Geocaching yng Nghynffig
Mae Geocaching yn gêm hela trysor go iawn yn yr awyr agored, yn
defnyddio dyfeisiadau sy’n cael eu galluogi gan System Leoli Fyd-eang
(GPS). Mae’r rhai sy’n chwarae’r gêm yn llywio gan ddefnyddio set
benodol o gyfesurynnau GPS ac yna’n ceisio dod o hyd i'r trysor sydd
wedi ei guddio yn y lleoliad hwnnw. Mae’r trysorau yn cael eu cuddio ar
hyd a lled y byd a gallai rhai ohonynt fod yn union o dan eich trwyn! Mae ‘geocache’ yn
gynhwysydd cudd sydd fel arfer yn cynnwys llyfr log i’w lofnodi gan y rhai sy’n cymryd rhan, yn
ogystal â thlysau y gellir eu cyfnewid.
Mae pum ‘geocache’ 'Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr' wedi cael eu cuddio yng
Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig i helpu teuluoedd archwilio'r warchodfa a
gwerthfawrogi'r gwahanol fywyd gwyllt sydd ar gael yno. Y cyfan sydd angen ei wneud i ddechrau
chwarae’r gêm yng Nghynffig yw lawrlwytho'r ap ‘geocache’ i’ch ffôn clyfar a chael cyfrif am ddim
(gallwch gofrestru ar gyfer un drwy'r ap ‘geocache’). Dewch â thlysau i’w cyfnewid, os dymunwch,
ac ysgrifbin i ysgrifennu yn y llyfr log.
Unwaith y byddwch yn cyrraedd Cynffig, mae'n amser dod o hyd i'r trysorau. Dyma rai camau i'ch
helpu ar eich ffordd:

• Agorwch yr ap a dewis y symbol GPS neu ‘Find nearby geocaches’ yn dibynnu ar system
weithredu eich dyfais.
• Rhowch amser i'r GPS lwytho eich lleoliad a’r trysorau sydd wedi eu lleoli gerllaw.
• Lleolwch un o drysorau ‘geocaches’ ‘Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr' drwy bwyso
ar y pwyntiau lleoliad gwyrdd ar y map ‘geocache’.
• Dewiswch 'Dechrau’ (‘Start') neu ‘Llywio tuag at y trysor’ ('Navigate to Geocache') yn dibynnu
ar eich dyfais a dechrau dilyn y cyfarwyddyd cwmpawd (neu'r map) a phellter ar yr ap
‘geocahe’ i leoli'r trysor.
• Pan fydd yr ap yn eich hysbysu eich bod o fewn 10 metr neu lai i’r ‘geocache’, defnyddiwch lai
ar eich ffôn a dechrau chwilio gyda'ch llygaid a’ch dwylo. N.B. Ni fydd y
‘geocache’ wedi ei gladdu, ond bydd wedi ei guddio, felly bydd angen i chi edrych ar yr ardal o
gwmpas.
• Os ydych yn methu dod o hyd i'r ‘geocache’, gwiriwch yr adran 'Awgrym’ (‘Hint)' a
'Mewngofnodi Diweddar (‘Recent Logs)' ar yr ap er mwyn cael cymorth ychwanegol.
• Pan fyddwch yn dod o hyd i'r ‘geocache’, llofnodwch y llyfr log, cyfnewidiwch unrhyw eitemau
os ydych am wneud hynny, a gwnewch nodyn o'r llythyren a’r rhif sydd y tu mewn i’r
‘geocache’.
- Ym mhob un o'r pum ‘geocache’, bydd llythyren. Casglwch yr holl lythrennau i ddatrys yr
anagram.
- Bydd pob ‘geocache’ hefyd yn cynnwys rhif. Unwaith y byddwch wedi gwneud nodyn o'r
holl rifau yn y pum ‘geocache’, adiwch nhw at ei gilydd a cheisiwch weithio allan beth ydy
ystyr y rhifau.
- E-bostiwch eich atebion i heather@thinklearnchallenge.com i gael gwybod a ydych chi'n
gywir ac i dderbyn tystysgrif arbennig 'Her Geocache Cynffig'.
Unwaith y byddwch wedi gwneud nodyn o'r llythyren a’r rhif yn y ‘geocache’, rhowch y trysor
yn ôl yn union fel y daethoch o hyd iddo a defnyddio'r ap i ysgrifennu log. Pan y byddwch yn
masnachu neu gyfnewid eitemau, gwnewch yn siŵr eich bod yn masnachu’n gyfartal neu’n
gadael eitemau gwell nag a dderbyniasoch, a chofiwch sicrhau bod yr holl eitemau yn ddiogel
a chyfreithiol.
Mwynhewch y chwilio am drysorau!

