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Adnoddau Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig (GNGC)

Datblygwyd Pecyn Athrawon, Pecynnau Addysg Bellach ac Addysg Uwch a 
Phecyn Gweithgareddau i'r Teulu i'w cynnwys ym mhrosiect Ysgolion Awyr Agored 
Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r Pecyn Athrawon hwn yn adeiladu ar y deunyddiau 
presennol ac yn eu hategu, gan alluogi athrawon i ymgymryd â gweithgareddau 
addysgol cyfoethog o fewn y Warchodfa Natur heb gymorth y Warden.

Cyfnod Allweddol Gweithgaredd

1. Beth sy’n byw yng Nghynffig
2. Gwneud synnwyr o Gynffig

3. Archwilio pyllau yng Nghynffig

4. Gemau anturus yng Nghynffig
5. Glan y môr yng Nghynffig

6. Amgylcheddau lleol yng Nghynffig

7. Argraff artistig o Gynffig
8. Gwneud arolygon yng Nghynffig

10. Canllaw safle o Gynffig
11. Tystiolaeth hanesyddol yng Nghynffig

12. Llwybr ‘Sat Nav’ yng Nghynffig

13. Arolygon a rhywogaethau yng Nghynffig

9. Sylwi ar bethau yng Nghynffig
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Trosolwg

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

Mae addysg amgylcheddol yn hanfodol o ran cynyddu mynediad i fannau gwyrdd gwledig. 
Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr rwydwaith o addysgwyr amgylcheddol sy'n cynnwys athrawon a 
darparwyr addysg awyr agored o'r enw Grŵp Addysg Amgylcheddol a Chynaliadwyedd Pen-y-
bont ar Ogwr (‘BEES’). Mae ‘Reach’ yn aelod o'r rhwydwaith hwn ac wedi gweithio gyda 
‘BEES’ i ddatblygu rhaglen sy'n caniatáu i athrawon adnabod a chael mynediad i fannau 
gwyrdd gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, y gallant eu defnyddio gyda'u dosbarthiadau ar 
gyfer gweithgareddau addysgol. Nodwyd y syniad hwn gan ‘Reach’ megis dull arloesol o 
annog mwy o ddefnydd o fannau gwyrdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan alluogi athrawon i 
ymuno ag Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr a chymryd eu dysgwyr tu allan i’r 
dosbarth drwy gydol y flwyddyn ac ym mhob tywydd.

Mae Pecyn Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys Pecyn Athrawon a Llyfryn 
Gweithgaredd Teuluol cysylltiedig. Mae’r Pecyn Athrawon yn cynnwys cynlluniau gwersi sy'n 
gysylltiedig â'r cwricwlwm a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh). Cynhyrchwyd hwn 
ar gyfer Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr yn 2014 ac fe'i cynhelir ar wefan 
Cymdogaethau Naturiol Pen-y-bont ar Ogwr yn: www.naturalneighbourhoods.com/learning/
families.aspx lle gall athrawon a theuluoedd gael mynediad am ddim at y wefan.
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1. Asesiad Risg

2. Asesu mewn perthynas â’r FfLlRh

3. Rhestr o’r pethau sydd yng Nghynffig

4. Gweithgareddau’r Cyfnod Sylfaen

5. Gweithgareddau Cyfnod Allweddol 2

6. Gweithgareddau Cyfnod Allweddol 3

Cynnwys

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Mae llawer o ddysgu awyr agored yn digwydd tra bod lefelau isel iawn o risg, ond 
ar adegau, efallai y bod lefel y risg yn fwy arwyddocaol. Mae'n ddymunol cydbwyso 
risgiau a manteision mewn unrhyw brofiad i sicrhau bod y camau a gymerir yn 
gymesur ac yn rhesymol. Mae asesu risg mewn sawl cyd-destun dysgu awyr 
agored yn ofyniad cyfreithiol. Mae hyn yn bwysig, ond ni ddylem golli golwg ar y 
manteision sydd i'w cael o'r profiad a'r angen i gydbwyso'r rhain yn erbyn y risgiau.

Wrth gynllunio gweithgareddau awyr agored, dylech ystyried:
1. y peryglon a'r anawsterau a all godi a sut i'w lleihau
2. staffio priodol
3. rhagolygon y tywydd
4. tablau llanw (os yn berthnasol)
5. ffynonellau cyngor technegol priodol
6. unrhyw ganllawiau perthnasol gan yr awdurdod lleol.

Mae i bob gweithgaredd, pan yn berthnasol, ei asesiad risg mwy penodol yn y 
Nodiadau i athrawon sy'n ymwneud â'r gweithgaredd ei hun. Fodd bynnag, bydd 
angen i chi asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r man awyr agored gwirioneddol yr 
ydych yn dewis ei ddefnyddio, er enghraifft, darn o dir lle mae planhigion gwenwynig 
sy'n tyfu yn agos at ble bydd y dysgwyr yn ymgymryd â gweithgareddau. Am 
wybodaeth bellach am blanhigion gwenwynig, mae’r wefan hon yn ddefnyddiol: 
www.realgardeners.co.uk/poisonousplants.htm . Mae’r wefan yn Saesneg yn unig.

Er mwyn cynllunio gweithgaredd awyr agored, bydd gan ysgolion eu polisïau Iechyd 
a Diogelwch eu hunain i gyfeirio atyn nhw, fel y cytunwyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y safle ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant yn yr Ail Ryfel Byd. Os y byddwch 
yn dod o hyd i unrhyw wrthrychau metel anhysbys, rhowch wybod i'r Warden.

Gellir dod o hyd i gerdyn asesu risg ar gyfer Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig 
yn: www.field-studies-council.org/media/1645907/kenfig-nnr.pdf

Mae gan Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig ei hasesiad risg cynhwysfawr ei hun -
Children's Education - Kenfig Nature Reserve Risk Assessment .

Gweithgareddau ysgolion

Asesiad Risg

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Llinyn Elfen Agwedd

Llafaredd ar 
draws y 
cwricwlwm

Datblygu a chyflwyno 
gwybodaeth a syniadau

Siarad

Gwrando

Cydweithio a thrafod

Darllen ar 
draws y 
cwricwlwm

Canfod, dethol a defnyddio 
gwybodaeth Strategaethau darllen

Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Darllen a deall

Ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu 
ar draws y 
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Strwythur a threfn

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen; Atalnodi; Sillafu; 
Llawysgrifen

Asesu mewn perthynas â'r FfLlRh
Yn y tabl hwn, dangosir y ‘Llinynnau’, ‘Elfennau’ a'r ‘Agweddau’ perthnasol i'r FfLlRh. Gallai 
dysgwyr arddangos llawer o'r rhain wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau o'r adnodd hwn. 
Dangosir y prif feysydd ffocws ar ddechrau pob gweithgaredd. 

Llythrennedd

Llinyn Elfen

Datblygu ymresymu 
rhifyddol

Adnabod prosesau a chysylltiadau

Cynrychioli a chyfathrebu

Adolygu

Defnyddio sgiliau rhif

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhifau

Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb

Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig

Amcangyfrif a gwirio

Rheoli arian

Defnyddio 
sgiliau mesur

Hyd, pwysau/más, cynhwysedd

Amser

Tymheredd

Arwynebedd a chyfaint; Ongl a safle

Defnyddio sgiliau data Casglu a chofnodi data; Cyflwyno a dadansoddi data; Dehongli canlyniadau

Rhifedd

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Nid yw staff Cynffig yn dymuno i ysgolion ddod â'u hoffer eu hunain oherwydd 
rhesymau bioddiogelwch, yn enwedig ar gyfer archwilio pyllau. Mae gan y warchodfa 
amrywiaeth o offer ymarferol y gellir eu harchebu ymlaen llaw. Mae'r rhain yn cynnwys:

• 40 rhwyd pwll o ansawdd da gyda hambyrddau

• Pentwr ar hap o daflenni adnabod creaduriaid pwll, nad ydyn nhw’n benodol
ar gyfer y safle hwn

• 10 set o ysbienddrychau 8 x 40

• Microsgop deulygad

• Telesgop adnabod (ar gyfer adar)

• Map Cyfeiriannu ar gyfer hanner deheuol y warchodfa

• Taflen safle cyffredinol gyda map syml

• 5 cwadrat hanner metr

• Miloedd o hen sleidiau lliw a rhai cannoedd o ddelweddau digidol o fywyd
gwyllt, planhigion, golygfeydd a gwaith rheoli

• Rhai ‘pooters’ a chwyddwydrau rhad

• Nifer fach o diwbiau arsylwi plastig ar gyfer edrych ar bryfed. Mae angen
llawer mwy o’r rhain.

• Hen drap gwyfynod Robinson a detholiad o lyfrau adnabod gyda rhai tiwbiau
gwydr

• Pedair rhwyd dal glöyn byw

• Rhwydi modrwyo adar, polion, cylchoedd ac ati

• Canfodydd ystlumod

• Hen gamera digidol ‘Canon super zoom’.

Cysylltwch â'r Warden ar 01656 743386 cyn eich ymweliad, os hoffech archebu 
unrhyw rai o'r offer hwn.

Rhestr o’r offer sydd yng Nghynffig

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Beth sy’n byw yng Nghynffig? 

Cyfnod Sylfaen – Gweithgaredd 1

Trosolwg 
Mae'r rhwydwaith Labordai Awyr Agored (LAA), (Open Air Laboratories - OPAL) yn fenter 
wyddoniaeth dinasyddion ledled y DU sy'n eich galluogi i gael cyswllt ymarferol gyda natur, beth 
bynnag fo'ch oedran, cefndir neu lefel gallu. Maent yn hyrwyddo dysgu awyr agored a chasglu a 
chofnodi gwybodaeth wyddonol - www.opalexplorenature.org .

Mae dysgwyr yn ymweld â Chynffig i leoli ac adnabod anifeiliaid byw. Efallai y byddant yn llunio 
map meddwl o’u syniadau ynghylch pa anifeiliaid sy'n debygol o fod yno, cyn ymweld. Gallai 
dysgwyr lawrlwytho taflenni adnabod oddi ar y rhyngrwyd neu ddefnyddio’r rhai sydd eisoes ar 
gael yng Nghynffig. Gallent adnabod anifeiliaid; cofnodi’r niferoedd o anifeiliaid y maen nhw’n eu 
gweld a defnyddio'r arolwg Cyfrif Bygiau o wefan OPAL i lwytho eu canfyddiadau o Gynffig.

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Darllen
Rhifedd - Defnyddio sgiliau rhif; Defnyddio 
sgiliau mesur; Defnyddio sgiliau data 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd; 
Datblygiad Mathemategol 

Adnoddau:
www.opalexplorenature.org 
www.first-nature.com/waleswildlife/e-nnr-kenfig.php
Bydd chwilio am ddelweddau ar y rhyngrwyd gan defnyddio’r geiriad 'Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig’ yn arwain at lawer o ddelweddau y gellid eu defnyddio i hyrwyddo 
trafodaeth. 

Pa anifeiliaid ydych chi'n meddwl sy’n byw yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig?  
Gallai dysgwyr chwilio ar-lein am ddelweddau o Cynffig a’u defnyddio i drafod ac yna creu map meddwl o 
ba anifeiliaid y maent yn debygol o ddod o hyd iddyn nhw yn y warchodfa.

Sut y byddwch yn adnabod yr anifeiliaid a welwch?
Gallai dysgwyr chwilio ar-lein am daflenni adnabod ar gyfer anifeiliaid bach a’u hargraffu. Gallen nhw 
gymryd y rhain gyda nhw ar yr ymweliad, neu gellid defnyddio’r taflenni adnabod sydd gan Cynffig i helpu 
dysgwyr i adnabod anifeiliaid bychain y maent yn arsylwi arnyn nhw.

Sut y byddwch yn cadw cofnod o'r anifeiliaid a welwch?
Gallai dysgwyr ystyried y ffordd orau o gadw cofnod o'u harsylwadau. Efallai y byddant yn llunio tabl syml 
ac yn cofnodi canfyddiadau gan ddefnyddio siart cyfrif, er enghraifft.

Sut fyddwch chi'n defnyddio'r arolwg 'Cyfrif Bygiau'?
Gallai dysgwyr gael mynediad at yr arolwg 'Cyfrif Bygiau' ar wefan OPAL. Gallent ddefnyddio’r arolwg i 
gofnodi’r gwahanol anifeiliaid bychain y maen nhw’n eu gweld a llwytho eu canfyddiadau o Gynffig.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Gwneud synnwyr o Gynffig 

Cyfnod Sylfaen – Gweithgaredd 2

Beth allaf ei weld?
Mae'r dysgwyr yn ystyried beth y gallant ei weld mewn amgylchedd penodol. Efallai y rhoddir paramedrau 
iddyn nhw cyn yr ymweliad. Er enghraifft, 2 beth crwn, 2 beth pigog, rhywbeth ar gyfer pob lliw o’r enfys ac 
yn y blaen. Efallai y byddant yn defnyddio siartiau lliw i ystyried arlliw lliwiau ym myd natur. 

Beth allaf ei glywed?
Gallai dysgwyr gael mwgwd dros eu llygaid a gellid gofyn iddyn nhw wneud cofnod o'r hyn y gallant ei 
glywed yn yr amgylchedd. Gallent wneud recordiadau sain a gwrando arnynt pan yn ôl yn yr ysgol er mwyn 
adnabod synau na wnaethant eu clywed tra yng Nghynffig.

Beth allaf ei deimlo?
Gallai dysgwyr archwilio amgylchedd penodol drwy gyffwrdd pethau gwahanol. Unwaith eto, efallai y byddant 
yn cael eu harwain - 2 beth meddal, 2 beth garw/ llyfn/caled/gwlyb ac ati.

Beth allaf ei arogli?
Mae'r dysgwyr yn ystyried beth y gallant ei arogli. Efallai y rhoddir cwpan plastig iddyn nhw greu 'coctel 
drewllyd' o amgylchedd penodol.

Trosolwg 

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Llafaredd; Ysgrifennu Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd: Sgiliau IaIth, 

Llythrennedd a Chyfathrebu; Datblygiad Creadigol

Adnoddau:
Mae'r safle hwn yn cynnwys llawer o awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau sy'n defnyddio'r 
synhwyrau yn yr awyr agored: https://uk.pinterest.com/gemmaconway/outdoor-learning/

Gan ddefnyddio eu synhwyrau, mae dysgwyr yn cael profiad o amgylcheddau lleol cyferbyniol o 
fewn Cynffig, er enghraifft, glan y môr, coetir, gwlyptir, pwll, twyni, prysgwydd a glaswelltir. O fewn 
pellter byr o Ganolfan y Warchodfa, bydd dysgwyr yn cael profiad o gynefinoedd y gallant eu 
cymharu drwy ddefnyddio’r synhwyrau. Er enghraifft, tywod, glaswellt, llwybr caled – mae’r rhain i 
gyd yn teimlo'n wahanol dan draed. Ardal agored - teimlo awel ar eu hwyneb - nid mewn ardal 
goediog, ac ati. Noder os gwelwch yn dda: ni argymhellir bod y dysgwyr yn droednoeth oherwydd 
rhesymau diogelwch.
Mae dysgwyr yn rhestru'r hyn y gallant ‘ei weld', 'ei glywed', 'ei arogli' a’i 'deimlo' mewn gwahanol 
amgylcheddau ac yn cael eu hannog i ddefnyddio 'ymadroddion cyflythrennog' a 'geiriau sy'n odli' i 
gofnodi eu syniadau. Yn ôl yn yr ysgol, gallant ddefnyddio eu syniadau fel sail ar gyfer gwaith 
ysgrifenedig sy'n dangos amgylchedd penodol yng Nghynffig. 

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Archwilio pyllau yng Nghynffig 

Cyfnod Sylfaen – Gweithgaredd 3

Trosolwg 
Gallai dysgwyr ystyried delweddau o byllau gan ddefnyddio sgwâr ffynhonnell, er enghraifft, fel 
man cychwyn ar gyfer trafodaethau yn yr ysgol. Gellid dangos i’r dysgwyr sut i ddefnyddio offer 
archwilio pwll a thaflenni adnabod yn yr ysgol cyn ymweld â Chynffig i archwilio’r pyllau. Gallai 
dysgwyr ymweld â Chynffig i ddarganfod pa anifeiliaid sy'n byw yn y pwll. Gallent drefnu i 
ddefnyddio'r rhwydi yng Nghynffig gan ychwanegu’r taflenni adnabod sydd yng Nghanolfan y 
Warchodfa at y taflenni adnabod sydd ganddyn nhw eu hunain. Gallai dysgwyr ymweld â'r pwll ar 
gyfer sesiwn archwilio ac adnabod anifeiliaid y maent yn dod o hyd iddyn nhw drwy ddefnyddio'r 
taflenni adnabod. Mae hyn hefyd yn dda iawn i annog y dysgwyr i rannu eu profiadau gyda 
ffrindiau, gweithio mewn grwpiau mewn amgylchedd awyr agored a deall rheolau ac ati.

FfLlRh Cwricwlwm 
Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac 
Amrywiaeth Ddiwylliannol; Sgiliau Iaith, 
Llythrennedd a Chyfathrebu; Datblygiad 
Mathemategol; Gwybodaeth a Dealltwriaeth 
o’r Byd

Rhifedd – Defnyddio sgiliau rhif; Defnyddio 
sgiliau mesur; Defnyddio sgiliau data; 

Adnoddau: 
Bydd chwilio am ddelweddau ar y rhyngrwyd gan defnyddio’r geiriad 'Taflen adnabod ar gyfer 
archwilio pyllau' yn arwain at lawer o ddeilliannau y gellir eu lawrlwytho a'u hargraffu. Er enghraifft, 
www.earlylearninghq.org.uk/latest-resources/pond-life-check-list-spotter-sheet/ .
Bydd safleoedd fel y rhain yn darparu canllaw llawn ynglŷn â beth i'w wneud cyn ac yn ystod 
ymweliad i archwilio pwll: www.wildlife-man.co.uk/resources/pond_dipper_handout.pdf , 
www.rbkc.gov.uk/pdf/pond_pack_2010.pdf .
Yng Nghynffig mae tua 40 o rwydi pwll o ansawdd da gyda hambyrddau a thaflenni adnabod 
creaduriaid sy’n byw mewn pyllau dwr, nad ydyn nhw’n daflenni sy’n benodol i un safle. Peidiwch 
â dod â'ch rhwydi eich hun oherwydd rhesymau bioamrywiaeth.

Beth yw archwilio pyllau?
Mae trafodaeth am ddŵr, edrych ar ffotograffau o byllau, trafod pa mor beryglus (ond pa mor ddiddorol!) y 
gall dŵr fod yn ac yn y blaen, yn gallu bod yn fan cychwyn i ganfod beth mae dysgwyr yn ei wybod am 
byllau ac i egluro wrthyn nhw nad oes angen iddynt fod yn ofnus, ond y bod angen iddynt ddysgu bod yn 
barchus o ddŵr. Gellid datblygu rheolau sylfaenol yn barod ar gyfer ymweliad i archwilio pyllau yng 
Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. 

Sut rydym yn paratoi ar gyfer archwilio pyllau yng Nghynffig?
Gellid dangos i’r dysgwyr sut i ddefnyddio’r offer yn yr ysgol. Er enghraifft, sut i ddefnyddio un rhwyd ar y 
tro, sut i wagu cynnwys y rhwydi yn ofalus i mewn i gynhwysydd, sut i roi’r holl greaduriaid yn ôl i mewn i'r 
pwll yn ofalus, ac yn y blaen. Efallai hefyd y dangosir y taflenni adnabod i’r dysgwyr er mwyn ystyried sut 
y gellid eu defnyddio.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Gemau Anturus yng Nghynffig 

Cyfnod Sylfaen – Gweithgaredd 4

Trosolwg 
Gallai dysgwyr ystyried beth sy'n gwneud gêm yn anturus a chymryd rhan mewn amrywiaeth o 
gemau anturus ar raddfa fechan y tu allan i’r ysgol cyn ymweld â Chynffig. Efallai y byddant 
hefyd yn edrych ar ffotograffau o Gynffig ac ystyried pa feysydd allai fod yn addas i ddatblygu a 
chwarae gemau anturus. Mae’r dysgwyr yn datblygu syniadau ar gyfer creu gêm anturus y gellid 
ei datblygu a’i chwarae yng Nghynffig, sy'n defnyddio rhai o nodweddion yr amgylchedd lle bydd 
yn cael ei chwarae. Yn ystod ymweliad, mae’r dysgwyr yn defnyddio amgylchedd penodol o 
fewn y warchodfa fel man lle bydd y gêm yn cael ei chwarae – byddai’r fowlen dwyni ger 
Canolfan y Warchodfa yn fan cychwyn da. Mae’r dysgwyr yn dyfeisio gêm anturus, ac wrth 
chwarae gemau maen nhw’n ystyried y pethau hyn:

• dangos gofal, parch ac anwyldeb tuag at eu hamgylchedd
• datblygu diddordeb cynyddol yn y byd o'u cwmpas a deall beth sydd gan eu hamgylchedd

i'w gynnig wrth iddyn nhw chwarae ar eu pen eu hunain a chydag eraill
• deall a chydnabod y newidiadau sy'n digwydd i'w cyrff wrth iddynt ymarfer a disgrifio'r

newidiadau i'w hanadlu, cyfradd curiad y galon, ymddangosiad a theimladau
• datblygu dealltwriaeth am beryglon yn yr amgylchedd awyr agored.

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Llafaredd; Darllen 
Rhifedd – Defnyddio sgiliau rhif; Defnyddio 
sgiliau mesur; Defnyddio sgiliau data;

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac 
Amrywiaeth Ddiwylliannol; Sgiliau Iaith,                                                                  
Llythrennedd a Chyfathrebu; Datblygiad    
Mathemategol; Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r 
Byd; Datblygiad Creadigol

Adnoddau:
Bydd chwilio am ddelweddau ar y rhyngrwyd yn defnyddio’r geiriad 'gemau anturus yn yr awyr 
agored' yn arwain at ddeilliannau y gellir eu harchwilio. Er enghraifft: www.pdst.ie/Outdoor-and-
Adventure-activities

Beth ydy gêm anturus?
Mae dysgwyr yn ystyried beth sy'n gwneud gêm yn anturus ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gemau 
anturus mewn amgylchedd y tu allan yn yr ysgol. Efallai y byddant yn trafod ac yn rhannu syniadau am y 
math o gemau anturus y gellid eu chwarae yng Nghynffig a defnyddio ffotograffau o'r gronfa i'w helpu i 
archwilio syniadau.

Sut y gallwn ni greu gêm antur yng Nghynffig?
Yn ystod ymweliad, mae dysgwyr yn defnyddio amgylchedd penodol o fewn y warchodfa fel man ble bydd 
y gêm yn cael ei chwarae. Cânt eu cefnogi a'u hannog i ddyfeisio gêm anturus, fer yn y man hwn. Fel rhan 
o'r broses ac wrth chwarae’r gemau hyn, mae'r dysgwyr yn cael cyfleoedd i barchu’r amgylchedd, gan 
ddefnyddio mannau awyr agored ac ystyried y peryglon cysylltiedig a dysgu sut mae ymarfer corff yn 
effeithio ar y corff ac yn ei newid.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Glan y môr yng Nghynffig 

Cyfnod Allweddol 2 – Gweithgaredd 5

Trosolwg 
Y pwynt uchaf y mae’r llanw yn ei gyrraedd yw'r draethlin. Mae llanwau yn gadael gwaddodion ar 
eu hôl fel gwymon, planhigion, anifeiliaid marw a byw ac yn anffodus, sbwriel. Gellir gweld nifer o 
draethlinau ar draeth o ganlyniad i newidiadau yn uchder y llanw. Mae traethlinau yn darparu'r 
prif fewnbwn o ynni i lannau tywodlyd a chynefinoedd rhynglanwol. Maent yn arbennig o bwysig 
ar draethau agored, lle y gallant weithredu fel rhagflaenwyr i dwyni tywod.
Gallai dysgwyr greu map meddwl yn nodi sut y bydd y draethlin yn edrych a beth y gallent ddod o 
hyd iddo ar y draethlin, yn eu barn nhw. Yn ystod ymweliad, gallent ddilyn map o'r awyr i ddod o 
hyd i lan y môr. Anogwch y dysgwyr i archwilio'r syniadau a amlinellir yn y cwestiynau isod a 
chymharu’r amgylchedd hwn gydag, er enghraifft, tir yr ysgol. Gellid annog y dysgwyr i 
ysgrifennu adroddiad neu erthygl am eu canfyddiadau a chysylltu â’r cyfryngau lleol ac yn y 
blaen, i gael cyhoeddi’r rhain.

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Llafaredd; Ysgrifennu 
Rhifedd –  Defnyddio sgiliau mesur;  
Defnyddio sgiliau data  

Gwyddoniaeth – Cyd-ddibyniaeth organebau
Daearyddiaeth – Lleoli lleoedd, amgylcheddau a 
phatrymau; Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau

Adnoddau: 
www.wildlifetrusts.org/wildlife/habitats/beaches-and-shorelines https://ypte.org.uk/
factsheets/seashore/the-rocky-shore
www.theseashore.org.uk/

Ble mae'r draethlin?
Mae dysgwyr yn ystyried y dystiolaeth, pellter y draethlin oddi wrth y môr, sut y gellid ei mesur ac yn y 
blaen. Maen nhw’n archwilio’r deunyddiau yn y draethlin ac ystyried beth mae hyn yn ei ddweud wrthyn 
nhw.

Pa gyrff o ddŵr ydych chi’n eu gweld?
Ystyriwch y dŵr sy’n weladwy; disgrifiwch, yr hyn y mae'n cael ei alw, yr hyn a allai fod yn byw ynddo, pam 
ei fod yna, sut y gallai fod wedi ei ffurfio, beth efallai sy’n weladwy y tu hwnt i'r dŵr.

Pa ddefnyddiau gwahanol sydd yna ar lan y môr/y traeth hwn?
Ystyriwch pa ddefnyddiau sy’n naturiol a pha rai sydd wedi eu gwneud, sut y daethant i fod yno, o ble y 
daw'r tywod, beth oedd y tywod cyn iddo fod yn dywod, beth ydy cregyn môr, o ble y maent yn dod, ac yn y 
blaen.

Beth sy'n tyfu ar lan y môr/y traeth?
Ystyriwch pa blanhigion sy'n tyfu ar lan y môr, yr hyn sy'n hysbys am y planhigion hyn, y gwahanol fathau 
o wymon sy’n weladwy, beth ydy cregyn môr, o ble y maent yn dod, ac yn y blaen.

Pa nodweddion naturiol a dynol allwch chi eu gweld?
Sut y mae’r amgylchedd hwn wedi newid dros amser efallai, yr hyn achosodd y newidiadau efallai a beth 
fyddai canlyniadau’r newid. 

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Amgylcheddau lleol yng Nghynffig 

Cyfnod Allweddol 2 – Gweithgaredd 6

Trosolwg 
Drwy gyfrwng gwaith maes, caiff dysgwyr gyfle i astudio amgylcheddau lleol cyferbyniol. Mae 
amrywiaeth o amgylcheddau yng Nghynffig, er enghraifft, coetir, gwlyptir, pwll, twyni, prysgwydd 
a glaswelltir. Gallai grwpiau o ddysgwyr ddewis amgylchedd neu gellir dyrannu amgylchedd iddyn 
nhw cyn ymweld â Chynffig, gan ddefnyddio delweddau a mapiau o'r awyr i ddod o hyd i'r 
amgylchedd y byddant yn ei astudio pan yng Nghynffig.

Gallai'r cwestiynau a’r syniadau isod eich helpu chi a'r dysgwyr i gynllunio a chynnal astudiaeth 
amgylcheddol yng Nghynffig.

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Darllen                                                                     
Rhifedd – Defnyddio sgiliau mesur; 
Defnyddio sgiliau data  

Gwyddoniaeth – Cyd-ddibyniaeth organebau
Daearyddiaeth – Lleoli lleoedd, amgylcheddau a 
phatrymau; Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau; 
Ymchwilio; Cyfathrebu 

Adnoddau:
www.everyschool.co.uk/science-key-stage-2-habitats.html
www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/living_things/plant_animal_habitats/read/1/www.hamilton-
trust.org.uk/browse/science/y5/living-things-and-their-habitats-year-5/109740

Pa blanhigion ac anifeiliaid yn byw yn yr amgylchedd hwn?
Adnabod planhigion ac anifeiliaid; lle maent yn yr amgylchedd; yr hyn y mae'r anifeiliaid yn ei fwyta; beth 
allai eu cylch bywyd fod; ac ati.

Sut mae'r planhigion ac anifeiliaid yn yr amgylchedd yn gyd-ddibynnol?
Sut mae'r planhigion ac anifeiliaid yn yr amgylchedd hwn yn gyd-ddibynnol, sut y maent yn ffitio i mewn i 
gadwyni bwyd sy'n bodoli yn yr amgylchedd, beth yw'r ysglyfaethwyr a’r ysglyfaeth, ac ati.

Pa ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar beth sy'n byw ac yn tyfu yn yr amgylchedd?
Pa ffactorau amgylcheddol sy’n gyffredin yn yr amgylchedd; faint o ddŵr sydd ar gael; a yw'r amgylchedd 
yn llygad yr haul; a yw'n agored i'r tywydd ac yn y blaen.

Sut mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd hwn?
Ym mha rinwedd y mae bodau dynol yn mynd i mewn i’r amgylchedd hwn; a ydy eu heffaith yn un 
cadarnhaol neu negyddol; a oes sbwriel yno; a oes unrhyw lygredd dŵr yn y ffynonellau dŵr; a oes unrhyw 
lygredd sŵn neu lygredd golau, ac ati.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Argraff artisitig o Gynffig 

Cyfnod Allweddol 2 – Gweithgaredd 7

Trosolwg 
Mae'r rhan fwyaf o artistiaid tirlun yn defnyddio lle neu fath arbennig o olygfeydd fel ysbrydoliaeth 
ar gyfer eu gwaith celf tirwedd. Yn y gweithgaredd hwn, mae dysgwyr yn y lle cyntaf yn edrych ar 
ffotograffau a gwaith celf yn seiliedig ar y thema Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Efallai y 
byddan nhw'n ystyried yr hyn maent yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi, sut mae nodweddion wedi 
cael eu portreadu ac yn y blaen, ac yn defnyddio'r syniadau hyn fel sail ar gyfer casglu 
gwybodaeth yn ystod ymweliad. Mae’r dysgwyr yn ymweld â Chynffig ac yn defnyddio'r 
Warchodfa fel ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith celf. Efallai y byddant yn cymryd ffotograffau, creu 
brasluniau, ac ati ac yn defnyddio'r rhain yn ôl yn yr ysgol i greu darn o waith celf. Gallai’r rhain 
gael eu harddangos yng Nghanolfan y Warchodfa neu mewn oriel leol, er enghraifft.
FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd - Darllen
Rhifedd – Defnyddio sgiliau mesur; 
Defnyddio sgiliau data

Celf a dylunio – Deall; Ymchwilio; Gwneud 

Adnoddau: 
Bydd chwilio am ddelweddau o 'baentiadau Cynffig' neu 'baentiadau Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig' ar y rhyngrwyd yn arwain at lawer o ffotograffau a gwaith celf y gellir eu 
defnyddio fel sail i hybu trafodaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn.   
www.finearttips.com/2014/09/6-ways-to-create-depth-in-your-landscape-painting/ http://
painting.about.com/od/landscapes/ss/depth-landscape-painting.htm

Pa nodweddion ydych chi'n arsylwi arnyn nhw yn y ffotograffau a phaentiadau?
Gallai dysgwyr ddefnyddio sgwâr ffynhonnell i archwilio'r hyn y gellir ei weld a'i gasglu. Bydden nhw’n 
gallu meddwl pryd y creuwyd y ffotograffau/lluniau a beth efallai yw’r ysbrydoliaeth y tu ôl i'r gwaith.

Pa syniadau y byddwch yn eu hymchwilio?
Pa gwestiynau sydd ganddyn nhw am Gynffig neu am y ffotograffau a’r lluniau? Pa wybodaeth fydd ar 
ddysgwyr ei hangen efallai drwy gyfrwng gwaith ymchwil cyn ymweliad?

Pa wybodaeth y byddwch yn ei chasglu ar ymweliad?
Sut y gallai dysgwyr gynllunio ymweliad, yr offer y bydden nhw angen eu cymryd ar yr ymweliad; pa 
ffotograffau y byddan nhw efallai angen eu cymryd a pha luniadau neu frasluniau fydd eu hangen arnyn 
nhw er mwyn cadw cofnod o’u syniadau.

Sut y byddwch yn creu gwaith celf?
Sut y bydd dysgwyr yn defnyddio’r wybodaeth y maen nhw wedi ei chasglu a’u ffotograffau a’u lluniau i 
greu eu gwaith celf? Sut y byddant yn gwneud defnydd o linellau; tôn; lliw; patrwm; gwead ac yn y blaen 
yn eu gwaith? Sut y bydd dysgwyr yn ystyried arddangos eu gwaith mewn oriel leol neu yng Nghanolfan 
Gwarchodfa Cynffig?

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Gwneud arolygon yng Nghynffig 

Cyfnod Allweddol 2 – Gweithgaredd 8

Trosolwg 
Mae'r rhwydwaith Labordai Awyr Agored (LAO/OPAL) yn fenter wyddoniaeth dinasyddion ledled y 
DU sy'n eich galluogi i gael profiadau ymarferol o fyd natur, beth bynnag fo'ch oedran, cefndir neu 
lefel gallu. Maent yn hyrwyddo dysgu yn yr awyr agored a chasglu a chofnodi gwybodaeth 
wyddonol.
www.opalexplorenature.org 
Mae dysgwyr yn ymweld â Chynffig i gynnal un o'r pedwar arolwg o wefan LAO/OPAL. Gallent 
gynnal arolwg Iechyd Coed; arolwg Bioamrywiaeth; arolwg Dŵr neu arolwg Awyr a llwytho eu 
canfyddiadau o Gynffig i wefan LAO/OPAL. Gellid rhannu dosbarth yn bedwar grŵp gyda phob 
grŵp yn cynnal un arolwg ac yna’n adrodd eu canfyddiadau i gyfoedion. Gallai dysgwyr ystyried 
beth ydy bwriad neu bwrpas pob arolwg a beth y gallen nhw ei ganfod drwy wneud yr arolwg.
FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Darllen
Rhifedd – Defnyddio sgiliau rhif; Defnyddio 
sgiliau mesur; Defnyddio sgiliau data

Gwyddoniaeth – Cyd-ddibyniaeth organebau
TGCh – Darganfod a dadansoddi gwybodaeth; 
Creu a throsglwyddo gwybodaeth

Adnoddau: 
www.opalexplorenature.org
www.first-nature.com/waleswildlife/e-nnr-kenfig.php
Bydd chwilio am ddelweddau ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio’r geiriad 'Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig’ yn arwain at lawer o ddelweddau y gellid eu defnyddio i hyrwyddo 
trafodaeth.  

Beth fyddwch chi’n ei ganfod yng Nghynffig, yn eich barn chi?
Gallai dysgwyr chwilio ar-lein am ddelweddau o Gynffig a’u defnyddio i ystyried beth y gallent eu canfod 
o gynnal arolwg yn y warchodfa.

Beth ydy pwrpas yr arolygon hyn, yn eich barn chi?
Gallai dysgwyr ystyried beth ydy ystyr termau fel 'bioamrywiaeth' a sut y gallai arolwg bennu pa mor iach 
yw coeden. Gallen nhw chwilio ar-lein am ddelweddau o Gynffig a’u defnyddio i ystyried beth y gallent ei 
ganfod o gynnal arolwg yn y warchodfa.

Sut y byddwch yn defnyddio'r arolwg?
Gallai dysgwyr gael mynediad at yr arolwg 'Iechyd Coed', 'Bioamrywiaeth', 'Dŵr' neu 'Aer' ar wefan LAO/
OPAL. Gallent ddefnyddio’r arolwg hwn i gofnodi a llwytho eu canfyddiadau ar gyfer Cynffig.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Sylwi ar bethau yng Nghynffig 

Cyfnodau Allweddol 2/3 – Gweithgaredd 9

Trosolwg 
Gallai dysgwyr ystyried delweddau o Gynffig, gan ddefnyddio sgwâr ffynhonnell er enghraifft, fel 
man cychwyn ar gyfer trafodaethau yn yr ysgol. Gallen nhw ystyried y gwahanol amgylcheddau o 
fewn Cynffig a'r adar y bydden nhw efallai’n eu gweld. Gellid dangos i’r dysgwyr sut i ddefnyddio 
ysbienddrych a llyfrau/taflenni adnabod adar yn yr ysgol cyn ymweld â Chynffig ar gyfer sesiwn 
gwylio adar. Byddai dysgwyr yn ymweld a Chynffig gyda'r diben o gael gwybod pa adar sy’n byw 
yn y warchodfa neu'n ymweld â hi. Gallent drefnu i ddefnyddio'r ysbienddrych a’r 'telesgop 
adnabod' yng Nghynffig a chymryd llyfrau/taflenni adnabod adar o'r ysgol neu lyfrgell leol gyda 
nhw ar yr ymweliad. Gallai dysgwyr ymweld â'r warchodfa ar gyfer sesiwn 'Adnabod', gan 
ddefnyddio eu hadnoddau i adnbaod yr adar y maen nhw’n arsylwi arnyn nhw. Gallent hefyd 
gymryd ffotograffau i fynd a nhw yn ôl i'r ysgol ar gyfer adnabod adar neu wneud gwaith ymchwil 
pellach, neu o bosibl lwytho ffotograffau i 'I-spot' os ydynt yn tynnu llun aderyn na ellir ei 
adnabod. 

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Darllen
Rhifedd – Defnyddio sgiliau data

Gwyddoniaeth – Cyd-ddibyniaeth organebau 
TGCh – Darganfod a dadansoddi gwybodaeth; 
Creu a throsglwyddo gwybodaeth

Adnoddau: 
Bydd chwilio am ddelweddau ar y rhyngrwyd o 'adnabod adar’ yn arwain at  lawer o ddeilliannau y 
gellid eu defnyddio i helpu dysgwyr i adnabod adar. Er enghraifft, www.birdid.co.uk/ a www.first-
nature.com/birds/ 
Mae gwefannau fel y rhain yn darparu canllawiau ynghylch adnabod adar: 
www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/families/children/ 
www.birdwatching.com/tips/kids_birding.html
http://goexplorenature.com/2011/02/9-tips-for-bird-watching-with-kids.html
www.birds.cornell.edu/education/kids
Yng Nghynffig mae tua 10 ysbienddrych o safon da ac un telesgop adnabod. 

Beth yw gwylio adar?
Gallai dysgwyr archwilio mapiau a delweddau o Gynffig ac ystyried y mathau o adar y bydden nhw 
efallai’n dod o hyd iddyn nhw mewn gwahanol amgylcheddau. Pam mae pobl yn ‘adnabod adar’ a 
beth sydd i’w ddysgu wrth adnabod adar, modrwyo adar ac yn y blaen. 

Sut rydym ni’n paratoi ar gyfer gwylio adar yng Nghynffig?
Gellid dangos i ddysgwyr sut i ddefnyddio offer yn yr ysgol, er enghraifft, sut i ddefnyddio 
ysbienddrych. Efallai y byddant hefyd yn dod o hyd i adnoddau adnabod adar ac archwilio canllawiau 
gwylio adar o lyfrau neu ar-lein.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Canllaw Safle Cynffig 

Cyfnod Allweddol 3 – Gweithgaredd 10

Trosolwg 
Mae dysgwyr yn creu 'canllaw safle' ar gyfer Cynffig. Bydd hyn yn hysbysu athrawon a dysgwyr 
ynghylch sut le ydy hwn a beth y gallant ei ganfod yma. Gallai ysgolion, rhieni neu hyd yn oed 
dwristiaid ddefnyddio canllaw fel hwn i'w helpu i gynllunio diwrnod allan yng Ngwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig. Gallai dysgwyr gyflawni eu gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth 
berthnasol yng Nghynffig a chreu 'canllaw safle' yn ôl yn yr ysgol. 

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd - Darllen
Rhifedd – Defnyddio sgiliau rhif; Defnyddio 
sgiliau data

Daearyddiaeth – Lleoli lleoedd, amgylcheddau a 
phatrymau; Deall lleoedd, amgylcheddau a 
phrosesau; Ymchwilio; Cyfathrebu

Adnoddau: 
www.first-nature.com/waleswildlife/e-nnr-kenfig.php
http://kenfignnr.blogspot.co.uk/p/ecology.html
http://bees.bridgend.gov.uk/bees-partners/bees-partners-english/kenfig-national-nature-
reserve.aspx

Efallai y bydd y syniadau isod yn eich helpu i ganolbwyntio ar y dasg o gasglu gwybodaeth.

1. Gallech ystyried cynnwys syniadau am:
- Yr ardal
- Y lleoliad a'i Gyfeirnod Grid O.S.
- Math o leoliad
- Pa nodweddion sydd yn y lleoliad? - e.e. clogwyni môr, glan y môr mewn tref, glan y mor 

tywodlyd, pyllau glan môr, cefndir diwydiannol ac ati.

2. Gallech chi:
- Ysgrifennu disgrifiad byr o'r safle
- Gwneud braslun o'r safle
- Gwneud cofnod o fywyd gwyllt a arsylwyd arno.

3. Efallai y byddwch hefyd yn cyfeirio at:
- Mynediad a pharcio
- Manylion cyswllt warden/perchennog/ceidwad
- Beth mae'n addas ar ei gyfer - astudiaeth o adar môr, astudio pyllau glan môr, ac yn y 

blaen
- Cyfleusterau - caffi, toiledau, ac ati
- Materion diogelwch. 
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Tystiolaeth hanesyddol yng Nghynffig 

Cyfnod Allweddol 3 – Gweithgaredd 11

Trosolwg 
Mae dysgwyr yn cynnal ymholiad ymchwil hanesyddol am Gynffig. I ddechrau, gallai dysgwyr 
ymchwilio i hanes Cynffig ac archwilio delweddau, er enghraifft, o longddrylliadau sydd wedi 
digwydd yno yn ystod y ganrif ddiwethaf. Efallai y byddant yn edrych ar fapiau a chynllunio sut a 
lle y byddant yn dod o hyd i dystiolaeth heddiw o'r llongddrylliadau hyn ar lan y môr o fewn y 
warchodfa. Mae gan gymdeithasau hanesyddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddiddordeb brwd yng 
Nghynffig ac mae yna nifer o wefannau sydd â gwybodaeth am hanes Cynffig a'r Warchodfa 
Natur. Gallai dysgwyr gyflawni ymchwil hanesyddol ac yna ymweld â Chynffig, tynnu lluniau a 
gwneud brasluniau a nodiadau i'w defnyddio ar gyfer cymharu. Gallai’r deilliannau gynnwys 
bwrdd arddangos yn cymharu’r gorffennol a'r presennol yng Nghanolfan y Warchodfa neu erthygl 
ar-lein ar gyfer cymdeithas hanesyddol.

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Darllen; Ysgrifennu
Rhifedd – Defnyddio sgiliau data

Hanes – Daearyddiaeth – Lleoli lleoedd, 
amgylcheddau a phatrymau; Deall lleoedd, 
amgylcheddau a phrosesau; Ymchwilio; 
Cyfathrebu

Adnoddau: 
Bydd chwilio ar y rhyngrwyd am 'Hanes Cynffig’ yn arwain at  lawer o ddeilliannau y gallai dysgwyr 
eu defnyddio i wneud gwaith ymchwil. Yn yr un modd, bydd chwilio am ddelweddau ar y 
rhyngrwyd yn arwain at ddelweddau hanesyddol a chyfredol o Gynffig yn ogystal ag olion 
llongddrylliadau. 
www.channel4.com/programmes/time-team/articles/all/kenfig-national-nature-reserve www.first-
nature.com/waleswildlife/e-nnr-kenfig.php
https://kenfigorg.wordpress.com/kenfig-national-nature-reserve/

Beth allwn ni ei ddysgu am hanes Cynffig?
Wrth chwilio am wybodaeth am Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig drwy gyfrwng ymchwil ar-lein, 
gallai dysgwyr ddod o hyd i erthyglau a delweddau hanesyddol a phresennol o Gynffig. Gallai'r rhain 
gael eu defnyddio i gynllunio ymweliad â Chynffig ac ystyriaeth o sut a lle y gellid casglu mwy o 
dystiolaeth.

Sut y byddwn yn dod o hyd i dystiolaeth yng Nghynffig?
Gallai dysgwyr ystyried sut y byddant yn dilyn cynlluniau a mapiau i chwilio am dystiolaeth bresennol, er 
enghraifft, y llongau drylliedig ar lan y môr. Efallai y byddant yn cymryd ffotograffau o’r cefndir 
diwydiannol ac agweddau eraill ar Gynffig y gellid eu defnyddio i gymharu â delweddau a geiriau sydd 
ganddyn nhw yn disgrifio Cynffig yn y gorffennol.

Sut y byddwn yn defnyddio'r dystiolaeth a gasglwyd?
Gallai dysgwyr ddefnyddio eu hymchwil a’r dystiolaeth a gasglwyd o Gynffig i greu arddangosfa 'ddoe a 
heddiw' y gellid eI harddangos yng Nghanolfan y Warchodfa neu efallai y byddan nhw am ddatblygu 
erthyglau y gellid eu hanfon at gymdeithasau lleol ar gyfer eu gwefannau.

Pecyn Ysgol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
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Trosolwg 
Gallai dysgwyr archwilio delweddau o Gynffig ac ystyried sut y mae’n edrych o'r awyr. Maent yn 
dod o hyd i fapiau o'r awyr a delweddau lloeren o Gynffig, ac yn eu hystyried. Mae dysgwyr yn 
defnyddio'r adnoddau hyn i gynllunio taith gerdded o amgylch Cynffig, gan amcangyfrif y pellter a 
rhagweld beth fydd yn weladwy yn ystod y daith gerdded ar hyd y llwybr hwn. Yn ystod ymweliad 
â Chynffig, mae dysgwyr yn dilyn y llwybr y maen nhw wedi'i gynllunio a gwneud nodiadau o 
gyfeiriadau, pellteroedd a nodweddion diddorol ar hyd y ffordd. Gallai hyn gynnwys, e.e., 
planhigyn, golygfa neu nodwedd ddaearyddol. Gellid hefyd ychwanegu elfen o gwis. Yn yr ysgol, 
mae dysgwyr yn defnyddio eu mapiau a’u nodiadau i greu recordiad llais o'u 'Llwybr Cynffig'. 
Gallai hyn ddarparu cyfarwyddiadau a chwestiynau i’w gofyn i’r gynulleidfa. Efallai y byddant am 
sicrhau bod y ffeiliau sain arddull 'Sat Nav' ar gael i Gyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr fel y 
gall ymwelwyr i Gynffig eu lawrlwytho cyn neu yn ystod ymweliad – gan alluogi 'taith gerdded 
dywysedig’ o amgylch rhan benodol o'r warchodfa. 

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd – Llafaredd; Darllen; 
Ysgrifennu
Rhifedd - Defnyddio sgiliau rhif; 
Defnyddio sgiliau mesur; Defnyddio 
sgiliau data

Daearyddiaeth – Lleoli lleoedd, amgylcheddau a 
phatrymau; Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau; 
Ymchwilio; Cyfathrebu 
TGCh – Darganfod a dadansoddi gwybodaeth; Creu a 
throsglwyddo gwybodaeth 

Adnoddau: 
Bydd chwilio ar y rhyngrwyd, gan ddefnyddio’r geiriad 'Delweddau o’r awyr o Warchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig’ yn arwain at  lawer o ddeilliannau y gallai dysgwyr eu defnyddio ar gyfer 
gwaith ymchwil. Er enghraifft:
www.first-nature.com/waleswildlife/e-nnr-kenfig.php 
https://kenfigorg.wordpress.com/kenfig-national-nature-reserve/ 
Bydd chwilio ar fapiau ar-lein yn defnyddio cod post Cynffig (CF33 4PT) hefyd yn arwain at fap 
rhyngweithiol a delweddau lloeren o Gynffig. 

Sut mae Cynffig yn edrych a beth mae’n ei gynnwys?
Wrth chwilio am wybodaeth am Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig drwy gyfrwng ymchwil ar-lein, 
gallai dysgwyr ddod o hyd i ffotograffau, mapiau o’r awyr a delweddau lloeren. Gallai'r rhain gael eu 
defnyddio i gynllunio llwybr cerdded o amgylch rhan benodol o'r warchodfa, er enghraifft, o Ganolfan y 
Warchodfa i'r traeth. Gallai’r cynllun hwn gynnwys cyfarwyddiadau, pellteroedd a phethau nodedig y 
gellid eu gweld ar y llwybr.

Sut y byddwn yn defnyddio ein hymweliad â Chynffig?
Bydd dysgwyr yn defnyddio eu cynllun i ddilyn eu llwybr gan gymryd ffotograffau a gwneud nodiadau o 
bellteroedd, cyfarwyddiadau a nodweddion nodedig - planhigion, anifeiliaid, nodweddion, golygfeydd ac 
yn y blaen. Gallent hefyd ddatblygu cwestiynau y gellid eu gofyn i unrhyw un sy'n dilyn y llwybr.

Sut y byddwn yn defnyddio'r dystiolaeth a gasglwyd?
Mae'r wybodaeth a gasglwyd yn cael ei defnyddio i gadarnhau/newid ac ychwanegu at y llwybr a 
gynlluniwyd. Mae dysgwyr yn recordio ffeil sain yn null 'Sat Nav' o'r llwybr terfynol ac yn archwilio sut y 
gellid sicrhau bod y ffeil sain ar gael i ymwelwyr â Chynffig.
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Arolygon a rhywogaethau yng 
Nghynffig

Cyfnod Allweddol 3 – Gweithgaredd 13

Trosolwg 
Mae'r rhwydwaith Labordai Awyr Agored (LAO/OPAL) yn fenter wyddoniaeth dinasyddion ledled 
y DU sy'n eich galluogi i gael profiadau ymarferol o fyd natur, beth bynnag fo'ch oedran, cefndir 
neu lefel gallu. Maent yn hyrwyddo dysgu yn yr awyr agored a chasglu a chofnodi gwybodaeth 
wyddonol.
www.opalexplorenature.org 
Mae’r dysgwyr yn ymweld â Chynffig i gynnal Arolwg Pridd a Mwydod o wefan LAO/OPAL a 
llwytho eu canfyddiadau i’r wefan. Gallai dysgwyr ystyried beth maen nhw'n feddwl y mae’r 
arolwg yn ceisio ei ddarganfod a pha wybodaeth y maent yn debygol o’i chasglu. Yn ystod 
ymweliad â Chynffig, gallai dysgwyr ymgymryd â'r arolwg a hefyd gymryd rhan mewn lleoli a 
thynnu lluniau o rywogaethau diddorol o bethau byw. Gall y rhain gael eu llwytho i 'I-spot' ar 
wefan LAO/OPAL er mwyn i arbenigwyr eu hadnabod.

FfLlRh Cwricwlwm 
Llythrennedd - Darllen
Rhifedd - Defnyddio sgiliau rhif; 
Defnyddio sgiliau mesur; Defnyddio 
sgiliau data

Gwyddoniaeth – Cyd-ddibyniaeth organebau
TGCh – Darganfod a dadansoddi gwybodaeth; 
Creu a throsglwyddo gwybodaeth 

Adnoddau: 
www.opalexplorenature.org
www.first-nature.com/waleswildlife/e-nnr-kenfig.php
Bydd chwilio ar y rhyngrwyd am ddelweddau yn defnyddio’r geiriad 'Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig’ yn arwain at  lawer o ddelweddau y gellid eu defnyddio i hyrwyddo 
trafodaeth.  

Beth ydych chi'n gredu y byddwch yn ei ddarganfod yng Nghynffig?
Gallai dysgwyr chwilio ar-lein am ddelweddau o Gynffig a’u defnyddio i ystyried beth y byddent efallai yn 
ei ddarganfod o gynnal arolwg yn y warchodfa.

Beth ydych chi'n feddwl yw pwrpas yr arolwg hwn?
Gallai dysgwyr ystyried beth sydd angen iddynt ei wneud yng Nghynffig; beth mae arolwg 'pridd a 
mwydod' yn debygol o’i olygu; pa wybodaeth sydd angen iddynt ei chasglu a’i chofnodi.

Sut y byddwch yn defnyddio'r arolwg?
Gallai dysgwyr gael mynediad at yr arolwg Pridd a mwydod o wefan LAO/OPAL. Gallent ddefnyddio’r 
wefan i gofnodi a llwytho eu canfyddiadau ar gyfer Cynffig.
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