
TAITH GERDDED I 
DDARGANFOD NATUR

Shwmae!  Fy enw i yw Rebecca Thomas.  Rwyf fel arfer yn brysur iawn yr adeg hon o'r flwyddyn, yn 
creu, paratoi a darparu gweithgareddau i ysbrydoli plant ac oedolion i ymgysylltu â natur a chael hwyl 
ar yr un pryd, a hynny yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Tra bo'r Ardd Fotaneg wedi cau, a'r 
mwyafrif ohonoch wedi eich caethiwo i'ch cartrefi, rwyf wedi llunio rhagor o syniadau ar gyfer 
gweithgareddau i gadw pawb yn brysur ac i ennyn diddordeb yn y byd naturiol o'n cwmpas. 
Gellir mynd â'r gweithgareddau hyn yn hawdd i'ch gardd, a dim ond ychydig adnoddau sydd eu 
hangen.  Rhannwch eich sylwadau a'ch ffotograffau ar @GTFCymru. 

Dewch i ni gael hwyl gyda’n gilydd!  

Trawsnewidiwch y daith gerdded ddyddiol yn Daith Darganfod Natur gyffrous.                                                    
Byddwch yn dditectif natur sy'n sylwi ar drysorau naturiol, ac yn eu cofnodi a'u casglu.                                
Paciwch eitemau hanfodol ar gyfer y daith gerdded er mwyn bod yn fforiwr craff.                                                                    
Mae misoedd Ebrill, Mai a Mehefin yn berffaith i wylio a darganfod natur yn ymagor. Mae pob 
diwrnod yn wahanol.    

Awgrymiadau ynghylch eitemau i’w cymryd ar y daith: 

• Sach deithio neu fag 
• Bwced neu fag bach i gasglu trysorau  
• Bocs wyau a band elastig i gasglu trysorau unigol  
• Pad nodiadau a phensil ar gyfer braslunio a chymryd nodiadau  
• Chwyddwydr neu bot chwyddwydr  
• Camera neu ffôn   
• Taflen neu lyfr adnabod 
• Byrbryd a photel ddŵr (mae archwilio'n waith sychedig!) 
• Ysbienddrych. Os nad oes gennych un, rhowch gynnig ar wneud un o ganol rholiau toiled. Mae'n 

helpu'r llygaid i ffocysu ar y gwrthrych, gan beri iddo 'ymddangos' yn fwy.  

I wneud ysbienddrych personol perffaith: 

• Bydd arnoch angen dau canol rholyn toiled  
• Gludwch nhw gyda'i gilydd i lawr yr ochrau 
• Gorchuddiwch nhw â phapur wedi’i addurno 
• Gwnewch ddau dwll ym mhen uchaf y rholiau ar gyfer y strapiau  
• Rhowch ddarn o linyn trwy’r tyllau  

Yr hyn y dylech ei wneud ar y daith gerdded:  

Wrth i chi gerdded, defnyddiwch bob un o'ch synhwyrau i wrando, arogli a chyffwrdd.  
Cofnodwch eich canfyddiadau mewn llyfr nodiadau, a thynnwch luniau. 

• Adnabod blodau: Mae yna flodau gwanwyn lliwgar yn dod i’r amlwg.  Edrychwch ar y blodau a’u 
harogli.  Ceisiwch eu hadnabod.  Os ydych yn ansicr, tynnwch lun neu eu braslunio yn y llyfr 



nodiadau fel y gallwch chwilio am wybodaeth amdanynt yn nes ymlaen.  Ceisiwch beidio â chasglu 
blodau - gadewch nhw er mwyn gwenyn a’r gloÿnnod byw gael eu mwynhau. 

• Chwilio am ieir bach yr haf, gwenyn a chacwn: Maent yn hedfan o gwmpas, gan lanio ar flodau. 
Mae gan gacwn gynffonau o liw gwahanol. Ceisiwch sylwi ar y cacwn cynffon wen a'r cacwn 
cynffon goch.  Mae gloÿnnod byw yn hoffi'r heulwen, ac maent yn ffafrio planhigion gwahanol. 
Sylwch ar ba blanhigion y maent yn glanio, a chofnodwch y nifer yr ydych yn eu gweld.  

• Chwilio am adar: Mae adar yn brysur yn adeiladu eu nythod ac yn bwydo eu rhai ifanc. 
Gwrandewch ar eu cân. Arhoswch a gwyliwch wrth iddynt wibio i mewn ac allan o lwyni a choed, a 
cheisiwch eu hadnabod.   

• Helfeydd creaduriaid bach: Maent fel arfer yn hoffi lleoedd tywyll a llaith. Edrychwch o dan gerrig 
neu foncyffion, neu ar wyneb dail neu oddi tanynt. Defnyddiwch y chwyddwydr neu'r pot 
chwyddwydr i edrych arnynt yn ofalus, gan eu rhoi'n ôl wedyn i barhau i fwydo. Cofnodwch nhw 
yn y llyfr nodiadau.  

• Trysorau i’w cludo adref: 
- Ffyn a cherrig diddorol 
- Plu 
- Dail 
- Cregyn malwod gwag 

Y Cod Natur 

Edrychwch ar natur fyw a'i hastudio, ond dychwelwch bopeth i'r fan lle cawsoch hyd iddo gan mai 
dyma lle mae'n byw gyda'i fwyd, ei deulu a'i ffrindiau.    

Y BWRDD NATUR 

Ar ôl bod ar eich taith gerdded ddyddiol, gallwch chwilio 
am wybodaeth am y canfyddiadau a'r darganfyddiadau a 
wnaed gennych, eu harddangos, eu cofnodi, eu 
hedmygu a'u defnyddio. Y lle perffaith i wneud hyn yw ar 
fwrdd natur.   

Creu bwrdd natur: 

• Mae byrddau natur yn arddangosfa o'r darganfyddiadau a wnaed gennych yn y byd naturiol, sy'n 
newid yn barhaus  

• Maent yn lle i adnabod pethau ac i gadw cofnodion 
• Mae byrddau natur yn drysor o bethau gwerthfawr y daethoch o hyd iddynt 
• Gall byrddau natur hefyd fod yn 'orsaf greu,' lle gallwch lunio eitemau celf a chrefft o'r 

gwrthrychau y daethoch o hyd iddynt  
• Mae byrddau natur yn cyfuno Gwyddoniaeth, Celf, Hanes, Mathemateg, Daeareg a Daearyddiaeth 

Lle i osod y bwrdd natur: 

Gellir lleoli’r bwrdd natur yn y tŷ, mewn cyntedd, mewn sied yn yr ardd neu yng nghornel yr ardd.   
Nid oes rhaid i fwrdd natur fod yn fwrdd - gall fod yn silff, yn hambwrdd neu’n fasged. 



Beth i’w roi ar y bwrdd: 

• Potiau a blychau bach i arddangos eich trysorau  
• Nid yw chwyddwydr neu ficrosgop yn hanfodol ond maent yn ddefnyddiol 
• Llyfrau a thaflenni adnabod    
• Natur  
• Plu 
• Cregyn  
• Ffiolau o frigau  
• Calendr 
• Dyddiadur natur  

Gall y bwrdd natur hefyd fod yn fwrdd crefft: 

• Defnyddiau celf 
• Papur 
• Ysgrifbinnau 
• Paent 

Mae natur yn trawsnewid yn hawdd i greu                                                                                                                       
chwarae dychmygol. 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum mlynedd o 
hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, ac i 
bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi 
hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a chyrsiau’r 
prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd 
Gwledig, a Llywodraeth Cymru. 

mailto:gtf@gardenofwales.org.uk
https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/
mailto:gtf@gardenofwales.org.uk
https://garddfotaneg.cymru/science/growing-the-future/

