Twyni ar Symud

Pecyn Gweithgaredd Dysgu

Cyflwyniad i arweinwyr grŵp
Mae’r pecyn gweithgareddau hwn i ysgolion cynradd yn defnyddio dull ymarferol i ddysgu am dwyni tywod,
yn y twyni tywod. Os ydych chi’n darllen y pecyn hwn, gobeithio eich bod eisoes wedi cael eich ysbrydoli
i fynd â’ch disgyblion i’r twyni tywod i ddefnyddio eu holl synhwyrau i fforio. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys
“Llyfr Log Twyni” sy’n annog disgyblion i dreulio amser yn edrych, gwrando, arogleuo a chyffwrdd yn ofalus
â’r pethau y byddan nhw’n eu darganfod. Mae twyni tywod Cymru a Lloegr mewn perygl felly
gobeithiwn y bydd y gweithgareddau’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i’w gwarchod.
Cynlluniwyd y gweithgareddau yn y llyfr log, sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, i annog disgyblion i gymryd rhan
ymarferol drwy fynd i’r twyni fel ‘Fforwyr Twyni’. Mae Fforwyr Twyni yn cofnodi, creu ac ymateb i ysgogiadau
yn eu llyfr log ar gyfer ymweliad cofiadwy. Mae’r llyfr log yn fan cychwyn hynod o ddefnyddiol i adolygu ar y
cyd ac ehangu’r dysgu yn ôl yn yr ystafell ddosbarth.
Gallwch blygu pob llyfr log yn lyfryn A5 defnyddiol neu ei argraffu ar ffurf A4 ar gyfer clipfwrdd. Mae pob Llyfr
Log Fforiwr Twyni yn cynnwys Diagram Twyni ar Symud y gellir cyfeirio ato, tynnu llun arno a’u hanodi gan
ddisgyblion.
Gweithiodd y project Twyni ar Symud gyda’r ymgynghorwyr addysg Culture Force i ddatblygu pecyn
ymarferol i’w ddefnyddio ‘yn y maes’. Gobeithio y byddwch yn mwynhau eu defnyddio ac rydym yn croesawu
adborth. Cynlluniwyd yr adnoddau i’w lawrlwytho a’u hargraffu yn yr ysgol, mewn lliw os yn bosib neu mewn
du a gwyn.

Y cysylltau â’r cwricwlwm yn fras yw:
Daearyddiaeth:

datblygu medrau a gwaith maes, deall y prosesau sy’n sail i nodweddion ffisegol a dynol a
daearyddol a newid dros amser, dehongli gwahanol ffynonellau, technolegau digidol
(Geogelcio, syniadau am weithgareddau Google Earth).

Gwyddoniaeth:

pethau byw a chynefinoedd, sut mae gwahanol gynefinoedd yn darparu ar gyfer eu hanghenion
sylfaenol, adnabod planhigion ac anifeiliaid yn eu cynefin.

Celf:

arlunwyr enwog, datblygu technegau, cofnodi arsylwadau, patrwm, defnyddio llyfrau brasluniau/sgetsio,
meistroli cerflunio, creu cysylltau rhwng arlunwyr a‘u gwaith eu hunain..

Mathemateg:

cyfrif, cofnodi a chwestiynau’n dilyn yr ymweliad.

Saesneg:

iaith lafar, ysgrifennu a’r ymarfer artistig o ddrama yn cynnal rolau ac ymateb i eraill.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi dyfodol twyni tywod? Cewch fynediad i hyfforddiant ar-lein yn rhad
ac am ddim ar gyfer yr App Gwyddoniaeth Preswylwyr Twyni ar Symud. Fe all disgyblion weithio gydag un
oedolyn sy’n arweinydd fesul grŵp bach i gael gafael ar ddata ar gyfer y project.
Mae Gwobr John Muir ar gael i bob disgybl a gellir ei gwblhau gan ysgolion neu unigolion.
Mae’n hygyrch ac yn gynhwysol.

Cyn ymweliad â thwyni tywod …
Gellir defnyddio’r ffotograffau o dwyni yn Lloegr a Chymru ar y tudalennau nesaf i baratoi’r dosbarth ar beth i’w
ddisgwyl ar ymweliad a’u hysbrydoli – dewiswch y rhai a fyddai’n adlewyrchu orau y twyni y byddwch yn ymweld
â nhw.
Darganfod - o le mae tywod yn dod.
Rhannu fideo - gan Coasts for Kids
Eglurwch beth yw twyn symudol - a’u bod yn mynd i chwilio am dywod moel sy’n symud.
Golwg o’r awyr - mae mapiau Google Earth yn dangos nodweddion dynol a daearyddol o’r awyr i
ddisgyblion; defnyddiwch ‘golygfa stryd’ am ymweliad rithiol.
Defnyddiwch yr arweiniad i wahanol blanhigion ar dudalen 7 i drafod sut i sylwi ar ddail planhigion ac egluro
pam a sut maen nhw wedi addasu i fyw yn y twyni.

Cysylltau hynod
o ddefnyddiol
Taflen un-dudalen A4 ‘Cynhwysion twyni tywod’ i’w rhannu.
Animeiddiad syml o sut mae twyni wedi eu creu.

Drwy gydol y rhestrau o weithgareddau
a nodir mewn print trwm ar y tudalennau
canlynol, gellir clicio ar yr is-benawdau
gwyrddlas i agor cysylltau perthnasol.
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Pam fod dail yn addasu gyda ffurfiau gwahanol ar dwyni tywod?
Mae un gweithgaredd fforiwr yn gofyn i ddisgyblion ddod o hyd i wahanol ddail. Cyn ymweliad byddai’n
ddefnyddiol amlinellu pam fod twyni yn amgylchedd eithafol ac anghyfeillgar i blanhigion fel bod y disgyblion
yn gallu datblygu’r wybodaeth honno yn y twyni gyda’u harsylwadau eu hunain. Gallwch ddisgrifio sut mae’r
amgylchedd hwn yn eithafol ac yn anghyfeillgar oherwydd:
•

Gwynt a nerth y gwynt (gweithgaredd ar dudalen 4 y Llyfr Log Fforiwr, neu dudalen 17 o’r PDF hwn)

•

Argaeledd a cholli dŵr (gweithgareddau ar dudalennau 3 a 5 o’r Llyfr Log Fforiwr, neu dudalennau 16
ac 18 y PDF hwn)

Mae’r ddau yma’n arwain at yr angen am addasiadau.
Pam na gynhaliwch chi drafodaeth cyn yr ymweliad am chwilio am addasiadau dail planhigion a pham eu bod yn
addasu?
Yn ystod ymweliad â thwyni tywod bydd disgyblion yn datgelu ystod o addasiadau gan blanhigion. Dyma
dystiolaeth o sut mae planhigion wedi newid er mwyn goroesi a ffynnu yn y twyni tywod. I helpu i drafod y rhain
gyda disgyblion, dyma’r eglurhad pam fod y planhigion yn addasu’r rhinweddau hyn. Gwahoddwch
ddisgyblion fel ‘Fforwyr Twyni’ a’r oedolion sy’n cynorthwyo i sylwi arnyn nhw yn y twyni ac adrodd yn ôl yn
y dosbarth gyda ffotograffau a lluniau.

Gallwch hefyd ddefnyddio ‘props’ ar gyfer y drafodaeth hon. Fe all y gelynnen Ewropeaidd, i’w gweld yn aml
mewn gerddi, fod â hyd at bump o wahanol ffurfiau o ddail gyda’r rhai pigog o fewn cyrraedd ceirw i warchod y
planhigyn rhag cael ei fwyta. Am resymau tebyg mae hyn yn digwydd yn y twyni. Os oes gennych unrhyw gelyn
i’w ddangos iddyn nhw, gellir ei drosglwyddo’n ofalus o amgylch y dosbarth.
Cwyraidd I leihau colledion dŵr. Mae’r ddeilen wedi ei gorchuddio mewn cwtigl cwyraidd i rwystro’r
anwedd dŵr rhag cael ei golli drwy wyneb y ddeilen.
Blewog –
I leihau colledion dŵr. Mae blew’n dal y dŵr ac yn lleihau graddfa trydarthiad drwy greu
haen ffiniol fwy trwchus o aer di-symud dros y ddeilen. Gall y blew gadw’r dail yn gynnes
neu’n lled-oer hefyd.
Llwyd/Gwyrdd –
I adlewyrchu golau’r haul a chynnal dŵr. Fe all planhigion gyda dail llwyd ac arian
alewyrchu golau’r haul, cynnal dŵr a goroesi mewn amgylcheddau fel sychder.
Wedi eu rholio –
I gynnal gwlybaniaeth. Fe all dail wedi eu rholio leihau maint arwynebedd y ddeilen sy’n
agored i’r awyr gan leihau colli dŵr o ganlyniad i anweddu a chreu amgylchedd lleoledig o
anwedd dŵr o fewn y ddeilen.
Pigog –
I’w rhwystro rhag cael eu bwyta. Prif bwrpas drain a phigau yw rhwystro anifeiliaid pori
rhag bwyta’r planhigyn.
Bach –
Cynnal gwlybaniaeth a lleihau gordwymo. Mae ychydig o argaeledd dŵr a risg
o ordwymo yn penderfynu beth yw maint dail – mae planhigion arbenigol y
twyni’n tueddu i gael dail bach.

Rhannwch y Diagram Twyni ar Symud yn y llyfr log cyn ymweliad eich grŵp.

Mae olyniaeth twyni yn digwydd mewn egin-dwyni a thwyni symudol. Yma fe welwch rywogaethau arbenigol o
blanhigion ac anifeiliaid sydd angen tywod moel neu symudol i oroesi ee madfall y tywod. Mae’r rhywogaethau
yma wedi addasu i fyw mewn mannau agored, hallt, sy’n aml yn sych gyda lefelau isel o faetholynnau.
Mae’r rhywogaethau arbenigol yn ffynnu mewn tywod symudol ac amodau sych sy’n golygu nad oes angen
llawer o law arnyn nhw. Mae’n bosibl y cewch hyd iddyn nhw hefyd ar gyrion llwybrau amlwg yn y twyni neu
mewn mannau i mewn i’r tir lle mae’r gwynt wedi creu pantiau moel; maen nhw’n ffynnu yma gan fod y tywod
yn foel neu’n symud.

Cymerwch ran mewn Geogelcio - Gosodwch geogelc i’ch dosbarth ymlaen llaw. Helfa drysor
fyd-eang yw geogelc sy’n defnyddio GPS. Rydym yn argymell adolygu’r hyn sydd eisoes ar gael yn yr
ardal. Cyn i chi greu un, edrychwch ar reolau geogelcio a chynlluniwch ar gyfer gadael blwch lle mae
4G/5G cryf. Ystyriwch yr heriau sy’n cyflenwi’r llyfr log.
Chwilota am degeirianau - I baratoi ar gyfer adnabod planhigion a dail, mae’r botanegwr Laif
Bersweden yn trafod tegeirianau drewllyd a thegeirianau’r wenynen hardd yn y fideo yma.
Edrychwch ar arlunwyr tywod a hanes lleol - ee Rhyfel Byd, celf tywod.
Cewch syniadau am arlunwyr enwog yn yr adran nesaf.
Trafodwch y dywediad ‘cymerwch ffotograffau’n unig; gadewch dim ond olion traed’ er mwyn paratoi
disgyblion ar gyfer diwrnod da yn y twyni.

Syniadau i ddilyn eich ymweliad â’r twyni:
Straeon am dywod - chwiliwch am straeon hanesyddol lleol sydd â chysylltiad â’r twyni; amddiffyn
cymunedau yn ystod rhyfeloedd neu hyd yn oed lleoliadau ffilmio. Wrth ddefnyddio eu harsylwadau eu
hunain neu Straeon am dywod fe all disgyblion greu straeon yn seiliedig ar eu hymweliad neu’r gorffennol.
Rhannu ffeithiau am daldra - Wyddoch chi? Mae’r twyni tywod talaf yn y DU, a’r ail uchaf yn Ewrop, ym
Merthyr Mawr yng Nghymru. Mae dros 60 metr o daldra. Ceir gwyntoedd cryfach ar arfordir gorllewinol
gwledydd Prydain oherwydd stormydd yr Atlantig. Po gryfaf y gwynt, y talaf y twyn. Beth all disgyblion ei
ddarganfod ar ein gwefan – neu y tu hwnt?
Gosodwch gwestiwn mathemateg - mae buwch odro Ffrisian gyffredin yn 1.5m o daldra, felly sawl buwch
o uchder yw’r twyn tywod? Gallwch gynnig aml ddewis iddyn nhw: 3, 40, 100 (yr ateb: 40). Nid yw twyni
tywod hŷn yn symud cymaint ag egin-dwyni.
Arlunwyr Gwych Twyni Tywod - fel ysbrydoliaeth fe all disgyblion ddefnyddio eu ffotograffau a’u
brasluniau, yn ogystal â’r pedwar ffotograff blaenorol, i ddylunio stori – (edrychwch ar yr arlunwyr ar y
dudalen nesaf am fwy o syniadau).
Gwnewch i mi symud - rhannwch lun o dwyn nad yw’n iach. Gyda darluniau a labeli, dangoswch pam nad
ydy’r twyn yn iach a pham ei fod angen ei adfer. Gofynnwch: pa newidiadau sydd angen eu gwneud gan
ddisgyblion, arbenigwyr neu anifeiliaid ar gyfer twyn deinamig a symudol?

Eich Twyni yn y Dyfodol – gwyddonwyr yn trafod!
Cytunwch ar gwestiwn mawr. Gosodwch y cwestiwn yn y cylch, o’r cylch gosodwch saethau fel map
meddwl yn dweud beth ydych yn ei feddwl, yn ei wybod neu’n teimlo am y peth. Enghreifftiau: ‘Ydy twyni
ar gyfer pawb?’, ‘Ydy o’n iawn i herio’r hen ffordd o reoli twyni?’ Gosodwch reolau sylfaenol a defnyddiwch
wrthrych fel y siaradwr.
Cŵn a Thwyni - cynlluniwch dudalen gwe, animeiddiad, poster neu sgwrs i hyrwyddo a mynd adref gyda
chi ‘Adduned dros Feddwl’ ar gyfer disgyblion sy’n berchen ar gi. Rhannwch hwn hefyd mewn cylchlythyr
ysgol neu gynulliad boreol.
Cynlluniwch Ddiorama Twyni ar Symud - modelwch wahanol gyfnodau datblygiad twyni mewn haenau,
yn seiliedig ar y diagram yn y llyfr log.
Peintiwch Dirlun Twyni - gofynnwch i ddisgyblion greu eu peintiadau eu hunain mewn ymateb i’w
hymweliad gan ddangos bywyd gwyllt a welwyd ganddyn nhw. Canolbwyntiwch ar ffurf, ansawdd, gofod a
lliw. Pam na wnewch chi gymysgu tywod gyda phaent poster i greu ansawdd gwahanol? Cewch eich
ysbrydoli gan yr arlunwyr hyn gyda chysylltau isod i luniau o dwyni tywod y DU ar wefan Tate Britain.
Thomas Kerrich, ‘awyr gymylog uwchben twyni tywod‘ oddeutu 1795. Braslun hyfryd a syml a luniwyd
wrth wylio’r twyni.
John Nash,’Creigiau a Thwyni Tywod’, Bae Oxwich, De Cymru oddeutu 1939. Dyma ddarlun a dyfrlliw
trawiadol.
Winifred Nicholson ‘Pibyddion y Tywod Alnmouth’, arfordir Northumberland, Yn syml, bywyd gwyllt ar
waith yn 1933.

Ewch i edrych ar Wobr John Muir ar wefan Twyni ar Symud am fwy o weithgareddau!

Diagram Twyni
ar Symud
Mae twyni sy’n symud yn dwyni deinamig. Mae’r diagram
hwn yn dangos olyniaeth twyni a sut mae twyni’n symud
a thyfu’n naturiol.

Beth yw olyniaeth twyni? Gelwir proses byd natur o greu twyni tywod
yn olyniaeth. Mae tonnau’n gwthio tywod i’r traeth, yna mae tywod yn
symud o amgylch yr arfordir ac yn ffurfio twyni wrth gael ei godi neu
ei wthio gan y gwynt. Os oes unrhyw rwystrau ar yr arfordir, bydd y
gronynnau tywod mwyaf yn cael eu gollwng a’u gwthio o’u blaenau tra
bod y gronynnau llai o dywod yn aml yn cael eu gollwng y tu ôl iddyn
nhw. Wrth i’r broses hon barhau, mae cribau o dywod yn cael eu creu ac
maen nhw’n gallu dechrau ffurfio twyn tywod. Po gryfaf y gwynt,
yr uchaf y twyni!

Twyn symudol

Twyn
symudol
Egin-dwyn
Traeth

Twyn sefydlog

Llac
twyni

Prysgwydd
/ coedlan

Twyn
rhannolsefydlog

Rhos

Gwelltir sefydlog
Lefel trwythiad (dŵr daear)

Môr

Mae olyniaeth cynnar twyni yn digwydd mewn egin-dwyni a
thwyni symudol. Yma gallwch weld rhywogaethau arbenigol o
blanhigion ac anifeiliaid sydd angen tywod moel ac/neu symudol
i oroesi ee madfall y tywod. Allwch chi ddod o hyd i dywod moel
ar y twyni?

Saif twyni sefydlog ymhellach o’r môr lle mae’r tywod
yn fwy sefydlog felly nid yw’r rhain yn symud llawer.
Yma fe welwch welltir agored gyda blodau gwyllt lliwgar
sy’n newid i fwy o brysgwydd, llwyni ac, yn y pen draw,
coed. Y coed sydd wedi bod yno hiraf. Gelwir y rhain yn
gynefinoedd olyniaethol.

Mwy am Dwyni ar Symud…

Llyfr Log
Fforiwr
Twyni

Mae llawer ohonom yn adnabod ac yn hoff o dwyni
tywod fel tirluniau arfordirol hardd. Maen nhw
hefyd yn bwysig i blanhigion ac anifeiliaid prin sy’n
byw yn y tywod.
Mae’r planhigion, anifeiliaid a chynefinoedd
arbennig yma mewn perygl. Gydag amser, mae
gwelltir a phrysgwydd wedi gorchuddio llawer
o dwyni ac mae hyn wedi gorsefydlogi’r tywod.
Ar lawer safle, mae planhigion ymledol wedi
gorchfygu rhai brodorol.

Logbook

Rydym yn gwybod bod angen lleiniau o dywod sy‘n
symud yn rhwydd ar dwyni tywod iach, yn cynnwys
llaciau twyni cysgodol, a lleiniau gyda llystyfiant
byr i gynnal ei fywyd gwyllt amrywiol, arloesol ac
arbenigol.

dynamicdunescapes.co.uk

Eich cenadwri fel fforiwr twyni yw casglu
tystiolaeth o dwyni ar symud.
Mae’r twyni symudol yma’n gwrthdroi
prinhad bioamrywiaeth drwy symud.

Enw:

Atgoffa pob fforiwr:
Beth yw ‘symudol?’

Dŵr

Mae 4 cynhwysyn allweddol mewn twyni
symudol iach:
Mae tonnau’n gwthio tywod i’r
traeth.

tywod, gwynt, dŵr a phlanhigion

Planhigion

Tywod

Lle mae’r tywod yn ymgasglu, mae
planhigion arloesol yn dechrau tyfu.
Mae’r rhywogaethau yma’n hynod o
arbenigol, sy’n eu galluogi i dyfu lle na
fyddai planhigion eraill yn gallu goroesi.

Mae twyni tywod wedi eu creu o dywod!

Gwynt

Mae gwynt sy’n chwythu tua’r lan yn
chwythu tywod sych i’r lan – po gryfaf y
gwynt, y talaf y twyni!

Beth sy’n peri i’r twyni
barhau i symud?

Allwch chi actio sut
mae’r pedwar cynhwysyn yma’n cydweithio
â’i gilydd i gadw pethau yn symud?
Ar y dudalen nesaf mae rhai
labeli i chi eu torri allan a’u cadw.
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Rhowch gynnig ar dynnu llun beth welwch
chi ar eich diagram twyni symudol…

Tywod

Planhigion

Rhowch gynnig ar ddynwared planhigion sy’n tyfu’n
araf; defnyddiwch eich dwylo a’ch breichiau i greu
egin-blanhigion a gosodwch eich traed yn gadarn
yn y tywod!

Gorweddwch i lawr i greu traeth neu
rholiwch o gwmpas fel tywod yn y gwynt
a’r dŵr.

Dŵr

Gwynt

Rhowch gynnig ar ddynwared gwthio dŵr
i’r traeth. Sblish sblash!

Gwnewch sŵn fel gwynt wrth i chi
ddangos i ba gyfeiriad y mae’n chwythu.

2

Gydag eich oedolyn, ewch i wahanol rannau o system
dwyni tywod; efallai ger y môr a’r tu ôl i dwyn tywod.

Dal y gwynt…

Lle ydych chi’n teimlo ac yn gweld mwy o wynt?

Allwch chi deimlo’r gwynt?

Pe baech am sychu dillad ar lein, lle fyddech chi’n ei
gosod yn y twyni yma?

Logiwch y tywydd – tynnwch ei lun isod. Edrychwch ar
y ffurfiau, tôn, lliw ag unrhyw batrymau welwch chi yn
y cymylau. Gyda phensel nad yw’n finiog gallwch greu
arliwiau o lwyd…
Fel hyn:

Canllaw: mae dŵr yn anweddu’n gynt mewn
amgylcheddau gwyntog.

Os oes gennych gamera, tynnwch luniau o’r tywydd
wrth iddo newid.
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Gwirio gyda Fforiwr:

Oes twyni newydd yn ffurfio?
Y math lleiaf o dwyn yw ‘egin-dwyn’ ac mae’r rhain o
dan ychydig o fetrau o daldra.

Ydych chi’n gwybod sut i fesur
cyfeiriad y gwynt?

Diffiniad egin yw ‘epil heb ei eni’ felly pam mae’r twyn yn
y cyfnod cynnar yma mae’n fach.
Fel ni ac anifeiliaid eraill rydym yn tyfu’n dalach wrth
i ni fynd yn hŷn. Mae egin-dwyni yn fregus ac mae
stormydd yn gallu eu dinistrio.

Daliwch sgarff neu ruban yn uchel yn yr awyr… Sefwch ar
fan uchaf a rhan isaf twyn – beth sy’n digwydd i’r sgarff?

Allwch chi weld egin-dwyn?

I ba gyfeiriad mae’r gwynt yn chwythu?

Edrychwch ar y Diagram Twyni ar Symud i’ch helpu i
adnabod ym mhle y byddech yn debygol o weld egindwyn.

Nodwch yma… (ee G, GO, DDd neu’n rhoi’r gorau i
symud)

Efallai eich bod wedi gweld gwynt yn symud tywod ac
yn gwybod bod gwynt yn effeithio ar dywod; efallai na
fydd eu gwreiddiau yn sefydlog.

Defnyddiwch gwmpawd neu app
cwmpawd.
Wyddoch chi eich bod yn gallu mesur
nerth y gwynt? Chwiliwch am ‘Raddfa
Beaufort’ ar y rhyngrwyd i ddysgu sut…
Allwch chi ddod o hyd i dystiolaeth am effaith gwynt
ar goed fel eu bod yn gallu pwyso i mewn i gyfeiriad y
gwynt?
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Casglwch ddail a gwrthrychau naturiol eraill… (byddwch
yn ofalus rhag peri aflonyddwch i gynefinoedd!)
Gollyngwch wrthrychau’n ofalus i weld pa rai sy’n teithio
bellaf – wyddoch chi pam?

Sylwi ar: Addasu

Beth yw twyn iach?

Allwch chi weld gwahanol ddail?

Tynnwch lun neu labelwch y rhain ar eich Diagram Twyni
ar Symud:

Cerddwch 20 cam mewn llinell syth a chofnodwch y
gwahanol ffurfiau o ddail welwch chi.

Tywod symudol

Ticiwch y gwahanol ffurfiau o goed a welsoch chi isod!

Llystyfiant
Cwyraidd

Rholiog
Da byw
(gwartheg, ceffylau, defaid)
Llwyd/
Gwyrdd
Porwyr
(cwningod, mamolion bach)

Pigog

Blewog
Tystiolaeth o borwyr
(gwlân, baw defaid)

Pam ydych chi’n meddwl bod gwahanol fathau o ddail?
I fyw mewn lle anodd, mae angen i blanhigion addasu
gyda gwahanol fathau o ddail… Trafodwch yn eich grŵp,
ym mhle yn y twyni y gallwch ddod o hyd iddyn nhw?
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Creu un eich hun…

Sicrhewch bod eich ffrindiau’n
sefyll yn ôl i warchod eu llygaid
rhag y tywod.

Allwch chi greu twyn tywod bach ar y tywod i ddangos
egin-dwyn, a llystyfiant wrth ddefnyddio dail, anifeiliaid,
olion traed o bosib? Edrychwch o gwmpas am
ysbrydoliaeth o’r hyn a welwch.

Gallwch dynnu llun a labelu eich twyn
bychan yma…

Allwch chi wedyn ei gymryd yn eich tro i chwythu tywod
gydag anadl fawr neu rholio eich pecyn gweithgaredd
i ffurfio tiwb a chwythu i greu ‘gwynt’? Gallwch hefyd
wyntyllu’r tywod.

Gallwch ail-greu planhigion neu anifail y twyni yr ydych
wedi eu gweld neu y byddech yn hoffi eu gweld. Efallai
madfall y tywod neu gwningen; edrychwch ar dudalen 8
am ysbrydoliaeth!
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Cofiwch eich bod yn gallu dangos twyni symudol,
twyni sefydlog a phrysgwydd – dangosir
y rhain i gyd yn eich Diagram Twyni
ar Symud.

Cofnod Fforiwr:

Rhannwch eich Celf Tir,
profiadau a
fotograffau gyda

Creu eich Celf Tir eich hun

@dynamicdunes

Mae arlunwyr enwog fel Andy
Goldsworthy a Richard Long yn creu
Celf Tir.

Rhowch gynnig arni…

Treuliwch ychydig funudau yn casglu
gwrthrychau wedi eu canfod megis
dail a phriciau i greu patrymau a
siapiau. Gallwch bentyrru, pwyso’n
erbyn, crafu gwrthrychau ar ffurf
planhigyn neu anifail y twyn yr ydych
wedi eu canfod neu wedi dysgu
amdanyn nhw… hwyl fawr ar hyn!

Hwyl
gyda’r Llyfr
Brasluniau:

Byddwch yn ofalus rhag
peri niwed i’n bywyd gwyllt
y twyni – felly er mor hardd
yw planhigion, edrychwch
yn hytrach na’u casglu!

Cofnodi fy Nghelf T
ir…

Cofiwch!

Defnyddiwch y gofod ar y dde i gynllunio a
chofnodi eich gwaith celf gwych.
Neu, pam na wnewch chi wneud nodiadau ar yr hyn
yr ydych wedi ei gyflawni? Cofiwch gymryd ffotograffau
o’r gwaith cyn i’r gwynt neu’r tonnau ei chwalu.
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Os oes sbwriel, gofynnwch i oedolyn fynd
ag ef adref.
Byddwch yn gwneud eich rhan i helpu i
gadw twyni’n ddiogel ar gyfer bywyd
gwyllt. Diolch i chi!

Gwirio gyda Fforiwr:

Allwch chi osod yr anifail isod gyda’r
bwyd y mae’n ei fwyta?

Cynefinoedd Anifeiliaid
Lle diogel i fyw ynddo yw cartref.
Mae cartrefi hefyd yn cysgodi anifeiliaid rhag y tywydd,
rhag ysglyfaethwyr, i fagu eu rhai bach a storio bwyd i
rai. Gelwir y man lle mae anifail yn byw yn gynefin.

Madfall y tywod

Welwch chi unrhyw gynefinoedd yr
anifeiliaid hyn?
Cwningen

I adnabod yr anifeiliaid yma edrychwch ar wefan Twyni
ar Symud.

Pryfed fel pryfed lludw
a sboncwyr tywod, ac
infertebratau morol eraill.

Pryfed a deunydd
planhigiol fel hadau a
dail ifanc.

Madfall y tywod - Tyllau gyda mynedfeydd cudd, yn
hoff o dorheulo ar dywod moel. Allwch chi weld tywod
moel?

Cwningen - Twll cwningod/warin (o dan y ddaear).

Llyffant y tywod

Ffrwythau a phennau
blodau, hefyd pryfed,
gwlithod a phryfed
copyn

Llyffant y tywod - pyllau, llynnoedd a phydlau
mewn llaciau tywod, yn cloddio mewn tywod rhydd.
Llystyfiant a phlanhigion

Ehedydd Ewrasaidd (neu aderyn arall) - yn nythu ar
y ddaear, fel arfer mewn gwelltir.
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Ehedydd Ewrasaidd

Diagram Twyni
ar Symud
Gallwch labelu a thynnu llun ar y
diagram hwn.
Twyn symudol

Twyn sefydlog

Prysgwydd
/ coedlan

Twyn rhannolsefydlog
Twyn
symudol

Llac
twyni

Rhos

Egin-dwyn
Gwelltir sefydlog
Lefel trwythiad (dŵr daear)

Traeth

Môr
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