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 CIPOLWG AR Y DYFODOL*



Mae’r manylion yn gywir adeg cyhoeddi.

Dyma ail-ddechrau ar y gwaith o adfer y parcdir, felly byddwch yn barod am  
sawl Jac Codi Baw! I gael hanes diweddaraf prosiect Adfer Parcdir Godidog, ewch i:  
www.garddfotaneg.cymru/adfer-parcdir-godidog/prosiect-y-llynnoedd/  
a chofiwch nodi eich bod am dderbyn cylchlythyr gennym. Gallwch  
ein dilyn hefyd ar Facebook, Twitter ac Instagram @RegencyRarity.

Mae Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru yn rhan o
Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020
Cymunedau Gwledig Llywodraeth
Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru
a’r Undeb Ewropiaidd.

Gardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru
Sir Gâr SA32 8HN
garddfotaneg.cymru
01558 667149
Ebrill - Hydref: 10 - 6
Tachwedd - Mawrth: 10 - 4.30

* Cipolwg ar y dyfodol. Bydd y llynnoedd wedi eu cwblhau erbyn yr hydref, a gobeithiwn weld elyrch a dyrgwn yn 
ymgartrefu yno yn fuan wedyn.



MAWRTH 
 
Gwener 1 Mawrth  
Dydd Gŵyl Dewi
Dewch i ddathlu gŵyl ein nawddsant 
mewn môr o gennin Pedr a chlywed 
cerddoriaeth gan y delynores 
Shelley Fairplay a’r seindorf 
Constellation Big Band. A chofiwch 
ei bod hi’n Ddiwrnod i Chi a’r Ci, 
felly mae’n gyfle i ffrind ar bedair 
troed fwynhau erwau’r Ardd hefyd. 
 
Sadwrn 2 Mawrth 
Clwb Archaeolegwyr Ifanc
Dyma’r clwb i unrhyw un sydd yn 
anelu at fod yn Lara Croft neu’n 
Indiana Jones arall. 10yb-12yp,  
i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed.

Iau 7 Mawrth 
Calendr y Rhandir 
Cynaliadwy: 
y Mis Hwn ar y Llain
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio 
ar hau a thyfu mewn tir agored. 
Bydd cyngor ar gael ar ddewis 
cnydau, gosod y llain, compostio 
a defnyddio gorchudd megis 
closhis. 10yb-14.yp, a rhaid 
archebu. £33 (£30). Archebu/
manylion: 01558 667149 neu 
gtf@gardenofwales.org.uk 

Mercher 6 Mawrth
Taith Olrhain Hanes
Cyfle i ddarganfod llawer o  
hanes difyr ystad Middleton ar 
daith yng nghwmni tywysydd o 
blith ein gwirfoddolwyr.  
Awr o daith yn dechrau am 2yp.  
Gweler tud 10 am fanylion.
 

 Sadwrn 9 Mawrth 
Hetiau Caled i Bawb
Mae’r gwaith adeiladu yn 
mynd rhagddo a’r tirwedd yn 
cael ei drawsnewid, fel rhan 
o brosiect uchelgeisiol Adfer 
Parcdir Godidog. Dewch 
i gael golwg manwl ar 
beirianneg a chynnydd y 
gwaith. 11yb -1yp. 
Gweler tud 10 am fanylion.

Gwydr Lliw: Blodau’r 
Gwanwyn mewn Copr
Gwnewch addurn hardd  
a thrawiadol ar gyfer eich 
cartref gan ddefnyddio 
gwydr lliw a ffoil copr. 
10.30yb - 4.30yp, £45. 
Archebu/manylion:  
01558 667149 neu  
addysg@gardenofwales.org.uk 

MWDLYD A MYNYCH
Gan fod Mercher Mwdlyd wedi bod mor 
boblogaidd rhaid oedd cynnig sesiwn 
YCHWANEGOL, felly Mawrth Mwdlyd amdani! 
Awr o hwyl a sbri i’r plantos yn yr awyr iach, gyda 
gweithgaredd a stori. I blant sydd heb ddechrau’r 
ysgol, yn ystod y tymor, bob prynhawn Mawrth 
(1.00yp) a bore Mercher (11.00yb). Mae’r 
gweithgaredd yn gynwysiedig yn y pris 
mynediad (mynediad i blant dan 5 am ddim). 
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 fel defnyddio mwydod neu 
dreulwyr bwyd cynllun ‘côn’. 
£30 (£27), 10yb-1yp. Archebu/
manylion: 01558 667149 neu  
gtf@gardenofwales.org.uk 
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Ffotograffiaeth Ddigidol: Rhan 2 
(Bydd angen i fynychwyr fod wedi 
gwneud Rhan 1). Bydd y cwrs yn 
delio â rheolau cyfansoddiad a 
sut i dorri’r rheolau hynny.  Gall y 
dewis o lens gael dylanwad mawr 
ar eich lluniau, felly byddwn yn 
edrych ar swyddogaeth y lens, 
a sut i’w defnyddio fel darn 
o offer creadigol. £35 (£30) 
10.30-4.30. Archebu/manylion: 
01558 667149 neu addysg@
gardenofwales.org.uk 

Sul 17 Mawrth 
Backroom Bluegrass Band
Tŷ Gwydr Mawr, 12.30yp. 

Iau 21 Mawrth 
Cwrs Perlysiau: ‘Teim’
Cyfle i gyffroi’r synhwyrau 
trwy ddefnyddio perlysiau ac 
ychwanegu dimensiwn hyfryd 
i’ch gardd. £33 (£30). 10yb-2yp. 
Archebu/manylion: 01558 667149 
neu gtf@gardenofwales.org.uk 

 Sadwrn 16 Mawrth 
Adeiladu Gwely Blodau Uchel
Dysgwch sut i adeiladu gwely 
uchel er mwyn tyfu planhigion 
bwytadwy neu addurniadol. 
Mewn lle cyfyng neu ar arwyneb 
caled, mae’n eich galluogi i 
dyfu mwy o blanhigion. Bydd 
y cwrs yn trafod y deunyddiau 
angenrheidiol, dulliau o 
adeiladu a’r plannu. £40 (£36), 
10yb-2yp. Archebu/manylion: 
01558 667149 neu  
gtf@gardenofwales.org.uk Sul Mawrth 10  

Duathlon Ymhlith y Blodau
Bydd y cystadleuwyr dewr yn 
dechrau am 8 y bore, gan redeg 
am 5k, wedyn beicio am 28k ac 
yna rhedeg eto am 5k i orffen. 
Am ragor o wybodaeth, ewch i: 
toughrunneruk.com 

Iau 14 Mawrth 
Ail-gylchu Gwastraff yn 
eich Gardd: yn y wlad a’r dref
Dysgwch sut i greu compost  yn 
hawdd ac yna bwydo’ch pridd 
gyda maeth o wastraff gardd a 
gweddillion o’r gegin. 
Cewch wybodaeth 
am systemau 
compostio ar 
raddfa fechan 

Gwener Mawrth 15 
Bore Coffi’r Aelodau
Bydd Cydlynydd Prosiect 
Tyfu’r Dyfodol, Ian Mugford, 
yn trafod y cynlluniau a’r 
datblygiadau sydd ar y 
gorwel. £2, 10.30yb. Aelodau 
yn unig. I holi am aelodaeth, 
cysylltwch â jane.down@ 
gardenofwales.org.uk neu 
ffoniwch 01558 667118. 
Am ragor o wybodaeth am 
brosiect Tyfu’r Dyfodol, ewch 
i garddfotaneg.cymru

Cwrs Crefftau Helyg:  
Basged Torchi Rhaff 
Gwnewch fasged helyg gan 
ddefnyddio’r dull torchi rhaff, 
ac fe ddysgwch rai technegau 
newydd. £35 (£30). Bydd angen 
talu’r tiwtor ar y diwrnod am y 
defnyddiau. Archebu/manylion:  
01558 667149 neu  
addysg@gardenofwales.org.uk 



Sul 24 Mawrth 
Clwb Hen Geir Dyffryn Tywi  
yn tanio’r injan
Bob blwyddyn mae’r clwb lleol yn 
agor y tymor gydag arddangosfa 
wych o bob math o gerbyd. 

Mawrth 26 Mawrth 
Taith Adfer y Parcdir
Cyfle i ddarganfod mwy am 
barcdir hanesyddol 
ysblennydd 
Syr William 
Paxton. 2yp-4yp. 
Gweler tud 10.
 
Sadwrn 30 Mawrth 
Het Galed i Bawb
Cewch olwg fanwl ar beirianneg 
y fentr wrth i dirlunio prosiect 
Adfer y Parcdir ddatblygu.  
11yb-1yp. Gweler tud 10. 

Cwrs Crefftau Helyg: 
Defnyddio Helyg yn yr Ardd
Ymunwch â ni i ddysgu 
technegau newydd a chynhyrchu 
creadigaethau helyg unigryw 
ar gyfer eich gardd. £35 (£30), 
a chost y defnyddiau. 10.30yb-
4.30yh. Archebu/manylion:  
01558 667149 neu  
addysg@gardenofwales.org.uk

Gyda’r holl amrywiaeth o gennin Pedr sydd yn yr Ardd 
mae’n lle delfrydol i werthfawrogi’r ystod o liw, maint, 

strwythur a phersawr sydd ar gael. Cewch weld y gwahaniaethau 
bychain rhwng y mathau gwahanol yn ogystal â chael arweiniad 
ar ble i edrych amdanynt.  Cewch glywed hefyd gan gydawdur 
ein llyfryn newydd am gennin Pedr, Dr Kevin 
Mc Ginn, sy’n Swyddog Gwyddoniaeth ym 
mhrosiect Tyfu’r Dyfodol: cewch gyngor ganddo 
ar sut i drin bylbiau a thaith o gwmpas yr Ardd 
i weld yr holl gasgliadau o gennin Pedr hwyr 
sydd yma.  Peidiwch anghofio am arddangosfa 
o ffotograffau ysblennydd Mike Danford 
(gweler tud 12), sydd hefyd i’w gweld yn ein 
llyfryn newydd am y Daffodil.

Sadwrn 23 Mawrth

Diwrnod Cennin Pedr
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Cennin-Pedr
daffodils

Yn y llyfryn hwn mae 
ffotograffau rhyfeddol o hardd o gennin-Pedr.  Cawsant eu tynnu gan Mike Danford a’u comisiynu i gynyddu diddordeb a gwybodaeth am y mathau o gennin-Pedr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

This booklet features 
strikingly beautiful 
photographs of daffodils. Taken by Mike Danford, they were commissioned to raise both interest in, and knowledge of, daffodil varieties at the National 

Botanic Garden of Wales. 

Growing the Future at the National Botanic Garden of Wales is part of the Welsh Government Rural Communities-Rural Development Programme 2014-2020, which is 
funded by the Welsh Government and the European Union.

Mae Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropiaidd

Sul 31 Mawrth 

SUL Y MAMAU
Ar y diwrnod arbennig hwn
mae mynediad am ddim i bob
mam i’r Ardd ac i Ganolfan Adar
Ysglyfaethus Prydain. Bydd 
anrheg arbennig i’r cant mam 
cyntaf i gyrraedd - diolch i 
Gacennau Calon, Gower Coast 
Crafts a Not Enough Stuff. 
Mwynhewch y ffair fwyd a 
chrefftau yn y Tŷ Gwydr Mawr 
a cherddoriaeth gan Gôr Roc 
Caerfyrddin a’r delynores  
Shelley Fairplay. 

MYNEDIAD AM DDIM 
I BOB MAM



EBRILL

Mawrth 2 Ebrill
Het Galed i Bawb
Cewch olwg fanwl ar beirianneg y 
fentr wrth i dirlunio prosiect Adfer 
y Parcdir ddatblygu. 11yb-1yp. 
Gweler tud 10 am fanylion. 

Mercher 3 Ebrill
Taith Olrhain Hanes
2.yp. Gweler tud 10. 

Sadwrn 6 Ebrill 
Clwb Archaeolegwyr Ifanc
Canfod cyfrinachau’r gorffennol 
yn ein clwb arbennig i bobl ifanc 
rhwng 8 ac 16 oed. 10yb -12yp 
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Sad 6 - Sul 7 Ebrill
Penwythnos Hen Bethau
Cyfle arall i hela’r trysorau 
a bachu bargen o blith y 
trugareddau a fydd wedi eu 
gwasgaru ar draws yr Ardd 
ar gant a mwy o stondinau. 
Mynediad £5 ac HEFYD mae’n 
Benwythnos i Chi a’r Ci yma.  

Cwrs Gwydr Lliw:  
Creu Panel Plwm
Beth am benwythnos creadigol? 
Dyma gyfle i wneud panel o 
wydr lliw personol.10.30yb-
4.30yp, £75 (£70) a chost y 
defnyddiau. Archebu/manylion: 
01558 667149 neu  
addysg@gardenofwales.org.uk
  
Sul 7 Ebrill
Celf: Darlunio gyda Siarcol 
Bydd hwyl i’w gael wrth roi 
tro ar ddarlunio gyda siarcol 
a graffit mewn awyrgylch 
gefnogol a chartrefol. 10.30yb 
- 4.30yp, £35 (£30). Archebu/
manylion: 01558 667149 neu  
addysg@gardenofwales.org.uk 

Anifeiliaid fferm sy’n cael y sylw y Pasg hwn, gyda llawer o weithgareddau’n 
troi o gwmpas ŵyn, lloi bach a chywion. Mae’n gyfle i gwrdd â rhai 
o’r creaduriaid ifancaf sydd gan Huw y Ffarmwr dan ei ofal. Bydd 
gweithgareddau crefft yma hefyd, a digonedd o gemau a hwyl i’r teulu 
cyfan. Cofiwch am y Quackpack bydenwog a fydd i’w gweld bob diwrnod 
o benwythnos y Pasg, ac yna dydd Sadwrn, Sul a Llun bydd y consuriwr a’r 
diddanwr Luke Jugglestruck o Fferm 
Folly draw yma gyda’i driciau hud. 
Cewch gerddoriaeth ar ddydd Llun y 
Pasg oddi wrth gerddorion bendigedig 
y Backroom Bluegrass Band, a fydd yn 
dechrau’r perfformiad yn y Tŷ Gwydr 
Mawr am 12.30yp. Cofiwch hefyd am 
y teithiau tywys i weld yr ystad.

Gwyliau’r Pasg
Gwener 12 - Sul 28 Ebrill

Diwrnod i Chi a’r Ci yw pob dydd Llun a dydd Gwener.
Penwythnos i Chi a’r Ci, unwaith y mis:  
Mawrth 16-17, Ebrill 6-7, Mai 18-19.



Mercher 10 Ebrill
Taith Olrhain Hanes 
2.00yp. Gweler tud 10. 

Sul 14 Ebrill
Blodau Gwyllt y Goedwig
Gyda Dr Michael Isaac, 2-3.30yp. 
Cwrdd wrth borth gorllewinol  
y Tŷ Gwydr Mawr.

Mercher 17 Ebrill
Hwyl yn yr Ardd
Diwrnod cyfan o adloniant wedi 
ei anelu at blant o bob oed. Bydd 
y Diwrnod Hwyl yn dathlu llawer 
o draddodiadau Cymru, gan 
gynnwys cerddoriaeth, dawnsio 
gwerin, adrodd straeon, clocsio, 
chwaraeon a gemau - ynghyd â 
llawer o’r ffefrynnau yn yr Ardd. 
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Sadwrn 13 Ebrill 
Sinema o dan y Sêr – 
Bohemian Rhapsody
Mae gwylio allan yn yr awyr 
agored yn brofiad unigryw 
heb sôn am y stori gref a’r 
gerddoriaeth fydenwog sydd 
yn Bohemian Rhapsody (12A). 
6.30yh. Tocynnau: Eventbrite. 
Yn gynharach yn y dydd, 
Cantorion Coety yn y Tŷ Gwydr 
Mawr (12.30yp).

Sadwrn 13 Ebrill 
Gweithdy Gwnïo:  
Gwisg y Cyfnod 
Os yw ffasiwn Cyfnod y 
Rhaglywiaeth yn apelio, dyma 
gyfle i wneud eich ffrog eich 
hun, gyda chymorth teiliwr 
proffesiynol. Am fanylion ac i 
archebu, ewch i Eventbrite.  
£50 (£45), 10.30yb-4:30yp.
 
Sad 13 - Mawrth 16 Ebrill,
Mercher 24 - Iau 25 Ebrill
Mirgathod
Chwe diwrnod o firgathod 
ac anifeiliaid ecsotig eraill - 
creaduriaid hardd i wneud eich 
gwyliau Pasg yn gofiadwy. 
 

Taith Olrhain Hanes 
2yp. Gweler tud 10.

Clwb Ceir Jaguar
Gallwch fod yn sicr y bydd sglein 
ar y crôm wrth i berchnogion ceir 
Jaguar ddangos eu cerbydau 
annwyl yn yr Ardd. 

Sadwrn 20 Ebrill
Het Galed i Bawb
Cewch olwg fanwl ar beirianneg 
y fentr wrth i dirlunio’r prosiect 
Adfer y Parcdir ddod yn ei flaen. 
11yb-1yp. Gweler tud 10. 
 
Sad 20 - Sul 21 Ebrill 
Celf yn yr Ardd: darlunio 
blodau a phlanhigion 
Cwrs deuddydd, dwys, wedi 
ei strwythuro er mwyn rhoi 
profiadau delfrydol i ddechreuwyr. 
£75 (£70) 10.30yb-4.30yp. 
01558 667150 

Mercher 24 Ebrill
Taith Olrhain Hanes 
2.00yp. Gweler tud 10. 
 
Sadwrn 27 Ebrill 
Planhigion am ddim! 
Lledaeniad yw’r ffordd orau o 
uwchgylchu: planhigion newydd 
sbon o’r hen rai! £40 (£36),  
10yb-2yh. Ffoniwch 01558 
667150 i archebu lle.

Sul 28 Ebrill 
Ras 10K Tenovus 
Mae hefyd ras 5k a ras hwyl i’r 
teulu o 2.5k. Bydd pob un yn 
dechrau am 11.00yb. I gofrestru, 
ewch i: tenovuscancercare.org.uk

Blodau Gwyllt y Goedwig
Gyda Dr Michael Isaac, 2-3.30yp. 
Cwrdd wrth borth gorllewinol  
y Tŷ Gwydr Mawr.



Tuesday 30 April 
Cwrs Cosmetigau’r Ardd Wenyn
Gwnewch gynhyrchion i fynd  
adref yn cynnwys balm gwefus, 
menyn corff a hufen i’r wyneb 
11yb-2yp, £45 (£41).  
Archebu/manylion: 01558 667149 
neu gtf@gardenofwales.org.uk 

Taith Adfer y Parcdir 
Cyfle i ddysgu am barcdir 
hanesyddol Syr William Paxton. 
2-4yp. Gweler tud 10 am fanylion.

MAI
 
Mercher 1 Mai 
Taith Olrhain Hanes 
2yp. Gweler tud 10 am fanylion.

Sadwrn 4 Mai 
Clwb Archaeolegwyr Ifanc
Byddwn yn defnyddio’r we i 
ganfod pob math o ffeithiau 
am y Rhufeiniaid yn Nyffryn 
Tywi. 10yb-12.00, i bobl 
ifanc 8 i 16 oed. Manylion: 
yacatthegarden@gmail.com  
Cwrs Gofannu Arian: gwneud 
modrwy mewn diwrnod
Cyfle i ddysgu technegau 
gofannu sylfaenol tra’n 
cynhyrchu modrwy arian, o’r 
cam cynllunio hyd at sodro a 
sgleinio. £35 (£30), 10.30-4.30.
Manylion: 01558 667150. 

Sinema o dan y Sêr:  
Harry Potter and the 
Chamber of Secrets (PG)
Expecto patronum! Dyna’r swyn 
mwyaf pwerus o’r cyfan, yn ôl 
y disgyblion a’r meistri yn ysgol 

Sad 4 - Llun 6 Mai 

Penwythnos Gŵyl y BanC
Cyfle i fwynhau celf a chrefft lleol ac i wylio pobl hynod fedrus wrth 
eu gwaith yn creu darnau gwych. Arddangosfa arall na ddylid ei 
cholli yw sioe’r Quackpack – mae’n rhyfedd beth mae un dyn, ei gi 
a’i hwyaid yn gallu ei gyflawni! Fe welwch driciau anhygoel gan y 
consuriwr Jugglestruck hefyd. 

enwog Hogwarts. Hon yw’r ail 
ffilm am y dewin Harry Potter, pan 
ddaw coblyn i rybuddio Harry o 
berygl mawr. Pwy fasai wedi gallu 
rhagweld coed sy’n ymladd a cheir 
sy’n hedfan? Hwyl ychwanegol: 
barbiciw, byrbrydau, bar a 
cherddoriaeth cyn i’r ffilm ddechrau. 
Iet yn agor am 7.00yh, a’r ffilm yn 
dechrau wedi i’r haul fachlud. 

Sul 5 Mai
Blodau Gwyllt y Goedwig
Gyda Dr Michael Isaac, 2-3.30yp. 
Cwrdd wrth borth gorllewinol  
y Tŷ Gwydr Mawr.
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Llun 6 Mai 
Calan Mai
Yn yr Ardd Ddeu-fur byddwn yn 
rhoi croeso cynnes i’r haf. Bydd 
agweddau creadigol a lliwgar 
iawn i’r dathlu, megis gwneud 
bedwen Fai, addurniadau i’r 
coed a basgedi Mai, dilyn 
llwybrau natur, gwisgo’n ffansi 
a phaentio wynebau. 11yb-4yp. 
Addas i bawb, 0-100 oed.
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Iau 16 , Gwener 17,  
Iau 30 Mai 
Llwybr Llonyddwch
Taith mewn tawelwch yw 
hon, er mwyn gadael i’r 
synhwyrau eraill wneud yn 
fawr o’r profiad. 2yp. 

Iau 9, Iau 23 Mai
Taith Caru Coed
Coed, bach a mawr, coed 
gwreiddiol Paxton, coed sydd â 
stori iddynt, coed cudd. Dewch 
gyda ni i fwynhau’r amrywiaeth 
o goed yn yr Ardd. 2yp.

Sad 11, Gwener 17, Gwener 31 Mai 
Taith Ffitrwydd
Beth sy’n digwydd i’r corff wrth i chi 
ddechrau cerdded? Wyddoch chi pam 
mae e’n dda i’ch iechyd? Dewch am dro 
gyda Josh, hyfforddwr profiadol sy’n deall 
sut i wella cryfder a ffitrwydd. 11yb.

Sul 12, Gwener 17 Mai  
Taith Blodau Gwyllt  
yn Gymraeg 
Dewch gyda Marie Evans 
i fwynhau toreth o flodau 
gwyllt y gwanwyn a’u 
henwau Cymraeg. 2yp.

Mai

Mae Mis Crwydro’r Coed yng ngofal prosiect Adfer Parcdir Godidog. Teithiau awr o hyd, yn dechrau wrth borth gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr.

MIS 
CRWYDRO’R 
COED



Mercher 8, 15, 22, 29 Mai

MIS HANES LLEOL: HEL ATGOFION O’R YSTAD 
Sesiynau yng ngofal prosiect Adfer Parcdir Godidog gyda 
chymorth Casgliad y Werin Cymru. Dewch i rannu straeon, 
tameidiau o wybodaeth ac ambell chwedl neu gelwydd golau 
efallai am ystad Middleton slawer dydd a sut y datblygodd i fod yn 
Ardd Fotaneg Genedlaethol. Dewch i’n gweld ni yn Oriel yr Ardd, 
rywdro rhwng11yb a 3yp.
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Sad 9 Mawrth, Sad 30 Mawrth, 
Mawrth 2 Ebrill, Sad 20 Ebrill, 
Mawrth 7 Mai, Sad 18 Mai 
Het Galed i Bawb
Cyfle i gael golwg fanwl ar 
beirianneg a thirlunio’r prosiect 
uchelgeisiol Adfer Parcdir 
Godidog. I drefnu mynd ar 
y daith, cysylltwch â Manon 
Williams: Manon.williams@
gardenofwales.org.uk neu 
ffoniwch 01558 667178.  
Dwy awr o daith yn dechrau  
am 11yb.

Bob dydd Mercher Ebrill/Mai
Taith Olrhain Hanes 
Ymunwch â’r daith hon i 
ddysgu mwy am yr Ardd – o 
anturiaethau lliwgar y teulu 
Middleton yn y 17eg ganrif hyd 
at gyfnod Syr William Paxton yn 
ei blas mawreddog. Taith o 45 
munud, yn dechrau am 2yp. 

Dydd Mawrth 26, 30 Ebrill, 28 Mai 
Taith Adfer y Parcdir
Cyfle i ddarganfod mwy am 
barcdir hanesyddol ysblennydd 
Syr William Paxton a chael hanes 
diweddaraf y prosiect Adfer 
Parcdir Godidog. Taith 2 awr,  
yn dechrau am 2yp.  
Cofiwch wisgo esgidiau cadarn. 

Teithiau
Cwrdd wrth borth gorllewinol y 
Tŷ Gwydr Mawr



Mawrth 7 Mai 
Het Galed i Bawb
Cyfle i gael golwg fanwl ar 
beirianneg a thirlunio’r prosiect 
uchelgeisiol Adfer Parcdir 
Godidog.11yb-1yp. Gweler tud 
10 am fanylion.

 
Mercher 8 Mai 
Taith Olrhain Hanes 
2.00yp. Gweler tud 10. 

Iau 9 Mai 
Taith Caru Coed
Gweler tud 9 am fanylion. 

Gwener 10 - Sul 12 Mai 
Lles i Gorff ac Enaid
Cyfle i brofi triniaethau gan 
therapyddion cyfannol a 
iachawyr. Gallai fod yn llesol i’ch 
meddwl, eich corff a’ch enaid. 
Hefyd, ceir amryw stondinau’n 
gwerthu cynnyrch naturiol, 
crefftau, crisialau, gemwaith a 
llawer mwy.  

collen a iorwg. £35 (£30), 
10.30yb-4.30yp. Archebu/
manylion: 01558 667149 neu  
addysg@gardenofwales.org.uk

Sul 12 Mai 
Taith Blodau Gwyllt 
Gweler tud 9 am fanylion.

Perchnogion Ceir Wolseley
Ymweliad gan gymdeithas y 
Wolseley Register.

Mercher 15 Mai 
Taith Olrhain Hanes 
2yp. Gweler tud 10 am fanylion.

Hel Atgofion o’r Ystad 
Gweler tud 10 am fanylion.

Sadwrn 11 Mai
Gweithdy Gwnïo:  
Gwisg y Cyfnod
Os yw ffasiwn Cyfnod y 
Rhaglywiaeth yn apelio, dyma 
gyfle i wneud eich ffrog eich 
hun, gyda chymorth teiliwr 
proffesiynol. Am fanylion ac i 
archebu, ewch i Eventrbrite.  
£50 (£45), 10.30yb-4:30yp.

Taith Ffitrwydd 
Gweler tud 9.

Crefftau Helyg: basged fach gron 
Gwnewch fasged fach hyfryd  
i’w thrysori, gan ddefnyddio helyg 
a deunydd arall o’r berth, yn 
cynnwys bedw, cwyrwialen,  

Iau 16 Mai 
Llwybr Llonyddwch
Gweler tud 9 am fanylion.  

Gwener Mai 17 
Diwrnod yr Aelodau
Gyda’ch cerdyn aelodaeth 
gwerthfawr yn eich llaw,  
dewch i fwynhau diwrnod  
cyfan o sgyrsiau a theithiau 
tywys gan aelodau o’r staff, 
yn arbennig i chi. Dyma gyfle 
i glywed y diweddaraf am 
ein prosiectau cyfredol a’n 
cynlluniau i’r dyfodol. 

Taith Ffitrwydd 
Taith Blodau Gwyllt
Gweler tud 9 am fanylion.

Gwener 17 – Sadwrn 18 Mai 
Arwerthiant Planhigion 
Blynyddol
Cyfle euraid i fachu bargen yn 
yr arwerthiant mawreddog hwn. 
Bydd stondinau di-ri 
yn drymlwythog â 
phlanhigion wedi eu 
tyfu yma yn yr Ardd 
neu gan aelodau, 
gwirfoddolwyr a 
chefnogwyr yn eu 
gerddi eu hunain. 
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Sadwrn 18 Mai 
Het Galed i Bawb
Golwg fanwl ar sut mae prosiect 
Adfer Parcdir Godidog yn 
datblygu. Gweler tud 10. 

Cantorion Coety
Lleisiau’r côr cymysg ardderchog 
o ardal Pen-y-bont. Tŷ Gwydr 
Mawr. 12.30-2.00yp 
 
Sadwrn 18 - Sul 19 Mai 
Cymdeithas Cerfwyr  
Pren Prydain
Dewch i’r Tŷ Gwydr Mawr i 
ryfeddu at grefftwaith anhygoel 
wrth i aelodau’r gymdeithas 
hon ddangos sut i durnio a  
naddu pren. 
 
Mercher 22 Mai
Taith Olrhain Hanes 
2yp. Gweler tud 10 am fanylion. 

Hel Atgofion o’r Ystad 
Gweler tud 10 am fanylion.

Iau 23 Mai
Taith Caru Coed
Gweler tud 9 am fanylion. 

Mercher 22 Mai 
Taith Olrhain Hanes 
2yp. Gweler tud 10. 
 

Sad 2 Chwef - Sun 7 Ebrill
Y Daffodil
Ffotograffau hardd a thrawiadol 
o’n blodyn cenedlaethol gan 
Mike Danford; casgliad wedi ei 
gomisiynu i ysgogi diddordeb 
a lledaenu gwybodaeth am y 
mathau gwahanol o gennin 
Pedr sydd gennym yng Ngardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru. 
 
Sad 13 Ebrill - Sul 19 Mai 
Joie De Vivre
Tecstilau, Papur Wal a 
Phaentiadau gan Genevieve 
Caminade wedi eu hysbrydoli 
gan flodau.

Llun 20 Mai - Gwener 24 Mai & 

Llun 27 Mai - Gwener 31 Mai 

Cofnodi Blodau Gwyllt  
dan ofal prosiect Adfer 
Parcdir Godidog
Beth am wirfoddoli a’n helpu ni 

i gofnodi blodau gwyllt? Does 

dim angen gwybodaeth arnoch 

o flaen llaw. 10.00yb-16yp.

Am fanylion pellach cysylltwch 

â Manon Williams: manon.

williams@gardenofwales.org.uk 

neu ffoniwch 01558667178

25 Mai - 2 Mehefin

HANNER TYMOR 
SULGWYN
Bydd gweithgareddau teuluol 
gwych ymlaen bob dydd o’r 
gwyliau: cerddoriaeth, hud a 
lledrith, modelu gyda balŵns, 
campau’r Quackpack enwog a 
llawer, llawer mwy. 

Mercher 29 Mai  
Taith Olrhain Hanes 
2yp. Gweler tud 10 am fanylion.  
Hel Atgofion o’r Ystad 
Rhannwch eich straeon.
Gweler tud 10 am fanylion.
 
Iau 30 Mai 
Llwybr Llonyddwch 
Gweler tud 9 am fanylion. 
 
Gwener 31 Mai 
Taith Ffitrwydd 
Gweler tud 9 am fanylion. 

Ebrill 12-14 
Dewch i’n gweld yn Sioe 
Flodau’r RHS yng Nghaerdydd 
lle byddwn yn dathlu’r gwanwyn 
ac yn annog pawb i ddysgu a 
datblygu fel garddwyr. 
Mai 18-19 
Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 
yw’r lle i’n gweld ni ym mis Mai, 
ar faes Sioe Llanelwedd. 
https://garddfotaneg.cymru/
gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol/
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