
Croeso a diolch o galon am lawrlwytho’r pecyn gweithgareddau hwn. 

Rydyn ni am i chi gael hwyl, pobi gyda’ch gilydd, , chwarae gyda’ch gilydd, 
chwerthin a ffurfio cysylltiad, a hynny wyneb yn wyneb 
neu trwy dechnoleg. 

Rydych chi wedi dewis Pecyn Parti a Hanner. Mae’r pecyn  hwn yn 
ffordd ddifyr i grŵp ohonoch chi ffurfio cysylltiad – pan na allwch 
chi fod gyda’ch gilydd wyneb yn wyneb. Felly, ymunwch â’r syrcas
a pharatowch wledd! Mae’r pecyn hwn yn dangos i chi sut i drefnu 
digwyddiad arbennig i’ch gilydd a bydd yn gyfle i chi ddarganfod pwy 
yw clown y grŵp! 

Yn y pecyn hwn, cewch:
 
Wahoddiad rhithwir i’w anfon at ffrindiau, aelodau o’r teulu a 
chydweithwyr. Heriau a gweithgareddau sy’n hwyl, er mwyn i chi 
herio eich ffrindiau ac aelodau o’r teulu. Rysáit ar gyfer cacennau er 
mwyn i chi chwerthin a phobi gyda’ch gilydd - pwy yw seren y gegin? 
A chanllawiau addurno fel bod eich digwyddiad yn un arbennig 

Felly, beth nesaf?: 

Trefnwch ddyddiad gyda’r rheiny yr ydych eisiau iddyn nhw ymuno, ac anfon y 
ddolen at y pecyn i’w lawrlwytho atynt er mwy iddyn nhw ymuno yn yr hwyl. 
Cynlluniwch eich gwledd ac ewch i nôl yr eitemau.  Mae gennym rysáit cacennau 
i chi ei thrïo, ac felly os ydych chi’n penderfynu ei defnyddio ewch i nôl y 
cynhwysion. 
Pan ddaw’r dyddiad, dewch at eich gilydd, pobwch gyda’ch gilydd, gwnewch 
addurniadau a ffurfiwch gysylltiad. Beth am roi tro ar rai o’r gweithgareddau, a 
mwynhau bod yn greadigol ac yn gystadleuol? 
Yna, gwleddwch ar yr holl ddanteithion wedi’r gwaith caled. 
Yn olaf, cofiwch gael llawer o hwyl ac anfon lluniau o’ch helyntion atom ar ein 

cyfryngau cymdeithasol – Facebook, Twitter, ac Instagram @MessUpTheMess
defnyddiwch #PIITK neu anfonwch e-bost at hello@messupthemess.co.uk,         
   i ddweud sut brofiad oedd defnyddio’r pecyn. 
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Crëwyd y pecyn hwn ar y cyd â’r anhygoel blant a phobl ifanc
sydd wedi cael profiad o’r system ofal yn Abertawe, 
Gwasanaethau Plant Abertawe a Chwmni Theatr Mess Up The
Mess, fel rhan o’r prosiect Well Iawn a ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol.  Roeddem yng nghanol cyfyngiadau symud Covid19 ac fe 
gafodd Mess Up The Mess y pleser o gwrdd â’r grŵp anhygoel o bobl ifanc 
sydd yn y system ofal, dros gyfarfodydd Zoom. Ffordd wahanol iawn o weithio - 
ond fe gawson ni lawer iawn o hwyl. Holwyd y bobl ifanc beth sy’n effeithio ar 
eu llesiant nhw ac eraill. Dywedon nhw eu bod yn gweld eisiau cysylltiad a sut 
y mae mor bwysig ein bod ni’n dechrau ffurfio mwy o gysylltiadau gyda 
ffrindiau ac aelodau’r teulu yn y dyfodol. Dywedon nhw hefyd fod eisiau 
rhywbeth yn ymwneud â bwyd!!! Dyma sut ddaeth y pecyn i fodolaeth. Buon ni’n 
gweithio gyda thîm talentog o artistiaid, a chynllunwyr cacennau, er mwyn 
gwireddu gweledigaeth y bobl ifanc. Mae’r bobl ifanc wedi bod  yn hanfodol 
wrth gynllunio’r pecyn hwn, o’r dechrau i’r diwedd.  Felly, oddi wrth y bobl 
ifanc, a phawb sy’n rhan o’r prosiect, gobeithiwn i chi wenu, chwerthin a 
chael gymaint o hwyl ag y cawson ni yn ystod y prosiect hwn.

Diolch yn arbennig i’r tîm ac i’r noddwyr:

Dylunydd: Bethany Seddon 
Cynllunydd Pobi: Louise Waring - Y Gegin Maldod
Technolegydd Bwyd: Sarah Ivens – Canolfan Bwyd Cymru
Crewyr y Gweithgareddau: Amanda Baglow ac Alex Clatworthy - Circus Eruption 
Hawliau Plant a Chyfranogiad i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profiad o’r 
System Ofal mewn Gwasanaethau Plant: Tom Jones 
Uned Ansawdd Gwasanaethau, Gwasanaethau Plant: Kim Evans
Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed:  Michelle Flynn
Swyddog Celfyddydau Ieuenctid: Joanne Shackley – Cwmni Theatr Mess Up The 
Mess 
Cyngor Abertawe 
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru 
Cwmni Theatr Mess Up The Mes
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Dyma dy wahoddiad i ddigwyddiad Parti a Hanner. Dere draw 
ac fe gewn ni gyfle i bobi gyda’n gilydd, cael hwyl a dal i fyny! 

Ailfeithrin yn y Gegin yn cyflwyno,

Thema: Syrcas – croeso i ti wisgo i fyny. 
Lleoliad: Ar-lein  

Gegin

i ddigwyddiad 
Parti a Hanner



Cam 3 – Mesurwch 100 gram o reis neu gorbys a’u harllwys i 
gornel y bag bwyd. Gallwch ddefnyddio cornel bag siopa rhad os 
nad oes bag bwyd gennych.

Gair o Gyngor – os oes dwylo bach gennych, gallwch wneud peli 
jyglo llai o faint trwy ddefnyddio llai o reis, ond gwnewch yn siŵr 
fod pob un yn pwyso tua’r un faint, 50 gram yr un er enghraifft.

Cam 5 – Cymerwch y balŵn a’i dynnu dros y bag reis nes bod 
y bag i gyd tu mewn i’r balŵn – gall hyn fod yn anodd hefyd 
felly gofynnwch am help os oes angen.

Sut i wneud eich peli jyglo eich huns
Cam 1 – Bydd eisiau o leiaf 6 balŵn siâp cylch arnoch chi (defnyddiwch falŵns 
o liwiau gwahanol i gael peli jyglo mwy lliwgar a ffynci), siswrn, 3 bag bwyd, 
tâp Sello a 300 gram o reis neu gorbys. Gallwch ddefnyddio jwg i fesur y reis 
os nad oes clorian gennych, mae angen 100 gram i bob pêl.

Cam 2 – Torrwch goesyn pob balŵn (y rhan yr ydych yn ei 
rhoi yn eich ceg i’w chwythu i fyny). Gall hyn fod yn anodd, 
felly gofynnwch i rywun eich helpu os oes eisiau, a chofiwch 
ddefnyddio’r siswrn yn ddiogel.

             

Cam 4 - Twistiwch y bag i gadw’r reis i mewn, a thorrwch unrhyw 
ddarn o’r bag sy’n weddill, ac yna rhowch dâp Sello dros y rhan 
sydd wedi’i thwistio.

Cam 6 – Cymerwch ail falŵn a’i roi dros y balŵn cyntaf, gan wneud yn
 siŵr eich bod yn gorchuddio’r twll yn y balŵn cyntaf lle gallwch chi 
weld y bag reis o hyd. Rydych chi wedi gwneud eich pêl jyglo gyntaf.

Cam 7 – Ailadroddwch gamau 3, 4, 5 a 6 ddwywaith eto a byddwch wedi 
gwneud 3 pêl jyglo.

Gallwch ychwanegu balŵn arall, ailadroddwch Gam 2, ac yna gwnewch 
doriadau bach yn y balŵn er mwyn gwneud patrymau ar y bêl jyglo 
pan fyddwch yn rhoi’r balŵn hwn dros y bêl.

Nawr, rydych chi’n barod i ddysgu jyglo. Gwylia ein fideo 
https://youtu.be/sDO32QTwbSQ er mwyn dysgu sut i jyglo, ac 
     mae yna diwtorial fideo ar wneud y peli jyglo ar    
     https://youtu.be/W2S9tDA2H2c 
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Cam 1 – Bydd eisiau i chi ddod o hyd i fag siopa plastig - y 
rhai rhad sydd orau, y math yr ydych yn eu cael o’ch siop leol, 
neu pan fyddwch yn cael tecawê. Os nad oes un gennych, bydd 
Bag am Oes yn gwneud y tro yn iawn.

        Cam 3 - Defnyddiwch eich llaw arall i wasgu’r bag a 
thynnwch yr holl ffordd i lawr y bag. Ailadroddwch hyn sawl 
gwaith eto nes bod y bag yn edrych fel y llun.

Cam 6 – Ceisiwch falansio’r bag ar ddarnau eraill o’ch corff – ar 
gefn eich llaw, ar eich penelin, neu ar eich gên. Er mwyn balansio ar
         eich gên plygwch eich pen yn ôl – cofiwch edrych at dop y 
         bag wrth i chi drio balansio.

      Gair o Gyngor – Os yw’n mynd yn anoddach i chi falansio’ch
        bag, ailadroddwch Gam 2, 3 a 4.

       Cam 7 – Amserwch pa mor hir y gallwch chi falansio’r bag-  
                gallech ddefnyddio teclyn amseru neu gyfrif allan yn uchel. 

           

Balansio bag.

Cam 2 – Trowch y bag ben i waered fel bod yr 
handlenni yn pwyntio tuag at y llawr. Pinsiwch y bag yn 
y canol.

Cam 4 – Trowch y bag am i fyny fel bod yr handlenni’n 
pwyntio tuag at y to, a bydd y bag yn dechrau ffanio 
ychydig.

Cam 5 – Balansiwch y bag yng nghledr eich llaw, a cheisio’i 
gael i sefyll i fyny trwy symud eich llaw o dano – symudiadau 
bach sydd orau.

Gair o Gyngor – Wrth falansio pethau, mae’n helpu os 
ydych chi’n edrych at dop y peth.

Cam 8 - Heriwch aelod o’r teulu neu ffrind i weld pwy sy’n 
gallu balansio’n hirach.

Cofiwch gael hwyl! 

Gegin



Cynhwysion
Cacen 

Eisin

175g o Fargarin

125g o Fenyn Heb 
Halen (Wedi’i 

Feddalu)

175g o Siwgr Mân

Blas Dewisol – e.e. Fanila / Croen 
Oren / Sudd Lemwn

1-2 Lwy Fwrdd o 
Laeth

250g o Siwgr Eisin

Sprinkles lliwiau’r 
enfys

Bisgedi Siâp 
Anifeiliaid

175g o Flawd Codi

3 Wy 
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Offer

Hambwrdd Pobi Cacennau Bach

Sgiwer / Fforc

2 x Bowlen Gymysu

2 x Lwy Gymysgu

Tegell

Clorian 

Bag Peipio gyda 
Thrwyn SerenGegin

12 x Casyn Cacennau Bach

Llwy fwrdd



Cynhwysion

1. Cynheswch y ffwrn i 200  c / Marc Nwy 6 a llenwch yr hambwrdd cacennau bach gyda’r casys.

2. Yn y bowlen gymysgu, ychwanegwch y margarin a chymysgwch yn dda nes ei fod yn hufennog.

3. Ychwanegwch yr wy a’i droi.

4. Ychwanegwch y siwgr a’i droi.

5. Ychwanegwch y blawd a throi’r gymysgedd nes ei bod yn llyfn.

6. Rhannwch y gymysgedd rhwng y 12 casyn.

7. Rhowch yr hambwrdd ar silff ganol y ffwrn a phobwch am 15-20 munud, nes bod sgiwer a osodir 
yng nghanol un o’r cacennau yn dod allan yn lân.

8. Rhowch y cacennau i’r naill ochr i oeri’n gyfan gwbl.

9. Mewn powlen gymysgu lân, curwch y menyn meddal nes ei fod yn olau ac yn hufennog.

10. Ychwanegwch y siwgr eisin a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn, gan ychwanegu ychydig o laeth os 
yw’r eisin yn sych.

11. Ychwanegwch unrhyw flas a’i gymysgu’n dda.

12. Paratowch y bag peipio gyda’r trwyn seren, yna rhowch
 yr eisin ynddo.

13. Peipiwch ychydig o eisin ar ben pob cacen. 

14. Rhowch y sprinkles enfys a’r bisgedi anifeiliaid 
ar ben yr eisin.

o

Gegin Dull



Propiau Gwisgo i FynyGegin

Cerdyn
Paent/gliter/pennau/unrhyw beth yr 
hoffech ei ddefnyddio 
Prennau Lolipop
Glud 

Beth i’w wneud

Offer

Argraffwch y 2 dudalen yma os allwch chi, neu gallwch ddarlunio eich propiau 2D eich hun.
Mae gennym bwysau ar gyfer dyn cryf, mwstas, blodyn, trwyn coch, het uchel, het bowler a thei bô.
Darluniwch o amgylch eich templedi ar gerdyn trwchus a thorrwch y siapiau.
Addurnwch fel y mynnwch.
Defnyddiwch lud i lynu’r prennau at gefn y propiau
Arhoswch iddyn nhw sychu a’u defnyddio i ddifyrru a thynnu lluniau doniol. 
Byddwch yn greadigol a meddyliwch am eich fersiynau eich hun!
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