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4 Y Cusanau 
A ydych am weld sut mae pobl yn cusanu? 
Yng Nghwrt y ‘Stablau fe welwch gerflun a wnaed  o 
gastiau gwefusau pobl. 
Efallai y bydd yn eich ysbrydoli i gusanu rhywun yr ydych 
yn ei garu. 

1 Gardd Wenyn 
Yn ystod yr haf, gallwn gael dros hanner miliwn o wenyn 
mêl yn hedfan o amgylch yr Ardd.  Gallwch eu gweld nhw’n 
mynd i fewn ac allan o’r cychod gwenyn o ddiogelwch ein 
Caban Arsylwi.   Wrth ichi gerdded o amgylch yr Ardd, 
edrychwch ar y planhigion y mae’r gwenyn ymweld â nhw.  
Y’ch chi’n meddwl bod yn well ganddyn nhw flodau melyn 
neu goch?   

7 Y Man Adlais 
Mae yna arddangosfa wych yn y Tŷ Gwydr Mawr. 
Edrychwch am y goleuadau fflach sy’n dweud ‘Amazing 
Fungi’ ac ewch i mewn. Yma fe welwch le hudol sy’n llawn 
o bethau sy’n ymwneud â ffyngau. Ond a allwch chi ddod o 
hyd i’r madarch sy’n goleuo yn y tywyllwch?  

2 Y Pwll Trochi      
Yng nghanol  yr Ardd Ddeufur, fe ddewch o hyd i bwll. Mae 
llawer o ymwelwyr heddiw yn hoffi taflu ceiniog i mewn 
iddo a gwneud dymuniad (peidiwch â dweud wrth neb neu 
efallai na ddaw’n wir).  
 

10 Y Garreg Iachusol 
Dewch i gyffwrdd carreg las y Preseli  – mae’r un fath o 
garreg â Chor y Cewri. Roedd yr hen Geltiaid yn credu bod 
cerrig glas y Preseli yn rhai iachusol, felly os ydych yn 
teimlo ychydig yn sâl neu’n isel eich ysbryd, rhowch eich 
dwylo arno. 

9 Y Dyfrgi 
Mae dyfrgwn yn ein llynnoedd. Pob ychydig fisoedd, bydd 
ymwelydd cyffrous yn dweud wrthym ei fod wedi gweld 
dyfrgi yn chwarae yn y dŵr neu’n symud yn araf i mewn ac 
allan o’r dŵr.  Ond, nid oes gennym ffotograffau ohonynt. 
Ai chi fydd y cynta i dynnu llun o’n fersiwn ni o Fwystfil 
Loch Ness? 

8 Y Tarw Du Cymreig 
Gwnewch argraff ar eich ffrindiau gyda’ch dewrder – 
mynnwch lun nesaf i’r anifail ysblennydd hwn.  
Neu ewch i weld y gwartheg Duon Cymreig go iawn yn ein 
GNG Waun Las –i lawr y tyle o fan hyn.  
 

6 Y Madarch Goleuol 
Mae yna arddangosfa wych yn y Tŷ Gwydr Mawr. 
Edrychwch am y goleuadau fflach sy’n dweud ‘Amazing 
Fungi’ ac ewch i mewn. Yma fe welwch le hudol sy’n llawn 
o bethau sy’n ymwneud â ffyngau. Ond a allwch chi ddod o 
hyd i’r madarch sy’n goleuo yn y tywyllwch? 
 

3 Merch y Llyn 
Ewch i mewn i Neaudd yr Apothecari (mae’n debyg i hen 
‘sgubor) ac edrychwch am y plac hwn ar y wal. Yna 
ceisiwch sylwi ar y gwahaniaeth rhwng y ddwy fenyw. 
Ewch i Neuadd yr Apothecari (mae’n edrych fel hen 
sgubor), ac edrychwch am y plac ar y wal.  Ceisiwch weld y 
gwahaniaeth rhwng y ddwy ddynes.   Yn chwedl Meddygon 
Myddfai, gallodd y dyn a fedrai weld y gwahaniaeth 
briodi’r ddynes y cwympodd mewn cariad â hi.   

5 Coed y Tylwyth Teg 
Wedi cuddio yng nghanol y coed mae arwyddion o de parti 
tylwyth teg.  Allwch chi ddod o hyd i’r 5 cwpanau o de i 
fyny yn y coed? Edrychwch hefyd am ddrysau bach i fyd 
arall! Pwy ydych chi’n meddwl sydd yn byw tu ôl iddynt? 
Cadwch eich llygaid a chlustiau ar agor, ac efallai fe 
welwch un neu ddau o’r tylwyth teg….. 


