennu llythyr at berson hŷn rwyt 

ti’n ei adnabod neu gartref gofal yn dy gymuned. 


