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I bwy? 

Yn bennaf, mae'r adnodd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer teuluoedd â phlant sydd am gymryd 

rhan mewn cymysgedd o weithgareddau ac addoliad. Ond, mae’n bosibl defnyddio’r 

adnodd mewn ffyrdd amrywiol ac rydym yn cynnig awgrymiadau sut y gellir ei ddefnyddio 

a’i addasu. 

 

Yn gryno… 

 

Fe'i cynlluniwyd fel golygfa marchnad brysur, gyda chyfle i bobl gerdded o gwmpas y 

stondinau a gweld yr hyn sydd gan y stondinwyr i’w gynnig – sef gweithgareddau a 

chrefftau sy’n addas i bawb. Anogir pawb i fod yn rhan o'r olygfa trwy ymweld â'r Stondin 

Ddillad a benthyg gwisg er mwyn teithio’n ôl mewn amser i gyfnod Iesu. Bydd cyfle i bawb 

fenthyca ‘arian’ gan fenthyciwr arian a ‘thalu’ i ymuno yn y gweithgareddau a'r crefftau o'u 

dewis (gyda chyfle i fargeinio wrth gwrs!). Wedi’r cyfle i grwydro o amgylch y farchnad 

bydd cyfnod o bontio, a’r ffocws ar weithgareddau’n gorffen. Wedi hyn fydd pawb yn 

casglu yng nghanol yr ystafell o gwmpas golygfa o stabl ac yna bydd hanes y Nadolig yn 

cael ei adrodd.  

  

Croeso i Fethlehem 

Sut i ddefnyddio’r adnodd 

Adnodd Eglwys Fyw a Phrofiad Tri-dimensiwn a Holl-gynhwysol. 
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Patrwm y gweithgareddau 

 

Gosodir y stondinau (byrddau gyda gwahanol weithgareddau a chrefftau arnynt) o amgylch 

yr ystafell a thra mae’r gweithgareddau’n mynd yn eu blaen mae canol yr ystafell yn cael ei 

pharatoi i fod yn olygfa ar gyfer adrodd hanes geni Iesu. 

 

Mae 3 rhan i’r gweithgaredd: 

 

1. Gweithgareddau/crefftau 

2. Adrodd stori’r Geni gan ddilyn yr hanes yn efengylau Mathew a Luc. Bydd y cyflwynydd 

yn  cyfarwyddo'r olygfa ac yn galw ar y cymeriadau amrywiol i ymuno â'r olygfa pan fo 

hynny'n briodol. 

3. Cyfnod o weddi, addoliad a myfyrdod byr iawn ar ystyr y Geni gwyrthiol. 
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Beth am osod yr ystafell yn debyg i hyn… 

 

Lleoliad y Cyfrifiad 

 

Mae milwr Rhufeinig yn gwarchod mynedfa'r farchnad ac yn cadw trefn! Mae o'n sicrhau fod pawb 

sy'n dod i mewn yn arwyddo eu henw gyda'r esboniad bod Cesar eisiau i bawb gael eu cyfrif. 

 

 

Stondin Benthyca Arian 

 

Gweithgaredd rhagarweiniol syml i atgyfnerthu'r syniad mai marchnad yw hon ac y byddai 

bargeinio am y pris gorau wedi bod yn arferiad cyffredin. 

  

Dewiswch yr arian sydd am gael ei fenthyca! Gallwch argraffu darnau arian, casglu llawer o arian 

mân, defnyddio arian Monopoly neu geiniogau siocled! Gwnewch yn sicr bod yr ‘arian’ yn addas i 

MARCHNAD BETHLEHEM 

Gemwaith 

Golygfa’r geni a 

lleoliad y 

weddi/myfyrdod. 
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oedran y plant – e.e. ydyn nhw am eu cnoi a’u llyncu? Gellir datblygu’r syniad drwy ei wneud yn 

weithgaredd lle mae plant yn gwneud eu darnau arian eu hunain. 

 

Gellir rhoi’r arian i bawb yn ddiamod neu gall y ‘siopwyr’ ennill arian. Dyma rai syniadau: 

 

1. Gwerthu eitemau sydd ganddynt e.e. oriawr, côt, bag... (i’w rhoi’n ôl ar ddiwedd y cyfnod!) 

2. Dewis her (e.e. canu cân wirion) 

3. Arwyddo ffurflen.  

 

Mae angen gwirfoddolwr hyderus (neu fwy nag un) i fod yn gyfrifol am yr arian. Bydd e neu hi 

yn rhoi darnau arian i’r bobl ifanc yn gyfnewid am gyflawni her; i brynu rhai 'nwyddau', neu ar 

gyfer llofnodi'r ffurflen gyfrifiad.  

Yr hyn sy’n bwysig yw fod gan y bobl ifanc ddigon o 'arian' i allu  

cymryd rhan yn y gweithgareddau. 

 

Gwisgo Dillad Dorcas: 

 

Anogir pob ymwelydd i'r 'farchnad' 

i wisgo dillad sy’n addas ar gyfer y cyfnod. 

Efallai eu bod yn gyfoethog neu'n dlawd, yn ifanc neu'n  

hŷn, yn ŵr doeth neu’n fugail, yn saer coed, yn fam ifanc, 

yn berchennog tafarn, yn gardotyn, yn ffermwr, yn  

offeiriad neu’n filwr. 

Dewiswch wirfoddolwyr penodol i gymryd rhan ar  

ddiwedd y cyfnod ‘siopa’ yng ngolygfa’r geni – Mair, 

Joseff, bugeiliaid a doethion.  

 

Syniadau: rhoi enw Beiblaidd a galwedigaeth benodol 

i bawb. Beth am roi gwybodaeth am bob cymeriad  

e.e. oedran, teulu, gwaith?  

Mae angen un cymeriad i fod yn angel - gwisgwch rywun  

mewn dillad llachar 

 

Mae angen i arweinwyr y gweithgaredd hwn i baratoi eu sgyrsiau e.e. 'Mae’r diwnig  

na’n edrych yn wych!’ ‘Am ddeunydd hyfryd. ‘Mae’r ffrog yma ar gyfer ein cwsmeriaid 

cyfoethog!’ ‘Chi’n edrych mor smart.' 'Fe allech chi wisgo hwn i briodas,’ ayb. 

 

Yn dibynnu ar y nifer o bobl sy'n bresennol, efallai y byddai'n syniad da gofyn i bobl ddod â 

thiwnig neu wisg eu hunain. Ond gwell fyddai paratoi dillad digon syml ymlaen llaw  - fflip-

fflops, ffyn bugeiliaid; basgedi; bagiau arian; sgarffiau lliwgar; breichledau arian; helmedau 

Rhufeinig ... defnyddiwch eich dychymyg! 

 

 

 

 

Ymweld â’r Stondin Fara:                                                                                                         

Gweithgareddau yn y Farchnad 
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Cofiwch addasu’r syniadau i siwtio eich sefyllfa. Diogelwch yw’r flaenoriaeth! Nid oes angen 

cymhlethu pethau! Dyma 3 syniad: 

 

1. Beth am baratoi gwahanol fathau o fara a llenwadau a chael y plant i wneud brechdanau? Gellid 

cyfuno hyn â gwneud danteithion o ardal Môr y Canoldir a’r Dwyrain Canol. 

 

1. Os oes ffwrn ar gael gallwch fod yn fwy uchelgeisiol. Beth am wneud Matzos? 

(<http://www.thekitchn.com/try-this-homemade-matzo-81256>) Ond bydd angen paratoi gofalus. 

Neu galwch fod yn fwy uchelgeisiol fyth - e.e. http://rakusens.co.uk/recipes/ 

 

2. Os oes lle ar gyfer barbeciw beth am ddilyn y rysáit yma: 

http://www.kidspot.com.au/kitchen/recipes/damper-on-a-stick-1825 

 

 

Stondin Gemwaith:  
 

Beth am wneud breichledau allan o arian siocled neu ‘gummy bears’? Neu wneud gemwaith siâp 

seren? Bydd hyn yn cadw diddordeb y plant ac maen nhw'n weithgareddau creadigol. Gallwch 

wneud / addurno bocs neu gist i gario aur y gwŷr doeth. 

 

Os dych chi’n defnyddio losin gwnewch yn siŵr bod y cynhwysion yn amlwg (perygl alergedd). Os 

oes angen, cadwch y cynhwysion a’r eitemau sy’n cael eu defnyddio ar wahân. 

 

Anifeiliaid! 

 

Dyma gyfle gwych i ddod ag asyn, oen, ieir, neu eifr i’r farchnad. Mae hyn yn creu dimensiwn 

cyffrous a ffres i'r digwyddiad! (Rhaid sicrhau diogelwch yr anifeiliaid a’r cyhoedd). 

 

Gellid gosod teganau meddal mawr i eistedd ar wellt – dyma ddewis haws! 

 

Gweithgareddau amrywiol: 

 

Godro’r Geifr: Menig rwber wedi'i gludo o dan eifr cardbord! 

Arian mewn tas wair:  Llenwch dwb neu focs enfawr gyda llwch lli 

neu wellt. Rhowch 60 eiliad i blentyn i neidio i mewn/ i dyrchu i ddod 

o hyd i'r geiniog! Dylai gwobrau fod ar gael. 

Casglu’r defaid: Bydd y gweithgaredd yma’n creu cynnwrf! Beth am 

ryddhau balwnau gwyn gydag wynebau defaid wedi'u marcio arnynt er 

mwyn i’r plant eu dal? 

Creu praidd o ddefaid: https://www.allkidsnetwork.com/crafts/animals/farm/sheep-craft.asp 

 

Y Seiri Coed 

 

Mae'r seiri coed yn gwahodd gwirfoddolwyr i’w helpu i adeiladu stabl, gyda seddi syml a phreseb, 

yng nghanol yr ystafell. Bydd angen meddwl yn ofalus  - a bydd rhai paratoi ymlaen llaw. 

 

Dyma rai syniadau ar gyfer adeiladu stabl -  codi ‘gazebo’, neu redeg 2 raff ar draws yr ystafell a 

rhoi cynfas ar draws y canol. Tynnu’r cynfas yn dynn i wneud pabell/ lloches. 

 

https://www.allkidsnetwork.com/crafts/animals/farm/sheep-craft.asp
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Gwasgaru gwellt yn y lloches ac ychwanegu stolion neu fêls. Mae plant yn hoffi morthwylio,  a 

chyda goruchwyliaeth ofalus gallwch fentro gwneud meinciau syml. Gellir adeiladu preseb syml yn 

yr un modd. 

 

Gweithdy Clai (Potiau Pedr) 

 

Defnyddiwch y toes chwarae (rysáit isod) a pharatoi digon ohono mewn amrywiol liwiau ymlaen 

llaw. Storiwch y toes mewn tin neu bydd yn caledu. Gadewch i bawb fwynhau cyfle i greu unrhyw 

beth y maen nhw ei eisiau ei wneud neu beth am greu coil pot syml i fynd adref? (Chwiliwch am lun coil 

pot er mwyn cael ysbrydoliaeth). 

 

Wrth sychu mae’r toes yn caledu a gall y plant beintio eu potiau ar ôl mynd adref. 

 

Rysáit:  

 

 • 2 gwpaned o Soda Pobi 

 • 1 cwpaned Corn Flour 

 • 1 ½ Cwpaned o ddŵr. 

 • Lliw (food colouring neu baent tempura) 
 • Arogl (dewisol): (Mae digon o olewau gydag arogl i’w cael 

e.e. oren, lemwn, almon). 
 

Ychwanegwch y lliw (a’r arogl) i’r dŵr.  Cymysgwch y soda 

pobi a’r corn flour mewn sosban, yna ychwanegu’r dŵr. 

Rhowch y cyfan i gynhesu ar wres cymedrol gan ddal ati i 

droi’r gymysgedd nes mae’r toes yn ffurfio siâp pêl. Gadewch 

i’r gymysgedd oeri wedyn ei dylino.  

 

 

Melysion i’w gwneud a’u gwerthu 

 

Rysáit: 

12 datys (heb gerrig) 

2 owns caws meddal e.e. Philadelphia 

1/8 llwy de o sinamon 

1/8 llwy de o almond extract 

2 llwy fwrdd o gnau Ffrengig (walnuts) wedi eu torri’n fân. 

 

Torrwch y datys ar eu hyd. 

Cymysgwch y caws, sinamon, almond extract a’r cnau Ffrengig a llenwch y datys gyda’r 

cymysgedd. 

Mae croeso i chi ddewis llenwad heb gaws/gnau. 

 

Wrth i'r paratoadau yng nghanol yr ystafell ddirwyn i ben, mae'r cyflwynwyr Mathew a Luc yn 

cyhoeddi bod y gweithgareddau'n gorffen a bod pawb i ymgynnull o gwmpas ardal y stabl. Pan 

fydd pawb yn ei le ac yn gwrando, mae Mathew’n egluro bod hanes y Nadolig yn sôn am eni Iesu: 

 

 

 

 

Dechrau sgwrs… 
 

Dylai pawb fod yn barod i 

ddechrau sgwrs:  

 

‘Welaist ti’r seren lachar yn yr 

awyr?’  

 

‘Wyt ti wedi dod i Bethlehem i 

gael dy gyfri?  

 

‘Oes gen ti lety?’ 

 

‘Wyt ti wedi teithio’n bell…?’ 

 

Ac unrhyw syniad da arall 

fyddai’n addas i’r cyfnod. 

http://www.amazon.com/gp/product/B00CVY459K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00CVY459K&linkCode=as2&tag=meskid-20&linkId=EMALCC7BEUOSNGSK


 Cyfieithwyd ac addaswyd i’r Gymraeg gan beibl.net 

Golygfa’r Geni – cyfle i feddwl ac addoli 

Geni Iesu 

 

Pwy sy’n 

siarad?  

Symudiadau Be sy’n cael ei ddweud?  Nodiadau 

Cyflwynydd Annog pawb i 

sefyll neu eistedd o 

gwmpas golygfa’r 

geni… 

Dyma hanes geni Iesu.  Cadeiriau/stolion 

wedi eu gosod o 

amgylch y 

‘stabl’? 

Cyflwynydd ….arwain Mair a 

Joseff i mewn i’r 

stabl…. A dweud 

.….  

Dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl roedd merch 

ifanc o’r enw Mair wedi ei dyweddïo i ddyn o’r 

enw Joseff.* Roedd y ddau’n byw yn nhref 

Nasareth. Yr adeg hynny Rhufeiniaid oedd yn 

rheoli’r wlad. **Roedd y bobl yn drist iawn. 

Roedden nhw eisiau i Dduw yrru brenin i’w 

rhyddhau nhw o afael y Rhufeiniaid. 

*Annog pawb i 

ddweud ‘Hwre!’ 

 

** Annog pawb i 

ddweud 

‘Bwwww.’ 

 

 

Cyflwynydd Galw angel o’r 

gynulleidfa i sefyll 

wrth ymyl Mair a 

rhoi llaw ar ei 

hysgwydd… 

Un diwrnod dyma angel o’r enw Gabriel yn galw 

i weld Mair. Roedd Mair wedi dychryn. Ond 

dwedodd Gabriel wrthi i beidio bod ofn. 

Dwedodd Gabriel, “Rwyt ti am gael babi. Dyma’r 

babi mae pawb yn aros amdano”. Iesu oedd y 

babi.  

Joseff yn actio ei 

fod yn meddwl yn 

ddwys a difrifol… 

Cyflwynydd Galw angel o’r 

gynulleidfa i sefyll 

wrth ymyl Joseff a 

rhoi llaw ar ei 

ysgwydd… 

 

Rhoi modrwy 

briodas i Joseff 

iddo gael ei rhoi ar 

fys Mair.  

 

Roedd Joseff, oedd yn mynd i'w phriodi, yn ddyn 

da a charedig. Pan glywodd bod Mair yn disgwyl 

babi roedd yn poeni.  

 

Mewn breuddwyd gwelodd angel Duw yn dod ato 

a dweud, “Joseff fab Dafydd, paid petruso mynd 

â Mair adre i fod yn wraig i ti, am mai'r Ysbryd 

Glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen 

fydd hi'n ei gael. Rwyt i roi'r enw Iesu iddo, am 

mai fe fydd yn achub ei bobl o'u pechodau.” 
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Cyflwynydd Gwahodd Mair a 

Joseff i eistedd ger 

y preseb, a rhoi’r 

baban Iesu yn eu 

breichiau. Pwyntio 

at Joseff a dweud 

.… 

Pan anwyd y baban, rhoddodd yr enw Iesu iddo. 
 

 

Cyflwynydd Cerdded drwy’r 

gynulleidfa a dewis 

bugeiliaid. Eu 

gosod i eistedd a 

sefyll tu allan i’r 

olygfa h.y. yn 

barod ar gyfer 

cymryd rhan…. 

 

Wedyn dweud…. 

 

Yn ardal Bethlehem roedd bugeiliaid allan drwy'r 

nos yn yr awyr agored yn gofalu am eu defaid.  

Yn sydyn dyma nhw'n gweld un o angylion yr 

Arglwydd, ac roedd ysblander yr Arglwydd fel 

golau llachar o'u cwmpas nhw. Roedden nhw 

wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel 

yn dweud wrthyn nhw, “Peidiwch bod ofn. Mae 

gen i newyddion da i chi! Newyddion fydd yn 

gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae 

eich Achubwr wedi cael ei eni heddiw, yn 

Bethlehem. Ie, y Meseia! Yr Arglwydd! 12 Dyma 

sut byddwch chi'n ei nabod e: Dewch o hyd iddo 

yn fabi bach wedi'i lapio mewn cadachau ac yn 

gorwedd mewn preseb.” 

 

 

Cyflwynydd Dewis person arall i 

fod yn angel, i ddod 

i’r blaen a sefyll 

gyda’i ddwylo ar 

led…. 

Yn sydyn dyma filoedd o angylion eraill yn dod 

i'r golwg, roedd fel petai holl angylion y nefoedd 

yno yn addoli Duw! 

 “Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, 

heddwch ar y ddaear islaw, 

a bendith Duw ar bobl.” 

 

 

Cyflwynydd Cyfarch pawb a’u 

hannog…. 
Dyma gyfle i chi i gyd ganu fel angylion! Beth am 

ganu yn swynol ac angylaidd? 

 

Dewis carol adnabyddus. 

Dewiswch 

garol/gân 

addas… 

 Sibrwd 

*cyfarwyddiadau 

i’r bugeiliaid – 

“Rhedwch rownd 

yr ystafell a dod yn 

ôl i’r stabl.”  

Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, 

dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, 

“Dewch! Gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld 

beth mae'r Arglwydd wedi'i ddweud wrthon ni 

sydd wedi digwydd.”* 

 Felly i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i 

Mair a Joseff a'r babi bach yn gorwedd mewn 

cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r 

bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth 

oedd wedi digwydd, a beth ddwedodd yr angel 

wrthyn nhw am y plentyn yma.  
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Cyflwynydd Dewis 3 brenin o’r 

gynulleidfa.  

Dewis plentyn i 

gario polyn bambŵ 

(tua 6tr o uchder) 

gyda seren wedi ei 

gosod ar y top.  

Cerdded o gwmpas 

yr ystafell yn dilyn 

y seren…… 

Gannoedd o filltiroedd i’r dwyrain fe welodd wŷr 

doeth seren arbennig, newydd yn yr awyr. Dyma 

nhw’n dilyn y seren a theithio o wledydd y 

dwyrain i Jerwsalem. 

(Gall y seren 

grwydro’n igam 

ogam o ambell yr 

ystafell).  

Cyflwynydd Y doethion yn 

stopio… 

Wedi iddyn nhw gyrraedd Palas y Brenin Herod 

dyma nhw’n gofyn, “Ble mae'r un sydd newydd 

gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei 

seren yn codi yn y dwyrain, a dŷn ni yma i dalu 

teyrnged iddo.” 

Pan glywodd y Brenin Herod hyn roedd wedi 

cynhyrfu'n lân. Galwodd Herod y prif offeiriaid 

a'r arbenigwyr yn y Gyfraith Iddewig i'w 

gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, “Ble mae'r 

Meseia i fod i gael ei eni?”  

“Yn Bethlehem Jwdea,” medden nhw.  

 

Cyflwynydd …ac yna ail 

ddechrau 

cerdded… 

Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w 

ddweud, i ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd 

o'u blaen, nes iddi aros uwchben yr union fan lle 

roedd y plentyn. 
 
Rhybuddiodd Duw nhw mewn 

breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod, felly 

dyma'r gwŷr doeth yn teithio yn ôl i'w gwlad eu 

hunain ar hyd ffordd wahanol. 

Y seren yn 

ymddangos eto, 

ac arwain y gwŷr 

doeth i’r stabl. 

Cyflwynydd …….a throi i 

mewn i’r stabl yng 

nghanol yr ystafell. 

Pan aethon nhw i mewn i weld y babi, dyna lle 

roedd y plentyn gyda'i fam, Mair, a dyma nhw'n 

disgyn ar eu gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma 

nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion 

gwerthfawr iddo – aur a thus a myrr.   

Y Cyflwynydd 

yn rhoi’r 

anrhegion i’r 

gwŷr doeth a 

hwythau’n eu 

rhoi i Mair a 

Joseff. 

 

 

 

Cyfle i feddwl 

 

A allwch chi ddychmygu gweld y baban Iesu gyda’ch llygaid eich hunain? Roedd y rhai a’i 

gwelodd e – y bugeiliaid a’r gwŷr doeth  - yn credu y byddai'r babi bach hwn yn tyfu i fod yn 

Frenin yr holl fyd. A fyddech chi'n edrych ar fabi a anwyd mewn stabl ac yn meddwl hynny? Pan 

fydda i’n meddwl am fabi bach, rwy'n meddwl amdanyn nhw’n tyfu, yn chwarae gyda ffrindiau ac 

yn mynd i'r ysgol. Nid fel Brenin! 

 

Ond brenin oedd Iesu! Nid yn y ffordd roedd pobl wedi ei ddychmygu! Daeth Iesu i’r byd a synnu 

pawb. Daeth yn ddyn a newidiodd y byd, gan ddysgu am faddeuant, cariad a bywyd newydd. Ac i 
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ddangos ei fod yn Dduw ac yn Frenin y bydysawd fe wnaeth goncro marwolaeth a dod yn ôl yn fyw 

ar ôl marw ar y groes. Ond dyna stori arall! 

 

Mae Iesu yn bwysig. Yn llawer pwysicach na allwn ni ei ddychmygu hyd yn oed! 

 

Gweddi 

Ein Tad, 

Diolch yn fawr fod Iesu wedi synnu pawb. Diolch mai fe yw'r anrheg mwyaf a roddwyd i’r byd 

erioed. Diolch am ei gariad yn ein bywydau. Helpa ni i’w addoli e yn ystod cyfnod y Nadolig. 

Amen  

 

Mae ‘Marchnad Bethlehem’ yn sylfaen dda i adeiladu arni.  Gallwch ddatblygu’r syniadau e.e.  

 

1. Cynnal y digwyddiad yn rhannol yn yr awyr agored, ardal gyda nifer o ystafelloedd yn 

gysylltiedig â'i gilydd 

2. Gwahodd y cyhoedd. 

3. Cyflwyno mwy o stondinau sy'n gwerthu pethau fel mêl, olifau, bara fflat, pomgranadau, 

canhwyllau..... 

4. Cerddorion a dawnsio. 

5. Ardal i ymlacio a chael diod. 

6. Cynnig cawl i’w fwyta. 

7. Gosod pabell yng nghornel yr ystafell a dweud mai dyma oedd cartref rhai pobl yn y cyfnod.  

8. Sefydlu cornel weddi. 

 

Gwneud llai – wrth wneud llai rhaid sicrhau bod yna awyrgylch o brysurdeb. 

 

1. Siarad a chwerthin ymysg y stondinwyr e.e. gweiddi cyfarchion at ei gilydd ar draws yr ystafell. 

1. Recordiad o sŵn (pobl/ marchnad brysur) yn y cefndir. 

2. Defnyddio ystafell lai a sicrhau ei bod hi’n brysur. 

3. Gofyn i wirfoddolwyr ysgubo’r lloriau neu gario ystên o ddŵr o amgylch yr ystafell.  

4. Cyflwyno ychydig o arogleuon - canhwyllau sent, arogleuon coginio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gwneud mwy (neu lai) 


