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Her 10 Yn Ara’ Deg. 
Creu fideo o unrhyw weithgaredd o’ch dewis chi wedi’i arafu i 10 eiliad! Cofia ddanfon dy 
her i Stwnsh Sadwrn! 

Ysgrifenna neges allan o emojis!

Creu bwletin newyddion.
Ysgrifenna fwletin newyddion  (gall fod yn stori sydd yn y newyddion ar hyn o bryd, neu o 
dy ddychymyg!) a’i gyflwyno fel y byddai newyddiadurwr ar y teledu yn ei wneud.

Gwna bortread o dy deulu.

Creu capsiwl amser i’w agor mewn 10 ‘mlynedd.

 Gwneud Sesiwn CIC Ffit Heledd.
Cer i dudalen Fideo Fi ar y wefan ac ar YouTube i weld!

Creu collage / gludwaith
Dewisa thema a chasgla bethau o gwmpas y tŷ a’r ardd sy’n cyd-fynd â’r thema yma. 
Casgla nhw i greu collage/gludwaith mawr! 

Sialens geiriau.
Wyt ti a dy deulu yn gallu gwneud sialens geiriau Fideo Fi? Mae angen dweud geiriau sy’n 
gysylltiedig â’i gilydd OND cofiwch dim saib a dim ail-adrodd!

Dyfeisio cwrs antur dy hun
Beth am ddyfeisio cwrs antur dy hun drwy ddefnyddio pethau sydd o gwmpas y tŷ? 

Creu man cuddio cyfrinachol
Creu man cuddio cyfrinachol allan o glustogau, dillad gwely neu unrhyw beth alli ‘di ddod 
o hyd iddo!

Coginio!
Chwilia mewn llyfrau coginio am rysáit i’w wneud.

Beth am chwarae gêm Mwy Neu Lai Stwnsh?! 
Gall un person gasglu rhestr o enwogion a’r llall i ddyfalu os yw oedran y seleb yn fwy neu 
lai ‘na’r un blaenorol!

Creu fideo dawns i’ch hoff gân!

Ioga gyda Mali.
Gwna sesiwn ioga gyda Mali o’r wefan neu ar dudalen YouTube Stwnsh!

Wyt ti’n gallu rapio?
Wel dyma’r her berffaith i ti, dysgu ein rap…Y Rap Golchi Dwylo! Mae’n syml! Dysga’r rap…
ffilmia’r rap…danfona’r rap i Stwnsh Sadwrn! Hawdd!
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 Ysgrifenna gwis i’r teulu.
Ysgrifenna gwis ‘Gwir neu Gau’ Stwnsh i’r teulu.

Creu croesair dy hun.
Beth am fynd ati i greu croesair dy hun a gofyn i aelodau’r teulu i roi cynnig arni!

Perfformia dy sioe dy hun.
Neu dewisia lyfr a tyrd a’r stori yn fyw. Gall fod efo brawd, chwaer neu deganau fel 
pypedau tu ôl y soffa!

Dy Neges Di.
Beth am ddanfon fideo Dy Neges Di i dy ffrindiau drwy wefan Stwnsh Sadwrn neu gyrru 
neges i’r Wal.

Dyfeisia helfa drysor i’r teulu.
Cuddia rhywbeth ac ysgrifenna gliwiau i weddill y teulu i ddod o hyd i’r trysor! Pwy bynnag 
sy’n dod o hyd iddo gyntaf, sy’n ysgrifennu’r helfa nesaf! 

Chwarae twrnamaint gemau Stwnsh o’r wefan. 
Mae gêm Mabinogi-Ogi, Y Gemau Gwyllt, Cic, Prosiect Z, Gêm Sblatia’r Sôs, Wa Wa Wiwer 
a Clo Cylch ar gael!

Dysgu gêm o gardiau.

Flogia dy ddiwrnod.
Beth am yrru’r flog at Fideo Fi ar wefan Stwnsh?

Cystadlu yn Y Wobr Fawr.
Beth am gystadlu am Y Wobr Fawr Stwnsh Sadwrn, sef AirPods Pro. Cer i’r wefan nawr!

Ysgrifenna ddyddiadur ar ddiwedd y dydd.

Creu Mabolgampau dy hun
Beth am greu Mabolgampau dy hun a chystadlu yn erbyn dy deulu!? Alli ‘di ddefnyddio 
clustogau fel clwydi, gwneud ras ŵy ar lwy a dewis enwau i’r timau!

Dyfeisia gêm fwrdd newydd sbon.

Beth am greu coeden deulu?
Ffeindia hen luniau a gweld pa mor bell yn ôl alli ‘di fynd.

Dewisia ffilm i’w wylio, ac ysgrifenna adolygiad ohoni.

Cer yr holl ffordd o gwmpas yr ystafell fyw heb gyffwrdd 
y llawr!
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