
1

2

3

4

5

6

Pellter: 1.7 milltir
Pa mor anodd: Hamddenol
Amser: 1.5 awr

©Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2019 OS 100033886
Dylunio a Darlunio ©Arry Cain 2021

Dyma gyfle cyffrous i bawb sy’n hoffi
Ramble a Scramble gerdded o amgylch
Porth Tywyn! Dilynwch y dreigiau wrth
iddynt fynd â chi i’r goleudy, i’r traeth ac

yna draw at Orsaf Bad Achub RNLI.
Chwiliwch am ein poster Ramble a Scramble yn yr orsaf drenau i wneud yn siŵr eich

bod yn y lle cywir!

Dechrau: Gorsaf Drenau Porth Tywyn

Mae llefydd i brynu bwyd a diod ar y stryd
fawr gyferbyn â’r orsaf.
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.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael yr
orsaf drenau drwy’r maes parcio a
cherddwch i fyny’r ffordd at y gylchfan.
Ewch yn syth ymlaen dros y gylchfan gan
gofio cadw eich llygaid ar agor am y traffig.

1

Ar ôl i chi gyrraedd ochr bellaf y gylchfan,
chwiliwch am yr arwyddion Amelia Earhart.
Dyma eich gweithgaredd cyntaf!

2

Edrychwch draw tuag at y môr. Allwch chi weld y goleudy?
Dyna lle byddwch chi’n mynd nesaf! Dilynwch y llwybr o
amgylch y marina, gan fynd heibio rhai o’r caffis nes i chi
gyrraedd y goleudy ar gyfer gweithgaredd 2!

3

Nawr mae’n bryd i chi archwilio’r traeth! Gan droi i
edrych yn ôl ar Borth Tywyn, cerddwch i lawr at y
traeth ar y chwith i wneud mwy o weithgareddau
hwyliog!

4 Mae gennych sawl dewis yma. Gallwch barhau i
archwilio Llwybr Arfordir Cymru a cherdded tuag
at Lanelli, neu gallwch ddychwelyd i Borth Tywyn i
gael diod a chacen!

6

Pa Ddinas sydd agosaf atoch chi nawr?

Tynnwch lun ohonoch o dan yr arwyddion
a'i bostio ar y cyfryngau cymdeithasol gan
ddefnyddio #rambleascramble

Edrychwch ar yr arwyddion – ble
mae Amelia Earhart wedi bod?

Gweithgaredd 1 - Amelia Earhart

Mae Ramble a Scramble yn mwynhau chwarae FeWela
i Gyda Fy Llygad Bach i! Allwch chi ddod o hyd i bob un
o'r pethau hyn?

Gweithgaredd 3 – FeWela i Gyda Fy
Llygad Bach iCerddwch dros y traeth a dilyn y llwybr sy’n mynd â chi

y tu ôl i’r twyni tywod. Yma byddwch yn ymuno â
Llwybr Arfordir Cymru. Ewch i’r dde gan ddilyn yr
arwyddion melyn a fydd yn mynd â chi yn ôl ar hyd
ymyl y marina ac yna i’r ochr arall ble y gallwch weld
gorsaf bad achub RNLI.

5

Faint o risiau ydych chi'n meddwl sydd yn
y goleudy? 20 efallai? Cerddwch o amgylch
y goleudy gan gyfrif i 20!

Nawr sefwch o flaen y goleudy ac
edrychwch allan ar ymôr. Estynnwch eich
breichiau'n llydan gan esgus bod ynwylan
sy'n hedfan draw at y goleudy arall – allwch
chi ei weld?

Gweithgaredd 2 – Y Goleudy

Beth yw pwrpas goleudy?


