
Mae llefydd i brynu bwyd a
diod ar hyd rhan arfordirol y
daith hon.

Mae toiledau cyhoeddus ar
gael yn yr orsaf drenau.

Ar wahân i’r traeth, mae’r
daith gyfan yn addas ar gyfer
cadeiriau olwyn a chadeiriau
gwthio.
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Dyma gyfle cyffrous i gerdded ar
hyd yr arfordir ac i archwilio’r traeth
ger Llanelli. Dilynwch Ramble a
Scramble wrth iddyn nhw fynd â chi
i lan y môr, a chwiliwch am fywyd
gwyllt ar hyd y ffordd!

Chwiliwch am ein poster Ramble a Scramble yn yr orsaf drenau i wneud yn siŵr eich
bod yn y lle cywir!

Dechrau: Gorsaf Drenau Llanelli

Chwiliwch am yr arwyddion hyn wrth i chi gerdded ar hyd Heol
Glanmor, sy’n gwyro i’r dde ac yna i’r chwith cyn i chi gyrraedd ein
gweithgaredd cyntaf!
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Gadewch yr orsaf drenau drwy fynd
heibio’r brif swyddfa docynnau, a
cherdded i’r chwith ac yna i’r chwith eto
er mwyn croesi’r trac trenau’n ddiogel.

1

1

2

Arhoswch ar Stryd y Môr a cherdded heibio i ychydig o
siopau gan anelu tua’r arfordir. Byddwch yn cyrraedd
cylchfan. Croeswch y gylchfan yn ofalus ac ewch yn syth
ymlaen er mwyn cerdded dros bont droed.
Ewch i’r traeth i wneud gweithgaredd glan y môr!
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Rydych bellach ar lwybr
Rheilffordd Calon Cymru! Allwch
chi ddod o hyd i’r arwyddbyst?

Pan gyrhaeddwch ben y traeth tywodlyd,
dringwch i fyny i’r llwybr llydan sy’n rhan
o Lwybr Arfordir Cymru. Allwch chi weld
cerflun gydag aderyn arno? Ewch draw at
y cerflun hwn i wneud gweithgaredd 3!
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Nawr mae gennych ddewis! Gallwch
barhau i gerdded ar hyd Llwybr Arfordir
Cymru sy’n mynd â chi i Borth Tywyn, neu
gallwch ddilyn ein llwybr yn ôl ar hyd y
llwybr llydan at gaffi Bae St Elli. Mae’n lle
gwych i gael rhywbeth i’w fwyta, mynd yn
ôl i gael mwy o hwyl ar y traeth, neu fynd
i’r parc chwarae!
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Ar ôl yr holl hwyl mae’n bryd
i chi ddilyn yr un llwybr yn ôl
ar hyd Stryd y Môr, gan fynd
heibio i Gerflun y Sosban ac
yn ôl i’r orsaf drenau.
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Allwch chi ddod o hyd i Gerflun y Sosban?

Faint o sosbenni allwch chi eu gweld?

Beth ydych chi'n ei feddwl fyddai Ramble a
Scramble yn ei goginio i swper yn y rhain?

Gweithgaredd 1 – Cerflun y Sosban

Edrychwch ar y tywod yn ofalus. Faint
o gregyn gwahanol allwch chi ddod o
hyd iddyn nhwmewn 5 munud?

Gweithgaredd 2 – Cregyn

Gweithgaredd 3 – Yr Aderyn
mawr

Pa fath o aderyn yw hwn?

Allwch chi weld yr adar yma
ar y dŵr?

Gwnewch lun o un ohonyn
nhwyn y ffrâm!
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