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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

https://youtu.be/oGuyxgCzAWQ


Amser i fod yn llonydd ac i ddychmygu…
 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 golau llachar 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 corws 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 hen goeden. Yma rydych chi’n
synfyfyrio ac yn meddwl am y rhodd werthfawr mae natur wedi ei rhoi i ni.



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!

Ysgrifennwch gerdd

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  


