Pecyn Gweithgaredd Teulu
Gwarchdofa Natur Genedlaethol
Cynffig

Faint o gamau?
Mae’r gweithgaredd hwn yn ymwneud ag ‘amcangyfrif’ a wedyn ‘mesur’
faint o gamau y mae’n ei gynryd i symud o un man i fan arall yng Nghynffig.

Sefwch wrth y map y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr.
Faint o gamau y byddwch yn ei gymryd i gerdded i’r fainc gyntaf ar y ffordd at y
llyn?
Amcangyfrif:
Mesuriad:
Yn eich grŵp, gosodwch heriau i’r nail a’r llall.
Er enghraifft:
Pan y byddwch i gyd yn cyrraedd y fainc, efallai y bydd rhywun yn dweud:
“Faint o ‘gamau mawr iawn’ sydd yna o’r fan hyn at y goeden yna?”
Gallai pawb amcangyfrif ac yna fesur y pellter mewn ‘camau mawr iawn’.
Gellid cofnodi eich syniadau i gyd yn y tabl hwn.
Her
Mam – o’r fan hyn at y goeden
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Amcangyfrif
84 o gamau mawr iawn

Mesuriad

Gemau Olympaidd mewn powlen dywod
Edrychwch ar lun o’r awyr o Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.
Byddai gwneud archwiliad ar y rhyngrwyd yn defnyddio’r geiriad ‘Map o’r
awyr o Gynffig’ yn arwain at nifer o ddewisiadau ar gyfer edrych ar
ddelweddau lloeren o’r ardal.
Edrychwch am y fowlen dywod agosaf ar y map.
Pa mor bell ydy’r fowlen dywod o’r Ganolfan Ymwelwyr?
Sut y gwnaethoch weithio allan hynny? Pam y
gwnaethoch ei weithio allan yn y ffordd yna? Pa nodweddio eraill allwch chi
eu gweld? Sut ydych chi’n gwybod beth yw’r pethau hyn?
Pan y byddwch yn ymweld â Chynffig, byddwch yn dod o hyd i’r fowlen
dywod hon ac yn ei defnyddio ar gyfer eich Gemau Olympaidd.
Meddyliwch am ddigwyddiadau tebyg i rai yn y Gemau Olympaidd y
gallech chi eu cynnal yn y fowlen dywod!
Er enghraifft:
Pwy sy’n gallu dianc o’r fowlen…

…gan ddefnyddio’r nifer lleiaf o gamau?
…gyflymaf?
…ar ei bedwar/ar ei phedwar?

Pwy sy’n gallu taflu pêl o ochr y fowlen a tharo targed?
Am restr llawn o ddigwyddiadau yn y Gemau Olympaidd, dilynwch y cyswllt hwn:
http://www.topendsports.com/events/summer/sports/

Defnyddiwch eich syniadau a’ch ymchwil i greu rhestr o ddigwyddiadau y
gallai eich teulu gymryd rhan ynddyn nhw, pan y byddwch yn ymweld â’r
fowlen dywod yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.
Digwyddiad
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Enillydd

Canlyniad yr enillydd

Beth allwn ni ei adnabod?
Cyn eich ymweliad â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, bydd angen
i chi lawrlwytho un neu fwy nag un ‘Canllaw Adnabod’ i’ch helpu chi i
adnabod pethau byw wrth i chi gerdded o gwmpas ac archwilio Cynffig.
Mae safle OPAL yn darparu canllawiau adnabod yn rhad ac am ddim ar gyfer
adnabod coed, corrynod, tegeirianau, gwas y neidr, gwymon a nifer o bethau
byw eraill.
Gellir dod o hyd i’r safle drwy ddilyn y cyswllt hwn:
http://www.opalexplorenature.org/identification
Gellir dod o hyd i ganllawiau adnabod eraill drwy chwilio ar-lein.

Edrychwch ar fap o Gynffig.
Pa bethau byw y gallech chi ddod o hyd iddyn nhw yno? Pam ydych chi'n
meddwl hynny?
Lle gallech chi ddod o hyd i'r pethau byw yr ydych yn mynd i’w hadnabod?
Pam ydych chi'n meddwl y byddwch yn dod o hyd iddynt yn y fan honno?

Defnyddiwch y gofod hwn i gadw cofnod o’r pethau byw yr ydych yn eu hadnabod
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Synhwyro’r amgylchedd sydd o’n cwmpas
Beth ydy’r pum synnwyr? Sut ydych chi’n gwybod?
Defnyddiwch eich synhwyrau i ddod o hyd i bethau y gallech eu defnyddio
i gwblhau’r tabl hwn.
Defnyddiwch y blychau gwag i osod pethau heriol i’r nail a’r llall eu lleoli.

Dewch o hyd i rywbeth…
llyfn
coch
pigog
na ellir ei wasgu
sy’n arogleuo’n ofnadwy
sy’n swnio’n ddiddorol
garw
anarferol
caled
sy’n arogleuo’n ddymunol
y gellir ei wasgu’n rhwydd
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Dyma wnes i ddod o
hyd iddo

Fy nisgrifiad

Pa mor farddonol ydych chi?
Pan fyddwch yn cerdded o gwmpas ac yn archwilio Gwarchodfa
Natur Genedlaethol Cynffig, ysgrifennwch eiriau ac ymadroddion
sy'n disgrifio'r gwahanol bethau a welwch.
Efallai y byddwch hefyd yn nodi cymariaethau, trosiadau ac enghreifftiau o
gyflythreniad ac onomatopeia ayyb.
Pan yn cael cinio, er enghraifft, gallech chi eistedd a chreu disgrifiad barddonol
byr o un peth yr ydych wedi ei weld neu grŵp o bethau yr ydych wedi eu gweld.
Gallai hyn fod yn 'goeden', yn 'gwningen', y 'môr' neu 'adar', ac ati.
Mae'r cyswllt hwn yn rhoi diffiniadau o'r termau a ddefnyddir uchod. Hefyd,
mae’n cynnwys enghreifftiau o'r gwahanol fathau o gerddi byr y gallech eu
creu. Gallai hyn roi mwy o syniadau i chi cyn eich ymweliad â Chynffig.
http://www.poetryarchive.org/glossary/ .
Enghreifftiau o ‘Kenning’

Enghraifft o ‘Haicw’

Golchwr glân
Rhedwr chwim
Bwytwr cnau
Gwisgwr ffwr coch
Gwichiwr isel
Chwyrnwr uchel

Y Pedwar Tymor – Luke a Matthew, 9
oed

Larrisa, 7
Hedfanwr nos,
Bwytwr llygod,
Plymiwr tawel,
Tröwr pen,
Heliwr medrus
Finn, 9

Hedyn bach rhyfedd
yn ffurfio blodau bach coch
mae’r gwanwyn yn dod
Ei ddail bach ar goll
yn chwarae gyda’r blodau
mae’n haf poeth erbyn hyn
Glöyn byw bychan
yn nofio dros y blodau
mae’r haf ar ben ‘nawr
Hen haul bregus
yn gorffwys tu ôl i’r eira
mae’r Hydref ar ben.

Ebostiwch eich cerddi i TLC – info@thinklearnchallenge.com . Fe wnawn ni
osod y rhai gorau ar wefan TLC www.thinklearnchallenge.com .

Bridgend Outdoor Schools
Ysgolion Awyr agored
Pen-y-Bont ar Ogwr

Delweddau o Gynffig
Pa mor dda ydych chi am dynnu ffotograffau?
Mae’r ffotograff cyntaf yn dangos tegeirian y fign, rhywogaeth sydd mewn
perygl ag sy’n tyfu yng Nghynffig. Mae’r ail ffotograff yn dangos y traeth yng
Nghynffig.

Edrychwch ar-lein am ddelweddau o Gynffig cyn eich ymweliad.
Er enghraifft, gallech edrych ar dudalen Facebook Gwarchodfa Natur
Genedlaethol Cynffig neu wefannau eraill megis:
www.flickr.com/photos/paulajjames/10551868513
www.baldhiker.com/2012/11/13/bridgend-kenfig-nature-reserve/
Pa ffotograffau eraill allwch chi eu darganfod? Ym mhle?
Trafodwch y ffotograffau hyn a defnyddiwch y syniadau i feddwl am y gwahanol
fathau o ffotograffau y gallech chi eu tynnu ar eich ymweliad â Chynffig.
Wrth i chi gerdded o gwmpas ac archwilio Gwarchodfa Natur Genedlaethol
Cynffig, edrychwch am bethau fyddai’n gwneud ffotograff arbennig o dda. Gallai
hyn fod yn blanhigyn, anifail neu olygfa arbennig.
Tynnwch amrywiaeth o ffotograffau.
Ebostiwch eich hoff ffotograff i TLC info@thinklearnchallenge.com . Fe wnawn
ni osod y rhai gorau ar wefan TLC www.thinklearnchallenge.com .
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Gwneud map ffon daith o Gynffig
Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen i chi gymryd ffon sydd tua’r un
hyd â’ch braich gyda chi i Gynffig. Efallai y byddwch yn chwilio am ffon ar
lawr gardd neu barc neu goedwig leol. Bydd angen i chi hefyd ddod â rhai
bandiau rwber a llinyn gyda chi.
Cymerwch eich ffon gyda chi wrth i chi gerdded o gwmpas ac archwilio
neu 'deithio' drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.
Pan fyddwch yn cyrraedd pwynt yr ydych yn ei hoffi, arhoswch ac edrychwch
o’ch cwmpas. Efallai y byddwch yn gweld anifail, golygfa neu goeden ddiddorol,
er enghraifft. Edrychwch am rywbeth gerllaw fydd yn eich atgoffa am y lle hwn,
er enghraifft, deilen, mwsogl, plu ac ati. Clymwch hwn i ben y ffon drwy
ddefnyddio llinyn neu fand rwber, pa un bynnag sydd hawsaf.
Yn ystod eich taith gerdded o amgylch Cynffig, clymwch fwy o bethau i'r ffon
yn eu trefn. Ar ddiwedd y daith, bydd gennych ffon sy’n cynnwys casgliad o
bethau i’ch hatgoffa am eich taith drwy Gynffig.
Syniad Americanaidd Brodorol ydy hwn, lle byddai'r ffon yn cael ei defnyddio
mewn traddodiad llafar fel prop ar gyfer dweud stori am daith.
Mae’r ffotograffau hyn yn dangos enghreifftiau o ‘ffyn taith’.

Byddech chi’n gallu mynd â’ch ‘ffon daith’ i’r ysgol ar gyfer y sesiwn ‘dangos a
dweud’, er enghraifft, neu ei defnyddio i ddweud wrth berthnasau a ffrindiau am
eich taith drwy Gynffig.
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