Anturiaethau Hanner
Tymor 17—25 Chwefror 2018

Boed glaw neu hindda, mae rhywbeth i’w fwynhau yn Llanerchaeron pob
dydd! Wrth i’r Parc ddechrau deffro am y gwanwyn, mae hanner tymor
Chwefror yn gyfle gwych i ddod i wybod mwy am waith y tîm
cadwraeth dros y gaeaf.
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Diwrnod cadwraeth y Llyfrgell
Yn y Fila
11.30am—2.30pm
Ymunwch a’n tîm cadwraeth i
ddysgu sut y byddwn yn
gwarchod ein llyfrau. Bydd cyfle
i’r plant ddylunio eu llyfrnod eu
hunain

Anturiaethau 50 peth

1pm—3pm
Ymunwch a’n ceidwaid ac anturiaethwyr
eraill i gymryd rhan yn sialens y 50 peth
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Arddangosfa ci defaid
1pm
Dewch i weld Delyth yn
dangos sut mae Glen, ein
ci defaid yn chwarae ei ran
ar y fferm

Pensaernïaeth Ryfeddol
Yn y Fila
11.30am-2.30pm
Byddwch yn adeiladwr a
chynlluniwch eich Villa Sioraidd
eich hun, gan ddarganfod
cyfrinachau cynllun John Nash.

Pobi bara
Cegin y Fila
11.30am—2.30pm
Ymunwch a’n gwirfoddolwyr wrth
iddynt bobi bara ffres yn y gegin

Anturiaethau Hanner Tymor
18—26 Chwefror 2017
Llanerchaeron
Mwynhewch yr awyr agored dros hanner tymor gan fynd
ati i gwblhau ambell beth ar restr 50 peth.
Dyma rai syniadau i chi…
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Ffeindio’ch ffordd efo
map a chwmpawd

Bydd y Fila a’r gerddi yn agor yn llawn o Ddydd Sadwrn 18 Mawrth
2017.
Bydd y gerddi ar agor o 10.30am hyd 5.30pm, gyda’r Fila yn agor am
11.30am ac yn cau am 4.00pm

Mynd am dro natur yn y
nos

Rhowch dro ar Gyfeiriannu
neu weld pa mor dda i’w
eich sgiliau darllen map
gyda’n map cerdded

Wrth fynd am dro ar
ddiwedd y dydd, bydd
cyfle i chwilio am rai o
anifeiliaid y nos
Helfa Wyau Cadbury
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Adeiladu den

Gwener— Llun 14—17 Ebrill 2017 (11am — 4pm)
£1.50 y plentyn (i gynnwys gwobr siocled Cadbury)

Yn ein coedwig mae
digonedd o ddeunyddiau
naturiol i chi greu den
arbennig

4

Rhedeg o gwmpas yn y
glaw

6

Cyfle i wisgo eich esgidiau
glaw gan chwilota am
byllau mwdlyd mawr

Gwylio adar
Ar ôl darganfod ein cuddfan yn y
coed, bydd cyfle i weld sawl math
gwahanol o adar bach yn
mwynhau yn y coed
44

Ymunwch ar yr antu
r www.5

0things.org.uk

Does dim gwell na helfa dda, yn enwedig yn
Llanerchaeron. Ymunwch â Helfa Wyau Cadbury gan
ddilyn y cliwiau o amgylch yr ystâd i gael gwobr siocled
Cadbury!

Croc-wŷ
8—23 Ebrill 2017
Lawnt Croce
Dewch i chwarae ein gêm wych dros
wyliau’r Pasg. Mae’n union fel croce, ond
yn defnyddio wŷ rwber! Llawer mwy
anrhagweladwy a llawer mwy o hwyl.

Bydd rhywbeth ymlaen pob
dydd dros y Pasg, gwyliwch
allan am daflen y Pasg, ar gael
cyn hir!

