
Cynnwys 
1 fflachlamp LED  
1 botel blastig 1 litr  
1 set o ‘oleuadau potel’ lliwiau amrywiol yn y botel  
2 sbectol ddiffreithio cardfwrdd  
4 golau bys   
1 flanced arian 
1 haen o seloffen symudliw (i’w wasgu a’i roi ar y fflachlamp) 
7 haen seloffen A4 gwahanol liwiau  
Nifer o fandiau elastig  

Rhai syniadau ar gyfer chwarae gyda golau: 

Pan fyddwch chi’n edrych trwy’r sbectol ddiffreithio cardfwrdd byddwch yn 
gweld byd o enfysau disglair ymhobman.   
Rhowch gynnig ar edrych o gwmpas ystafell neu drwy ffenestr efo’r sbectol 
a hebddi.   

 



 

Pwyswch y botwm ar ben y botel i switsio’r 
goleuadau lliwgar ymlaen.   
Gellir lapio’r seloffen symudliw o gwmpas 
y botel – gwasgwch o i greu effaith  
‘grisial.’ 
Defnyddiwch yr haenau seloffen gwahanol 
liwiau i greu effeithiau cymysgu lliwiau 
diddorol.   
(Gellid eu cadw yn eu lle gyda band 
elastig) 
Bydd y botel goleuadau yn dod yn fyw 
trwy’r sbectol.   

 

Agorwch y flanced arian ac arbrofi 
efo defnyddio’r fflachlamp neu’r 
golau bys arni. Gallech roi’r flanced 
ar eich glin, bwrdd neu ei hongian 
ar wal.   

Gallech ddefnyddio seloffen lliwgar 
a band elastig  i newid lliw golau’r 
fflachlamp.  

Ewch o dan y flanced arian a 
defnyddio’r botel goleuadau i greu 
disgo bach.   

Gyda’r golau bys arnodd, edrychwch pa liwiau y gellir eu creu wrth i chi drin 
yr haenau seloffen.   
Symudwch eich dwylo yn y tywyllwch i greu sioe goleuadau.    
Defnyddiwch y goleuadau i greu cysgodion bach a mawr.   
Arbrofwch gyda chysgodion gwahanol eitemau bob dydd.   

 

Cyngor Diogelwch  

Mae’r golau bys yn cynnwys batris 
bach a darnau bach. 
Cadwch ymhell allan o gyrraedd pan 
nad oes goruchwyliaeth.   



Mwy o syniadau gan ddefnyddio apiau ar eich ffôn neu eich dyfais tabled.  
Gallech ddefnyddio ap Light Drawing ar ffôn symudol neu ddyfais tabled i 
gael ffotograffau o’r llwybrau golau.   
(Mae apiau eraill fel Glow Kid Drawing a Spark Art ar gael hefyd.) 
. 

Dilynwch y ddolen i wylio “Ffilm Golau” a grewyd gan Ben a Jude i roi 
rhywfaint o syniadau i chi.   

http://
www.tickylowe.com/
makingsensehome/ 
Lluniwyd y pecyn hwn gan Ticky Lowe, Cyfarwyddwr Making Sense CIC. 
Mae Making Sense yn gwmni budd cymunedol dan arweiniad artist sy’n 
arbenigo mewn gweithgareddau ac adnoddau synhwyraidd a chreadigol.   
Os hoffech chi ganfod rhagor am ein gwaith ewch i  
www.makingsensecic.org.uk  
neu gysylltu gyda tickylowe@makingsensecic.org.uk 

Byddem wrth ein boddau’n gweld lluniau neu ffilmiau ohonoch chi’n cymryd 
rhan yn y gweithgaredd!   
Cofiwch sôn am Makingsensecic os ydych chi’n rhoi rhywbeth ar Facebook! 
Llenwch y ffurflen adborth os gwelwch yn dda a’i dychwelyd pan fyddwch 
chi’n derbyn eich parsel synhwyraidd nesaf.   
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