
Byddwch yn greadigol
dros goedwigoedd!



Y Wampís
Mae’r Wampis yn byw yng nghoedwig law Gogledd Periw.
Maen nhw’n arbenigwyr ar fyw a gweithio yn y goedwig ac
maen nhw’n ei pharchu’n fawr iawn. 

Maen nhw’n credu bod gan bob peth byw warchodwyr sy’n byw mewn rhannau
cysegredig o’r goedwig. Os ydyn nhw’n ymddwyn yn barchus, bydd y
gwarchodwyr yn eu gwobrwyo drwy roi iddyn nhw gnydau sy’n tyfu ac anifeiliaid
i’w hela a’u bwyta.

“Prif amcan Cenedl y Wampis yw gwarchod natur sy’n ffynhonnell bywyd
dynoliaeth. Mae’r tir rydyn ni’n sefyll arno’r funud hon, yn rhan o blaned y ddaear,
lle mae holl ddynol ryw yn byw. Felly, rhaid i ni ofalu amdani. Dyna’r hyn a wna
cenedl y Wampis!”  Wrays Perez

Wrays Perez yw ‘pamuk’ y Wampís. Golyga hyn mae ef yw arlywydd y
llywodraeth ymreolaethol. Gallwch ddarganfod mwy am y Wampis yn y ffilm
hon  https://youtu.be/oGuyxgCzAWQ
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Caewch eich llygaid a chymerwch anadl ddofn dawel. Dychmygwch eich bod
mewn coedwigffrwythlon werdd. Mae awel ysgafn yn siffrwd yn y canopi
uwchben, yn taflu ffiligri o olau ar lawr y goedwig. Mae heulwen yn disgleirio
ar adenydd y glöyn byw a chwilen werdd lachar yn symud yn drwsgl dros
frigau a dail sydd wedi syrthio. 

Mae symffoni cân yr adar yn arnofio ar yr awyr ac yn atseinio yn
nyfnderoedd y goedwig. O dan draed, mae mwswgl meddal fel clustog o dan
eich traed ac yn eich gwahodd i orwedd yng nghysgod deildy deiliog. Yma
rydych chi’n synfyfyrio ac yn meddwl am y rhodd werthfawr mae natur wedi
ei rhoi i ni.

Amser i fod yn llonydd ac i ddychmygu…
 



Nawr treuliwch beth amser yn meddwl am y
pethau canlynol…

Beth mae coedwigoedd trofannol yn ei gyflawni?
Pa bethau hanfodol a roddir i ni gan goedwigoedd trofannol?
Pwy neu beth sy’n byw mewn coedwigoedd trofannol? Pa beryglon maen
nhw’n eu hwynebu? 
Pam mae hi’n bwysig i amddiffyn ein coedwigoedd trofannol?
Beth fedrwn ni ei wneud fel unigolion, grwpiau, cymunedau a gwledydd i
helpu i amddiffyn cynefinoedd gwerthfawr a dyfodol y blaned a rennir
gennym?

Gan ddefnyddio’r awgrymiadau uchod, meddyliwch am y modd y gallech
annog eraill i amddiffyn coedwigoedd trofannol. A fyddech chi’n ysgrifennu
stori neu gerdd? Peintio llun neu wneud llyfr comig? Ysgrifennu llythyr i’ch
cynghorydd lleol neu AS (Aelod o’r Senedd)? 



Mynd i mewn i’r Goedwig Hud 
Mae’r haul newydd godi dros y Goedwig Hud – disgrifiwch yr hyn yr ydych yn ei
weld. 

Mae hi’n dawel iawn yn y goedwig heddiw – disgrifiwch pa seiniau y byddech
yn eu defnyddio i’w llenwi. 

Mae hi newydd ddechrau bwrw glaw, sut mae’r goedwig yn arogli?

Rydych chi’n cerdded drwy’r goedwig – sut mae llawr y goedwig yn teimlo o
dan eich traed?Heibio i beth rydych chi’n mynd. Ydych chi’n cyfarfod â phobl
neu anifeiliaid ar eich taith?

Mae ffrwythau’n tyfu yn y goedwig – a fedrwch chi ddisgrifio’r arogl, lliw a blas?
Sut deimlad yw bod yn y Goedwig Hud?



Gan feddwl am yr holl bethau y gwnaethoch eu synhwyro yn y Goedwig Hud – hynny yw,
popeth yr oeddech yn medru ei weld, clywed, teimlo a blasu – ysgrifennwch gerdd am eich
profiad gan ddilyn y canllaw canlynol.

I ddechrau, gwnewch restr o’ch ansoddeiriau (geiriau sy’n disgrifio) e.e. deiliog, gwyrdd, disglair,
heddychlon ac ati. 

Wedyn, gwnewch restr o’ch adferfau e.e. Roedd y golau’n disgleirio’n llachar. Roedd y glaw yn
disgyn yn ysgafn. 

Yn awr gallwch gychwyn creu eich cerdd! Ar gyfer yr ymarfer hwn, byddwn yn ysgrifennu tanca,
sy’n 31 sill (synau) a 5 llinell. Cofiwch ’does dim rhaid i’r tanca odli!

Llinell 1 - 5 sill        Y glaw yn disgyn                    
Llinell 2 - 7 sill        Deryn a’i nodau mor glir
Llinell 3 - 5 sill        Mor braf yw yr haul 
Linell 4 - 7 sill         Teimlo’r mwswg dan draed 
Linell 5 - 7 sill         Anadlu yr aer pur, glân  

Ysgrifennwch gerdd



Cam 1 Crëwch eich syniad 

Yn gyntaf, meddyliwch am syniad ar gyfer eich stori goedwig. Gallai hyn amrywio o gyfarfod yn annisgwyl ag
anifail – un a fedr efallai gyfathrebu â chi – i lwyth o bobl Amasonaidd sy’n amddiffyn eu tiroedd rhag cwmni
logio anghyfreithlon. Chi, a dim ond chi sydd i benderfynu – defnyddiwch eich dychymyg!

Wrth fwrw ati, meddyliwch am y pwyntiau canlynol: 
A oes gan eich stori neges? Mae llawer o chwedlau a storïau yn
cynnwys gwers werthfawr. A fydd un gan eich stori chi?
Cymeriadau - pwy fydd yn ymddangos yn eich stori? 
A oes arwr yn eich stori (neu arwyr?) A ydynt yn byw yn y goedwig
ac yn amddiffyn eu cartref, neu ai plant ysgol Cymru ydynt yn herio
archfarchnadoedd sy’n defnyddio olew palmwydd anghynaliadwy?
Mae yna ddigon o actifyddion mewn bywyd go iawn i’ch ysbrydoli. 
Pwy yw’r dihiryn? Ai corfforaeth olew palmwydd anghynaliadwy
enfawr ydyw?
Cwmni mwyngloddio anghyfreithlon? Dihiryn mawr yn ecsploetio’r
goedwig er eu lles eu hunain.

Neu, a yw’r dihiryn yn gweld ei gamgymeriad a throi yn arwr
annisgwyl. Er enghraifft, gwleidydd sydd eisiau torri coed
mewn coedwig i adeiladu argae, hyd nes bod gwers
werthfawr yn peri iddynt sylweddoli pwysigrwydd
coedwigoedd trofannol a’i bod yn bwysig i amddiffyn y
cymunedau brodorol sy’n byw yno.
Oes gwrthdaro yn eich stori, e.e. yr un gwleidydd yn
brwydro yn erbyn eu cydwybod? Sut mae’r gwrthdaro’n cael
ei ddatrys?

·Cam 2. Gwnewch fwrdd stori o'ch syniad 

Ar ôl i chi lunio’ch syniad, gwnewch luniau ohono ar ffurf nofel graffig neu fformat llyfr comig,
Neu os oes yn well gennych, ychwanegwch luniau at eich stori ysgrifenedig.

rëwch lyfr comig
Sut wyt

tiiii?


