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Dysgu yn yr awyr agored ym Mharc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn darparu cyrsiau addysg awyr agored unigryw
sydd yn cynnig profiad dysgu gwerthfawr i ddisgyblion. Mae'n Swyddogion Addysg yn darparu cyrsiau sydd
yn cydfynd â'r cwricwlwm ar gyfer pob lefel, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Mae Llythrennedd a Rhifedd yn rhan o bob cwrs ac maent yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau
addysgol sydd yn berthnasol i bob thema. Mae pob cwrs wedi'i gynllunio i wella dealltwriaeth ac
ymwybyddiaeth disgyblion o'r amgylchedd naturiol, o faterion yn ymwneud â chynaladwyedd, ac o'r tirlun
gwarchodedig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn fodlon iawn i drafod eich anghenion
dysgu gyda chi i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch ymweliad.
Canolfannau Dysgu - gweler y map ar y dudalen gefn ar gyfer lleoliadau'r canolfannau.
Parc Gwledig Craig-y-nos (CYNCP), Penycae, Cwm Tawe SA9 1GL
Safle deugain acer a fu unwaith yn ardd bleser Fictoraidd yw Parc Gwledig
Craig-y-nos. Mae'n fan ardderchog ar gyfer ymweliadau addysgol gyda
choedwigoedd, pyllau, dolau, afonydd ac ucheldir i gyd yn hawdd i'w
cyrraedd o'r safleoedd dysgu dan do ac awyr agored.

Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol (NPVC), Libanus, Aberhonddu LD3 8ER
Mae Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn cynnig mynediad hawdd
i'r amgylchedd ucheldir ar Fynydd Illtyd ac mae’n cynnig rhai o'r golygfeydd
gorau o Ben y Fan ac ar draws y Parc Cenedlaethol. Mae'r safle yn
cynnwys gardd bywyd gwyllt fawr, pwll a gofod dysgu dan do. Gallwch gael
hwyl amser cinio yn ein safle chwarae yn yr awyr agored.

Hostel Ieuenctid Danywenallt (DYW), Tal-y-bont ar Wysg, LD3 7YS
Dewch i aros am fwy na diwrnod a phrofi rhaglen addysgol wedi ei seilio
ar weithgareddau a fydd o gymorth gwirioneddol i chi ddysgu mwy am ein
Parc Cenedlaethol. Bydd grwpiau ysgol yn aros mewn hen ffermdy mewn
lleoliad hardd sydd wedi'i addasu'n llety cyffyrddus gyda bwyd gwych, a
bydd eu hymweliad yn hwyl, yn ddiogel ac yn addysgol.
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Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol
Cost i

Cwrs

Lleoliad

Hyd

Picnic yr Eirth
Dowch â'ch tedi eich hun i fod yn rhan o Bicnic yr Eirth. Dyma gwrs i
blant ddysgu i ofalu am yr amgylchedd a'r creaduriaid sy'n byw ynddo.

CYNCP

4 awr

£6

Gofalwyr y Goedwig
CYNCP
Dowch yn ofalwyr y goedwig a chreu lloches i greaduriaid y goedwig.
Rhowch goron o ddail ar eich pen, dail rydych chi wedi'u casglu a'u didoli.
Ar ôl gwrando ar symffoni'r goedwig gallwch greu symffoni eich hun gydag
offerynnau naturiol.

4 awr

£6

Taith y Synhwyrau
Profwch y byd naturiol ar daith gerdded llawn darganfyddiadau. Byddwch
yn defnyddio pob un o'ch synhwyrau i greu darlun unigryw o'r
amgylchedd naturiol.

2 awr

£3

Gweithdy Celf Naturiol
CYNCP
Rydym wrth ein boddau’n bod yn greadigol yn ein Parc Cenedlaethol.
NPVC
Cewch eich ysbrydoli gan ddefnyddiau naturiol o'ch amgylch, gallwch droi
pridd y wâdd yn fynydd a darganfod lliwiau, patrymau a gwead a siâp.

2 awr

£3

Sleifio a Thasgu
CYNCP
Mae llawer o greaduriaid yn gwneud eu cartref o dan y coed ac yn y pwll.
NPVC
Dewch i ddeall pam eu bod yn byw yma a beth sydd angen arnynt i
oroesi. Cewch eu dal, eu hadnabod a'u rhoi mewn grwpiau yn ôl eu
nodweddion, ac yna creu cerdd ddosbarth am eich hoff anifail a symud yn
yr un ffordd â hwy

4 awr

£6

Llif yr Afon
CYNCP
Cyfle i ddarganfod sut mae Afon Tawe yn newid ar ei hyd a gweld effaith
llifogydd ac erydu. Datblygwch eich sgiliau gwaith maes ymchwiliol a
chofnodi data mewn dau safle gwahanol gan ddefnyddio amrywiaeth o
offer mesur. Cewch ddarganfod sut mae'r afon yn cael ei rheoli yn y Parc.

4 awr

£6

Coed Tal, Cynefinoedd a Chadwyni Bwyd
Defnyddiwch allweddi ac offer i archwilio, adnabod a mesur y coed
brodorol ym Mharc Gwledig Craig-y-nos. Cymharwch gynefinoedd yn y
coed a dosbarthu anifeiliaid yn ôl eu nodweddion gwahanol. Crëwch
gadwyni bwyd anferth i godi ymwybyddiaeth o'r cysylltiadau bwydo
o fewn ecosystem.

4 awr

£6

bob disgybl

(NPVC)

CYNCP
NPVC

Cyfnod Allweddol 2

CYNCP
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Cyfnod Allweddol 2 parhad
Cost i bob
disgybl

Cwrs

Lleoliad

Hyd

Chwilotwyr y Parc Cenedlaethol
Dysgwch y pethau sylfaenol ynglŷn â defnyddio map a chwmpawd.
Dysgwch sut i ddarllen map cyfeiriannu i ddilyn llwybr (CYNCP). Cewch
gyfle i brofi Geocaching a defnyddio System Leoli Fyd-eang i ddarganfod
trysor cudd (CYNCP/NPVC).

CYNCP

4 awr £6

Gwingo, Ysgwyd a Chropian / Suddo neu Nofio
Mae'n Parc Cenedlaethol yn gartref i lawer o fwystfilod bach sydd yn
ymlusgo, cropian a nofio. Cewch gymharu a chyfosod gwahanol
gynefinoedd, megis coed a dolydd, a defnyddio allweddau i adnabod yr
anifeiliaid sy'n byw ynddynt. Cewch ddatblygu sgiliau trin data i gofnodi’r
nifer o rywogaethau rydych yn eu darganfod. Chi yw'r bwystfil bach a
chewch ddisgrifio'ch byd gydag ansoddeiriau ac adferfau er mwyn creu
cerdd ddosbarth syml yn defnyddio'r synhwyrau. Cewch ddewis rhwng
chwilota am fwystfilod bach ar y tir neu yn yr afon.

CYNCP

Her Goroesi
Gweithgaredd yn canolbwyntio ar sgiliau gyda'r nod o weithio fel tîm er
mwyn treulio amser yn yr awyr agored yn ddiogel. Mae adeiladu llochesau,
canfod y ffordd a thrafod bwyd, offer, cerdded a dillad yn rhan o
weithgaredd llawn hwyl sydd yn gorffen gyda thaith gerdded i ymarfer y
sgiliau.

CYNCP

NPVC

4 awr £6

NPVC

4 awr £6

(NPVC)

Celtiaid a Rhufeiniaid (prif ffocws y dydd yn addas i'ch pwnc)
NPVC
Ysbrydolwch eich disgyblion gyda diwrnod llawn gweithgareddau yn
astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid. Cewch fod yn rhyfelwr Celtaidd neu wisgo
fel milwr Rhufeinig. Cerddwch yn ôl eu traed i Fryngaer Oes yr Haearn ac
actio golygfa o frwydr. Bydd cyfle i wneud gweithgareddau ymarferol gan
gynnwys gwneud brasluniau o greiriau, malu blawd a chreu crochenwaith a
thlysau.

4 awr £6.50

Taith Gerdded yn y Parc Cenedlaethol
NPVC
Mwynhewch daith gerdded wedi'i thywys i safle Bryngaer Oes yr Haearn lle
ceir golygfeydd bendigedig ar draws y Parc Cenedlaethol a thu hwnt. Bydd
thema'r daith yn cael ei haddasu ar gyfer yr anghenion ac oed y disgyblion.
Gall y themâu gynnwys nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol, sut y
ffurfiwyd y tirlun mynyddig, hanes, bywyd gwyllt a'r gwrthdaro a all godi
mewn ardal sydd yn cael ei defnyddio gan bobl ar gyfer gwaith a hamdden.

4 awr £6

Ffantasi, Tylwyth Teg a Llên Gwerin
CYNCP
Gwrandewch ar chwedl o Fannau Brycheiniog ac yna'i thrafod. Defnyddiwch
ddefnyddiau wedi eu canfod y tu allan i greu bwrdd stori naturiol. Crewch
gymeriadau o'r chwedl o ddefnyddiau naturiol a defnyddio hynny fel
ysbrydoliaeth ar gyfer cerddi ddosbarth sy'n defnyddio'r synhwyrau.

4 awr £6

(50c yn
fwy am
adnoddau)
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Cyfnod Allweddol 2 parhad
Cwrs

Lleoliad

Hyd

Cost i bob
disgybl

Chwareli ac Ogofâu
Mae'n creigiau yn adrodd hen hanes ac yn dweud stori diwydiant diweddar.
Mae'r daith gerdded hon yn mynd â chi i chwareli ac ogofâu lle y gallwch
ddarganfod pa mor bwysig yw daeareg i'n gorffennol a'n presennol a gweld.

CYNCP

4 awr

£6

Trosto ac Oddi Tano
Cerddwch ar draws fynydd Cribarth a dod i adnabod y mathau gwahanol
o graig sydd yn y Parc Cenedlaethol. Cewch edrych ar nifer o
nodweddion calchfaen a thrafod effaith ffermio, twristiaeth, chwareli,
coedwigaeth a'r Bobl Gynnar ar yr ardal. Bydd cyfle i ddisgyblion ymweld â
Dan-yr-ogof, Ogofâu Arddangos Cenedlaethol Cymru.

CYNCP

4 awr

£6

Nadolig Oes Fictoria
Adeiladwyd ein Parc Gweledig fel gardd bleser ar gyfer y gantores opera
fyd-enwog Adelina Patti. Dysgwch fwy amdani hi a'r bobl a oedd yn
gweithio iddi hi yn Oes Fictoria. Bydd cyfle i weld ei theatr bersonol
a gweld pa mor dda y gallwch chi ganu.

CYNCP

Mawrth i
Hydref
yn unig

(gall fod tâl
ychwanego
l i fynd i'r
ogofau)
4 awr

£6

Tach Rhag

Cyfnod Allweddol 2 / 3
Taith Gerdded Mynydd a Rhostir
NPVC
Mwynhewch daith gerdded wedi'i harwain sydd yn fwy heriol ac yn rhoi cyfle
i fwynhau golygfeydd gwych ar draws i Ben y Fan. Gellir addasu thema'r daith
i gydfynd â'ch pwnc. Mae'r themâu'n cynnwys rhewlifiant, bioamrywiaeth,
newid hinsawdd ac effaith twristiaeth.

4 awr

£6

Taith Gerdded Unllin ar y Mynydd
Mwynhewch daith gerdded wedi'i harwain trwy Warchodfa Natur Craig
Cerrig Gleisiad i Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. Mae'r daith
hon yn gyfle i weld cyfoeth o nodweddion rhewlifol diddorol gan gynnwys
golygfeydd trawiadol o rai o gopâon adnabyddus y Parc Cenedlaethol.

Cyfarfod 4 awr
yng
Nghraig
Cerrig
Gleisiad

£6

Pen y Fan
Cyfle i ddringo i gopa mynydd uchaf De Prydain. Mae angen lefel dda o
ffitrwydd a dillad ac esgidiau addas i fwynhau'r daith wedi’i harwain hon.
Byddwch yn ymwybodol y bydd taith arall yn cael ei chynnig os nad yw'r
tywydd/dillad/esgidiau yn addas ar y diwrnod.

Cyfarfod 4-6 awr £10
ym
Mhont-ar
-Daf

Llys Tre-tŵr (mewn partneriaeth â CADW)
Darganfyddwch sut beth oedd bywyd gwas neu forwyn yn Oes y Tuduriaid.
Dysgwch am y tasgau roedd rhaid eu gwneud i gynnal tŷ mawr fel Llys Tretŵr. Cewch gyfle i wneud gweithgareddau awyr agored megis
gwneud clwydi, plicio brwyn a defnyddio mesuriadau Tuduraidd.

Tre-tŵr

3-4 awr £380
(hyd at
60 disgybl)
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Cyfnod Allweddol 3 ac Uwch
Cost i bob
disgybl

Cwrs

Lleoliad

Hyd

Croeso i'r Parc Cenedlaethol
Sgwrs fer gyda darluniau a thaith gerdded wedi'i harwain i gyflwyno'r cysyniad o
Barc Cenedlaethol a’r cynefinoedd, y bywyd gwyllt a'r defnyddo dir yn y lle
arbennig hwn.

NPVC

2 awr £3

Chwilotwyr y Parc Cenedlaethol
CYNCP
Dysgwch y pethau sylfaenol ynglŷn â defnyddio map a chwmpawd. Dysgwch sut i NPVC
ddarllen map cyfeiriannu i ddilyn llwybr (CYNCP). Cewch gyfle i flasu Geocaching
a defnyddio System Leoli Fyd-eang i ddarganfod trysor cudd (CYNCP/NPVC).

4 awr £6

Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
NPVC/
Cyflwyniad, yn cynnwys astudiaethau achos, sy'n trafod materion yn ymwneud â
CCG
thwristiaeth a rheoli ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol. Gellir cyfuno hyn â thaith
hirach (gweler y Daith Gerdded Unllin ar y Mynydd) neu daith fyrrach wedi'i
harwain/gwaith maes yn y safle ‘pot mêl’ hwn. Bydd y materion a ystyrir yn
cynnwys bioamrywiaeth, effaith ymwelwyr, ffermio ac effaith newid hinsawdd ar yr
amgylchedd gwarchodedig hwn.

4 awr £6

Tal-y-bont - Pentref Cynaliadwy?
Tal-y-bont 4 awr £6
Archwiliwch sut mae pentref yn y Parc Cenedlaethol yn ymdrechu i ddod yn fwy ar Wysg
cynaliadwy. Cewch ymweld â chynllun trydan dŵr a chael cyfle i gynhyrchu trydan
dŵr ar raddfa lai. (Mawrth - Hydref)

Preswyl
Mae ein cyrsiau preswyl yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Astudio'r Parc Cenedlaethol yn
hostel ieuenctid Danywenallt. Cysylltwch i drafod argaeledd a phris. Gall fod rhai cyrsiau ar
gael ar sail ymweliad dydd a nodir y rhain gyda *.
Her Goroesi *
Gweithgaredd sy’n canolbwyntio ar sgiliau gyda'r nod o weithio fel tîm er mwyn treulio amser yn yr awyr
agored yn ddiogel. Bydd y gweithgaredd llawn hwyl hwn yn cynnwys adeiladu llochesau, canfod y ffordd a
thrafod bwyd, offer, cerdded a dillad.

Archwilio Afonydd *
Archwiliwch sut mae'r afon yn newid ar hyd ei chwrs ac edrychwch ar effaith llifogydd ac erydiad.
Datblygwch eich sgiliau gwaith maes ymchwiliol mewn dau safle gwahanol gan ddefnyddio ystod o offer
mesur. Cewch hefyd gyfle i adeiladu cored a chreu trydan dŵr ar raddfa lai.
Taith y Synhwyrau *
Profwch y byd naturiol ar daith gerdded llawn darganfyddiadau. Bydd pob un o'ch synhwyrau yn cael ei
ddefnyddio i roi i chi olwg unigryw ar yr amgylchedd naturiol.
Taith Fynydd Tor y Foel *
Taith gerdded i gopa Tor y Foel trwy dirlun hardd gan sylwi ar y gwahanol ffyrdd y mae pobl wedi dylanwadu
ar y tirlun yn y gorffennol a hyd at heddiw.
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Preswyl parhad
Mamaliaid y Goedwig
Astudiwch famaliaid, trwy ddefnyddio trapiau heb greulondeb, a darganfod sut mae'r angen am fwyd a
lloches yn effeithio ar eu bywydau. Bydd cyfle i ddefnyddio siartiau adnabod, amcangyfrif pwysau a
defnyddio'r data a gesglir i ddod i gasgliadau a chreu cadwyni bwyd.
Helfa Cynaliadwyedd *
Datblygwch sgiliau cwmpawd i ganfod eich ffordd o amgylch yr ardal a darganfod pa mor gynaliadwy oedd
bywydau pobl yn y gorffennol a sut yr ydym yn cymharu â hynny heddiw. Cewch hefyd gyfle i edrych ar
gynllun trydan dŵr modern.
Creaduriaid o'r Dyfnderoedd *
Archwiliwch ein pwll a'r afon leol. Dewch i ddeall pam fod creaduriaid yn byw yma a beth sydd ei angen
arnynt i oroesi. Daliwch hwy ac yna eu hadnabod a'u dosbarthu yn ôl eu nodweddion ac yna cymharu'r
data a gasglwyd.
Posau a Phroblemau *
Gweithiwch fel tîm gan ddefnyddio eich sgiliau meddwl i ddatrys problemau yn yr awyr agored a
darganfod mwy am y Parc Cenedlaethol wrth wneud hynny.
Ffyn Stori *
Datblygwch eich sgiliau artistig gan ddefnyddio defnyddiau naturiol er mwyn adrodd hanes eich taith yn
nhraddodiad Brodorion Gogledd America. Grëwch gofrodd o daith arbennig i fynd adref gyda chi.
Celtiaid a Rhufeiniaid (prif ffocws y dydd yn addas i'ch pwnc)
Ysbrydolwch eich disgyblion gyda diwrnod llawn gweithgareddau yn astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid.
Byddwch yn rhyfelwr Celtaidd neu gwisgwch fel milwr Rhufeinig. Cerddwch yn ôl eu traed i Fryngaer Oes
yr Haearn ac actio golygfa o frwydr. Bydd cyfle i wneud gweithgareddau ymarferol gan gynnwys gwneud
brasluniau o greiriau, malu blawd a gwneud crochenwaith a thlysau.
Her Geocaching *
Cyfle i brofi Geocaching! Darganfyddwch eich ffordd o amgylch yr ardal gydag uned System Leoli Fydeang. Dysgwch sut i ddarllen map a dilyn llwybr gan ddysgu sut i ddefnyddio technoleg fodern i ddarganfod
y trysor cudd.
Mae angen eich cludiant eich hun ar gyfer y cyrsiau isod.
Taith Rhaeadrau i Sgwd Gwladus neu Sgwd yr Eira *
Taith gerdded ar hyd Afon Nedd Fechan neu Afon Hepste i ymweld â rhaeadr drawiadol. Dysgwch sut y
cafodd ei ffurfio a darganfyddwch fywyd gwyllt a hanes diwydiannol cyfoethog yr ardal.
Taith Fferm *
Taith o amgylch fferm leol lle maent yn ymwybodol o'r amgylchfyd, gan gynnwys cyflwyniad gan y ffermwr.
Cyfle i weld drosoch eich hun o ble y daw bwyd a sut mae fferm fynydd Gymreig yn cael ei rheoli.
RHAGLEN ENGHREIFFTIOL
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Gweithgareddau eich hunain

Gadael amser cinio
7

Mwy o wybodaeth
Mae ein holl Swyddogion Addysg yn brofiadol mewn cyflwyno cyrsiau addysgol i blant o oedran cyn-ysgol
hyd at oedolion. Rydym wedi'n trwyddedu gan y Gwasanaeth Trwyddedu Gweithgareddau Anturus, mae
gan ein staff gymwysterau arweinydd taith ac maent wedi derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf. Rydym yn
cyflawni asesiadau risg ar gyfer ein holl weithgareddau. Mae croeso i chi ein ffonio ar y rhif isod i drafod
unrhyw un o'n cyrsiau gan gynnwys y modd y gallwn eu haddasu ar gyfer eich anghenion. Mae mwy o
wybodaeth ar gael ar ein gwefan http://www.bannaubrycheiniog.org/dysgu/
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Cysylltu a Chadw Lle
Yr Adran Addysg
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP
01874 624437
enquiries@beacons-npa.gov.uk
Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais byddwn yn anfon ffurflen archebu a ffurflen gwybodaeth
feddygol/anghenion arbennig i chi. Bydd angen i chi ddychwelyd y ffurflenni o fewn pythefnos er mwyn
cadarnhau’r trefniant. Bydd rhestr o ddillad ac esgidiau addas a chanllawiau ar gyfer arweinwyr grwpiau yn
cael eu hanfon gyda'r ffurflen archebu lle.
Tâl
Byddwn yn eich anfonebu ar ôl eich ymweliad, felly nid oes
angen dod â’r taliad gyda chi ar y diwrnod.
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