
 

 

 

 

Enghreifftiau o Amserlenni Ymweliadau i Daith Pyllau Glo Cymru 
 

Er bod modd i ni ddarparu ar gyfer grwpiau o unrhyw faint, mae'r esiamplau isod yn seiliedig ar 60 o ddisgyblion yn cael eu goruchwylio gan 1 oedolyn am 

bob 10 plentyn fel rydyn ni'n ei argymell. 
 

Mae modd i ni deilwra eich ymweliad yn hollol i ddiwallu eich anghenion chi a'ch disgyblion. Mae modd i chi ddewis unrhyw rai o'r gweithgareddau isod, os 

hoffech chi arwain y gweithgareddau eich hunan neu os hoffech i ni arwain y gweithgaredd drosoch chi. Chi sy'n penderfynu. 
 

  
Amserlen A - Hanes a Gwyddoniaeth 

9.30am Cyrraedd 
 
Bydd un o'n Cynorthwywyr Amgueddfa cyfeillgar yn eich croesawu chi ac yn eich cyfeirio at Dŷ'r Wyntyll a gofyn i chi 

rannu'n grwpiau. 
 

Tŷ'r Wyntyll fydd eich canolfan am y diwrnod. Bydd eich tywysydd yn eich casglu chi o'r safle yma, bydd modd i chi wneud 
gweithgareddau yma, bwyta'ch cinio yma a gadael eich eiddo yma wrth archwilio'r safle. 

 Grŵp A Grŵp B Grŵp C 

10am Taith yr Aur Du Diwrnod Mr Thomas Gwyddonwyr Glo 

11am Gwyddonwyr Glo Taith yr Aur Du Diwrnod Mr Thomas 

12pm Cinio 
 

Bydd gyda chi awr i gael cinio. Yn ystod yr amser yma (os bydd y tywydd yn ddigon da) bydd cyfle i'ch disgyblion 
ddefnyddio'u hegni yn ein parc 'Parth Ynni'. 

1pm Diwrnod Mr Thomas Gwyddonwyr Glo Taith yr Aur Du 

2pm Amser rhydd: Cymerwch amser i archwilio ein hamgueddfa, gofynnwch i ni am ein taflenni gwaith am ddim ar gyfer 
orielau fel gweithgaredd bonws i'ch disgyblion a pheidiwch ag anghofio ymweld â'n siop anrhegion. 

2.30pm Dychwelyd i'r ysgol 
 

Edrychwch ar ein blychau gwrthrychau er mwyn i'ch disgyblion dal i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. 

COST Y 
DIWRNOD AR 
GYFER 
YSGOLION 
RHCT 

Taith yr Aur Du - £270 (60 x £4.50 a 6 oedolyn am ddim) 
Gwyddonwyr Glo - £31.50 (£10.50 x 3 – dan arweiniad athro) / £120 (gyda thywysydd) 
Diwrnod Mr Thomas - £10.50 

 
Cyfanswm - £312 / £400.50 

  
Amserlen B - Hanes, Celf a Dylunio 

9.30am Cyrraedd 
 Grŵp A Grŵp B Grŵp C 

10am Taith yr Aur Du Gweithdy 'Craft of Hearts' Tirluniau o Gymoedd y Rhondda 

11am Tirluniau o Gymoedd y Rhondda Taith yr Aur Du Gweithdy 'Craft of Hearts' 
12pm Cinio 

1pm Gweithdy 'Craft of Hearts' Tirluniau o Gymoedd y Rhondda Taith yr Aur Du 

2pm Amser rhydd 

2.30pm Dychwelyd i'r ysgol 

COST Y 
DIWRNOD AR 
GYFER 
YSGOLION 
RHCT 

Taith yr Aur Du - £270 (60 x £4.50 a 6 oedolyn am ddim) 
Gweithdy 'Craft of Hearts' - £270 (60 x £4.50) 
Tirluniau o Gymoedd y Rhondda - £31.50 (£10.50 x 3 – dan arweiniad athro) / £120 (gyda thywysydd) 

 
Cyfanswm - £571.50 / £660 

  
Amserlen C - Hanes, Mathemateg a Llythrennedd 

9.30am Cyrraedd 
 Grŵp A Grŵp B Grŵp C 

10am Taith yr Aur Du Symiau Simnai Glo: O'r Rhondda i'r Titanic 

11am Glo: O'r Rhondda i'r Titanic Taith yr Aur Du Symiau Simnai 

12pm Cinio 

1pm Symiau Simnai Glo: O'r Rhondda i'r Titanic Taith yr Aur Du 

2pm Amser rhydd 

2.30pm Dychwelyd i'r ysgol 

COST Y 
DIWRNOD AR 
GYFER 
YSGOLION 
RHCT 

Taith yr Aur Du - £270 (60 x £4.50 a 6 oedolyn am ddim) 
Symiau Simnai - £31.50 (£10.50 x 3 – dan arweiniad athro) / £120 (gyda thywysydd) 
Glo: O'r Rhondda i'r Titanic - £31.50 (£10.50 x 3) 

 
Cyfanswm - £333 / £421.50 



 


