
Ffordd dda yw gwersylla o fynd yn agos i fyd natur a phrofi harddwch y dirwedd yma ar ei orau. 
Mae hefyd yn llawer o hwyl ac yn cynnig cyfle i chwarae gemau na fyddech fel arall efallai yn cael 
siawns i’w mwynhau. Dyma rai enghreifftiau i’ch rhoi chi ar ben ffordd...

•Gwylio cymylau: Mae machlud haul yn amser da i wylio’r cymylau. 
Mae’n hawdd! Dim ond gorwedd ar eich cefn neu edrych i fyny sydd ei 
angen ac fe welwch chi’r cymylau’n hwylio heibio dros eich pen. Pa siapiau 
gallwch eu gweld? Yn aml, bydd pobl yn gweld wynebau ond gall cymylau 
edrych fel pob math o bethau... chwiliwch am siâp rydych yn ei nabod a 
gweld a yw’ch teulu’n gallu ei weld e hefyd.

•Syllu ar y sêr: Ar nosweithiau clir, bydd y sêr yn dod i’r golwg ac 
yn llenwi’r awyr uwch ein pennau â goleuadau pefriog. Peidiwch â 
cheisio eu rhifo i gyd – byddwch chi yno drwy’r nos!  Cadwch lygad 
am sêr gwib a lloerennau sy’n saethu heibio. Gwnewch ddymuniad 
os gwelwch chi un. Os byddwch yn lwcus, efallai y gwelwch chi 
‘gytser’  – patrwm sêr sy’n ffurfio siâp y gallwn ni ei nabod. Beth am 
weld a allwch gael hyd i’r cytserau hyn wrth syllu i awyr y nos.

•Yst a gwrando: Wyddech chi fod synau weithiau’n teithio ymhellach yn y nos 
nag yn ystod y dydd (yn enwedig ar nosweithiau claear)? Caewch eich llygaid a 
gwrando ar y synau o’ch cwmpas – beth gallwch ei glywed? Efallai y byddwch 
yn ddigon lwcus i glywed ‘tw-whit tw-hw’ gwdihw neu wich uchel ystlum.  
Oes ’na synau rhyfedd dydych chi ddim yn eu nabod – beth gallen nhw fod?

•Straeon Codi Ofn! Ewch ati, pawb yn ei dro, i adrodd rhai o’r straeon 
codi ofn rydych wedi’u clywed wrth grwydro Arfordir Treftadaeth 
Morgannwg. Gallech chi adrodd stori frawychus am ysbryd y Ladi Wen 
sy’n gwarchod y trysor cudd yng Nghastell Ogwr. Neu efallai sôn am hanes 
hyll Llongddryllwyr Dunraven, neu stori iasol y Cap Coch a’i griw milain o 
ladron. Beth am actio eich stori a cheisio cael pawb i neidio mewn ofn?!
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Ewch at www.perfectpitchcamping.co.uk 
am fwy o wybodaeth am wersyllfaoedd 
lleol eraill.

Gwersyllfaoedd

Gwersylla amdani!
Llefydd gwych yw’r gwersyllfaoedd ar hyd 
yr arfordir yma i deuluoedd fwynhau noson 
yn gwersyllu o dan y sêr. Codwch babell ac 
ychwanegu naws antur go iawn at eich gwyliau!

www.valeofglamorgan.gov.uk/familyfun

Sganiwch yma 
ar gyfer mwy o 
hwyl i’r teulu...




