
Helo, byddwch wedi sylwi bod Rhifyn 10 o'r
Newyddlen wedi cyrraedd wythnos yn hwyrach
na'r arfer. Y rheswm am hyn oedd ein bod eisiau
rhoi amser i chi ddarllen a chwblhau Holiadur
Covid 19 DementiaGo a chafodd ei rannu allan yr
wythnos diwethaf. Diolch i'r rhai ohonoch sydd
wedi cwblhau y holiadur ac wedi ei ddychwelyd i
mewn trwy e-bost neu bost. Bydd y wybodaeth a
gasglwn o'ch ymateb yn ein tywys yn ein
cynlluniau ar gyfer y dyfodol, felly fel y gallwch
ddychmygu mae'n bwysig eich bod ei ateb yn
onest - peidiwch â phoeni os nad ydych wedi ei
gwblhau eto, mae ganddoch tan Awst 10fed.
Cysylltwch â aelod o'r tim os oes gennych
unrhyw broblem wrth lenwi'r holiadur ac angen
cymorth.

Byw'n Iach (Canolfannau Hamdden) 04/08/20
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r newyddion
da y gall pyllau nofio, campfeydd a chanolfannau
hamdden ailagor. Ar Ddydd Iau Awst 20fed, bydd
canolfannau hamdden yn dechrau ailagor i aelodau.
Y canolfannau yng Nghaernarfon, Porthmadog a
Bala fydd yn agor i ddechrau, gyda mynediad i
ddosbarthiadau ffitrwydd, ystafelloedd ffitrwydd a
chyfleusterau chwaraeon awyr agored. Bydd
gwasanaethau'n cael eu lleihau gan mai diogelu
cwsmeriaid a staff yw eu prif flaenoriaeth. Nid oes
dyddiad ar hyn o bryd ar gyfer ailgychwyn
dosbarthiadau DementiaGo, mi fyddwn yn siwr o
adael i chi wybod.

Dyma rai ymarferion i helpu ymarfer y
ymennydd! Mae Lia yn arddangos ymarferion o’r
rhaglen Gymnasteg Brydeinig ‘Love to Move’.
Rhowch gynnig arni, mae nhw'n hwyl i'w wneud.

Newyddlen 
Rhifyn 10.

Cadw'n Actif

Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod mwy
am eu dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein am
ddim:- http://www.bywniach.cymru/

Cylchdroadau Llaw Bob yn Ail
1.) Eisteddwch yn da ar y gadair gyda'ch traed yn
fflat ar y llawr, a'ch pengliniau wedi'u plygu ar
ongl sgwâr.

Rhowch eich dwylo ar eich pengliniau.

Trowch un cledr i wynebu tuag i fyny ac un cledr
i wynebu i lawr.

2.) Nawr, newidiwch y cledr sy'n gwynebu i fyny.

Cledr dde i fyny, cledr chwith i lawr.
Newidiwch.
Cledr chwith i fyny, cledr dde i lawr.

"Cefnogi pobl sydd yn cael eu effeithio gan
dementia drwy weithgareddau ymarfer corff i
hybu ansawdd bywyd cyfoethog"



Tapio bys i bawd Cydio y trwyn a'r glust

1.) Tapiwch bob un
o'ch bysedd
yn ei dro gyda'ch
bodiau, ac yna
dychwelyd i
ddechrau'r dilyniant.
Dechreuwch
trwy gyffwrdd â'ch
mynegfysedd â'ch
bodiau.

Anelwch i wneud yr ymarferion cydsymud
yma o leiaf dwywaith yr wythnos i gael y

budd mwyaf ohonynt:-
https://britishgymnasticsfoundation.org/wp
-content/uploads/2020/03/Love-to-Move-

booklet.pdf

Gwnewch y dilyniannau yma 10-20 o weithiau.

2.) Tapiwch eich bysedd
canol gyda'ch bodiau.

3.) Tapiwch eich
trydydd bysedd
gyda'ch bodiau

4.) Tapiwch eich bysedd
bach gyda'ch bodiau.

1.) Gafaelwch yn eich
trwyn â'ch llaw dde, wrth
afael ar eich clust dde
gyda'ch llaw chwith.

Gwnewch yn siwr eich
bod yn cydio yn eich
clust a'ch trwyn yn
ysgafn gan ddefnyddio
eich mynegfys a bawd.

2.) Clapiwch eich dwylo.

3.) Gafaelwch ar eich
trwyn a'ch clust eto, ond
y tro yma gafaelwch yn
eich trwyn gyda eich llaw
chwith, ac eich clust
chwith gyda eich llaw
dde.
 

Mae yr ymarfer yma yn siwr o
wneud i chi wenu!



Ymarfer yr Ymennydd 
Chwilair

Hwyl yn y Ffair

3.) Ehangu'n ymwybodol (1 munud). Ehangwch
eich ymwybyddiaeth o'ch anadl i'ch corff cyfan.
Yn y cam hwn mae eich sylw yn eang, gan
deimlo teimladau yn eich corff i gyd, gydag
ymdeimlad o garedigrwydd a chwilfrydedd os
gallwch chi. Byddwch yn ymwybodol o'ch
breichiau, eich traed a'ch pengliniau, eich corff
cyfan. Sylwch ar mynegiadau y gallech eu
teimlo yn eich wyneb, unrhyw synau y byddwch
yn eu clywed. Agorwch eich llygaid gan ddod â
synnwyr o ymwybyddiaeth i'ch diwrnod.

Ffeithiau Diddorol am Ffeiriau Hwyl
- “Funfair” yw y term Prydeinig a "Carnival" yw'r
term Americanaidd am sioeau difyrrwch gyda
reidiau, gemau siawns a sgiliau, a bwyd.
- Mae'n bosibl i'r ffair hwyl darddu yng nghyfnod y
Rhufeiniaid, er nad yw hyn yn sicrwydd. Yr hyn
sydd wedi'i gofnodi yw bod ffeiriau siartredig yn
ystod yr Oesoedd Canol yn Ewrop. Sioeau masnach
oedd y rhain yn y bôn a gynhaliwyd yn fras rhwng
1200 a 1400. Roeddent yn gynulliadau o
fasnachwyr rhyngwladol a'u nwyddau, ac yn dilyn
hynny roeddent yn cynnwys diddanwyr. Mae'n
debygol bod ffair hwyliau yn ddisgynyddion
ffeiriau siartredig.
- Yn y 19eg ganrif, cyn datblygiad
atyniadau mecanyddol, sioeau ochr oedd prif
gynheiliaid y mwyafrif o ffeiriau hwyl. Roedd y
sioeau nodweddiadol yn cynnwys anifeiliaid gwyllt,
'sioeau freak', gweithiau cwyr, heriau bocsio/reslo, 

Myfyrdod
Bodoli yn yr eiliad

a greuwyd ar y cyd
rhwng natur a thawelwch.

Bodlon yw fy myd.
Elwyn Jones

Ymwybyddiaeth Ofalgar
Gofod Anadlu 3 munud-
Myfyrdod bychan ar gyfer rhoi amser i chi roi
gorau i'r hyn rydych chi'n ei wneud i ailgysylltu
â'r foment bresennol.
Eisteddwch yn dal mewn cadair gyda'ch traed
yn fflat ar y llaw. Gadewch i'ch llygaid gau neu
syllwch yn feddal tuag i lawr. Dechreuwch
trwy gymryd 3 anadl ddwfn. Anadlwch yr holl
ffordd i lawr i waelod eich ysgyfaint, fel bod
eich bol yn llenwi gyda mewn-anadl ac yn
cyfyngu hefo all-anadl. Nawr gadewch i'ch
anadl ddod yn naturiol eto.
1.) Ymwybyddiaeth (1 munud)- Dewch yn
ymwybodol o'ch corff a sylwch ar unrhyw
deimladau. Cyffyrddiad eich traed ar y llawr;
pwysau eich corff ar y gadair. Nawr dewch yn
ymwybodol o'ch emosiynau. Sylwch ar sut
rydych chi'n teimlo nawr a sylwch ar eich
meddyliau. Gadewch i'r meddyliau ddod i
mewn ac allan o'ch meddwl os gallwch chi. 
2.) Anadl (1 munud)– Dewch â'ch sylw nawr at
eich anadlu. Rhowch lawr ar eich brest neu
eich bol a theimlo y symudiad gyda phob
anadl. Teimlwch batrwm rheolaidd y
symudiad, fel ton. Os bydd eich meddwl yn
crwydo, ceisiwch ddod â'ch sylw yn ôl i'r anadl.
Defnyddiwch eich anadl fel lle sefydlog i
orffwys eich meddwl. 

MYNEDIAD
BALWNAU
CARWSELI

PLANT
CLOWN

       

FFLOS CANDI
FFAIR

REIDIAU
OLWYN FAWR

BWTH TOCYNNAU

JYGLWR
ORGAN

POPCORN
HWYL

GWOBRAU
CWN POETH 



a sioeau theatraidd.
- Ym 1868, dyfeisiodd Frederick Savage,
peiriannydd amaethyddol o King Lynn, ddull o
yrru reidiau ar stêm. Trawsnewidiodd ei ddyfais,
injan stêm yng nghanol y reid, y diwydiant ffair
yn Lloegr a ledled y byd. Y gwneuthurwr carwsél
penigamp yn y 19eg ganrif, cafodd ei beiriannau
ffair eu hallforio yn fyd-eang.
- Ar Ragfyr 16, 1892, creodd George Washington
Gale Ferris Jr olwyn yn Chicago i gystadlu yn
erbyn Tŵr Eiffel. Roedd yn mesur 250 troedfedd
mewn diamedr, ac yn cario 36 o geir, pob un yn
gallu dal 60 o bobl.
- Roedd Dodgems y 1020au (a maent yn dal i
fod) yn “reid wastad” ble mae sawl car trydan
bach (yn tynnu cerrynt o rwyll uwchben) yn gyrru
o gwmpas ar hap yn “curo” eu gilydd, er mai'r
syniad yw “osgoi” ceir eraill! Rheolir y reid gan
weithredwr sy'n cyflenwi cerrynt trydan (neu
beidio) i'r rhwyll. Mae Dodgems yn rhedeg ar
lawr metel wedi'i orchuddio. Mae bwmper rwber
yn amgylchynu pob car. Mae'r rheolyddion fel
arfer yn gyflymydd a llyw.

- Agorodd ffair hwyl Ocean Beach yn y Rhyl yn
yr 1890au, gan dyfu i fod yn barc difyrion yn
Marine Lake, a oedd yn gweld miloedd o
ymwelwyr yn flynyddol. Fe symudodd yn 1954 i
adeilad mwy ym mhen gorllewinol y promenâd.
Yno adeiladwyd y coaster rholer dur tiwbaidd
Prydeinig cyntaf yn Ocean Beach.
- Yn yr U.D.A, galwyd 'Cotton Candy' yn wreiddiol
'Fairy Floss' ac fe’i dyfeisiwyd ym 1897 gan y
gwneuthurwyr candi William Morris a John C.
Wharton o Nashville, Tennessee. Yma rydyn ni'n
ei alw'n fflos candi/'candy floss'. Dim ond 220 o
galorïau bydd mewn fflos candi ond mae'n
cynnwys 56 gram o siwgr - mwy na dwywaith y
dos a argymhellir bob dydd!

Mynd i'r Dre
Gan Mair Elwyn

Mynd i'r sycras yn y dre
Gweld y clown, hip hip hwre!

Mynd i'r ffair sy yn y dre,
Taflu peli hyd y lle.

Mynd i'r caffi yn y dre
Prynu hufen ia i de

Mynd i'r parc sy yn y dre
Cicio pel i'r chwith, i'r dde
Mynd i'r pwll sy yn y dre
Nofio'n chwim o le i le

Wel, dyna hwyl sy yn y dre!

Cerdd



Paratoi: 10mun > Coginio: 30mun> Barod: 40mun
Gweini 24
Caloriau -15kcl (1 llwy de)

3 pwys o domatos ffres, aeddfed wedi'u torri'n
fras
1/4 cwpan o finegr seidr afal
1/2 llwy de o halen
2 llwy fwrdd o siwgr
1 llwy de o bowdr mwstard
1/2 llwy de o sos Worcestershire 
1/4 llwy de o pupur du ffres
1/4 cwpan p nionyn, wedi'i dorri (neu 1 llwy
ffwrdd o bowdr nionyn) 
1 clof o arlleg (neu 1 llwy dr o bowdr garlleg)

Ychwanegwch yr holl gynhwysion mewn pot
mawr. Trowch i wres canolig nes bod y
gymysgedd yn dechrau byrlymu. Trowch y
gwres i lawr i isel a'i fudferwi, gan ei droi a'i
stwnsio'n gyson, nes ei fod yn gysondeb sos
coch - tua 30 munud. Po hiraf y bydd yn
coginio, y mwyaf blasus fydd eich sos coch.
Ar ôl i chi ei gael i'r cysondeb a ddymunir
gennych, gadewch iddo oeri ac yna ymdoddi
mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd nes
bod yr holl gynhwysion yn stwnsio gyda'i
gilydd.
Gallwch ei gadw yn eich oergell am hyd at 2
wythnos, neu ei rewi am hyd at 3 mis.

Cynhwysion:-

Dull:-
          

Pwy doedd ddim yn mwynhau cwn poeth
wrth ymweld â ffair hwyl, wedi'i gorchuddio
mewn nionod a sos coch! Beth am roi cynnig
ar wneud sos coch cartref, yn enwedig y
garddwyr sydd yn tyfu tomato ffres eich
hunain.

“Gwên syml. Dyna ddechrau agor eich calon a bod
yn dosturiol wrth eraill.”
 – Dalai Lama

Louis Armstrong-

“Mae calon garedig yn sylfaen o lawenydd, gan
wneud popeth yn ei chyffiniau yn wên."
- Washington Irving

“Mae gwên yn gromlin sy'n gosod popeth yn syth."
- Phyllis Diller

"'Facelift' yw gwên y gall pawb ei fforddio". 
- Tom Wilson

“Gwên cynnes yw iaith gyffredinol caredigrwydd."
- William Arthur Ward

'When you're smilin' keep on smilin'
The whole world smiles with you
And when you're laughin' oh when you're laughin'
The sun comes shinin through........

Ac er bod mwgwd yn gorchuddio'ch ceg,
gall pobl ddal i synhwyro eich bod chi'n gwenu.

Rysáit Dyfyniadau Gwên

Sos Coch Cartref 



Caernarfon 01286 679463
L1Caernarfon@gwynedd.llyw.cymru

Bangor 01248 353 479
L1Bangor@gwynedd.llyw.cymru

Blaenau Ffestiniog 01766 830415
L1Blaenau@gwynedd.llyw.cymru

Dolgellau 01341 422771
L1Dolgellau@gwynedd.llyw.cymru

Tywyn 01654 710104
L1Tywyn@gwynedd.llyw.cymru

Llyfrgelloedd

Cysylltiadau Defnyddiol

I'r rhai na allant ymweld â'u llyfrgell i gasglu
llyfrau - am ba bynnag reswm - gallwch archebu
llyfrau i'w danfon adref. Cysylltwch â'ch llyfrgell
agosaf i gael mwy o wybodaeth: -

Mae sesiynau wythnosol Gofalwyr Cymru
'Care for a cuppa' yn agored l i holl ofalwyr 
di-dâl, i ymuno a sgwrsio â gofalwyr eraill,
dod i wybod am sefydliadau eraill trwy
siaradwyr gwahoddedig a chysylltu â phobl
eraill sy'n deallt sut maent yn teimlo.
 
Gall gofalwyr ddod am 15 munud, dim ond i
ddweud helo neu aros gyda ni am hyd at 2
awr, gallant ymuno â ni unrhyw bryd trwy'r
sesiwn a gallant adael ar unrhyw adeg. Mae
gennym ystafelloedd ymneilltuo, sy'n
caniatáu ar gyfer sgyrsiau mwy agos atoch a  
mae'r hwyluswyr Amber a Dawn yn ddwy-
ieithog.

Gwybodaeth Defnyddiol

Gofalwyr Cymru

Dewch â phaned a dewch i gyfarfod gofalwyr
eraill am sgwrs.

I archebu lle mewn sesiwn dilynwch:
https://www.carersuk.org/wales/help-and-
advice/care-for-a-cuppa-in-wales

Dementia Connect
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu
pryderon ynghylch â dementia, gallwch gael
cefnogaeth gan gynghorydd dementia drwy
ffonio 03300 947 400

Os am sgwrs Saesneg, gallwch ffonio:-
 0333 150 3456

Cynigir galwadau rheolaidd i chi fel y gallwn
gadw mewn cysylltiad, i ddarganfod sut ydych
chi a chynnig cefnogaeth a chyngor pan fydd
pethau'n newid.

Oriau agor y llinell gymorth:-
Llun-Mercher: 9:00yb-8:00yh
Iau-Gwener: 9:00yb-5:00yh
Sadwrn- Sul: 10:00yb-4:00yh
dementia.connect@alzheimers.org.uk

Emma Quaeck - 07768 988095
emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau
i'ch cefnogi trwy'r pandemig.
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-
gwasanaethau/dementia-a-covid-19

Tîm Cefnogaeth COVID-19 Cyngor Gwynedd
01766 771000
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Health-
and-social-care/Adults-and-older-people/What-services-
are-available.aspx



Oriel & Straeon DementiaGo
Ar y 23ain o Orffennaf mi wnaeth tîm
DementiaGo gyfarfod yng ngorsaf Reilffordd
Tan-y-Bwlch ar gyfer cyfarfod tîm, cerdded a
nofion. Felly daeth Emma, Clare, Rachael a'i
merch Cora, Lia, Steph a'i merch Rosie a Beanz y
ci at eu gilydd am y tro cyntaf ers dechrau mis
Mawrth. Y brif her oedd cadw at y rheol
ymbellhau cymdeithasol 2metr drwy beidio cael
'hygs'! Yr ail her oedd y glaw trwm- ond ni
sboelioedd y hwyl, a chafodd pawb amser
gwych- taith gerdded hyfryd yn y coed, picnic yn
ein ceir ac yna nofio yn llyn Hafod y Llyn!



Ar Ddydd Mercher 15fed Gorffennaf,
cynhaliodd Doug Hughes o Bwllheli gwis
llwyddiannus ar ZOOM, gyda thua 12 o bobl yn
cymryd rhan. Parhaodd y sesiwn hanner awr
ac roedd yn gymysgedd gwych o gwestiynau
gwybodaeth gyffredinol a ffotograffau a
gyflwynwyd ochr yn ochr â hiwmor hoffus
Doug.

Her Dydd Gwener ActifDoug- Y Meistr Cwis

Glenda o Llannor yn llosgi ychydig o galorïau
drwy ysgubo'r grisiau yn egnïol.

Bydd cwestiynau ac atebion y cwis yn cael eu
cynnwys yn y Newyddlen nesaf i'r rhai heb
fynediad i ZOOM gael rhoi cynnig arni.

Dyma y manylion ar gyfer ymuno â'r cwis nesaf:-
Pryd: Awst 19, 2020

1:30yh
I ymuno, dilwynwch y ddolen:-

https://us04web.zoom.us/j/71300240579?
pwd=V20zczhUZzFITkRReFhNdnBqa0lFZz09

Meeting ID: 713 0024 0579
Passcode: 39iLS6

Janet a Harry o Lanbedrog ar lwybr Bwlch yr
Eifl gyda'u hwyres.

Mae hi hefyd wedi bod yn brysur yn yr ardd a
dyma rai o'i llysiau blasus eu golwg.



Mae Emma wedi ymuno â dosbarth Ioga
ymbellhau cymdeithasol ar y traeth yn Harlech

ble mae hi hefyd yn mynd i nofio yn y môr.

Mae Rachael wedi bod yn mwynhau llawer o
nofio gwyllt - yn y môr, y llynnoedd a'r

afonydd ... mae'n amlwg yn gwneud iddi
deimlo'n egniol!

Dyma Lewis, y Sibrydwr Iâr

Ieir 'Plymouth Barred Rock' ydyn nhw. Mae
gan Lewis 2 geiliog o'r enw Laurel & Hardy, 2

iâr o'r enw Heti Beti & Blodwen, a 2 o gyw nad
oes ganddyn nhw enwau hyd yma.



Rhannodd Joanna Chung o Pwllheli y
ffotograffau hyfryd hyn o gerrig wedi'u

paentio a wnaed gan bobl yn ei chymuned
yn ystod y broses gloi.

Mae Joanna wedi paentio'r rhain gyda
negeseuon yn Tsieinëeg. Maen nhw'n

syfrdanol!

 emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru

07768988095

Cadwch yn ddiogel

Cadwch yn actif (yn enwedig am 15
munud ar ddydd Gwener)

Daliwch ati i anfon eich lluniau atom


