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Cwmi nid-er-elw yw Dŵr Cymru. Mae hynny’n golygu bod 
pob ceiniog a wnawn yn cael ei hailfuddsoddi yn ein cwmni 
er budd ein cwsmeriaid, eu cymunedau a’r amgylchedd 
o’n cwmpas. Mae hefyd yn golygu nad ar wasanaethu 
cyfranddalwyr yr ydym yn canolbwyntio, ond ar ofalu am 
eich dŵr chi heddiw — ac i’r dyfodol.

Dyna pam yr ydym yn cydweithio ag ysgolion i annog plant 
i garu a gwerthfawrogi dŵr, er mwyn iddynt ddysgu beth 
y gallant ei wneud i helpu i wneud ein rhan ni o’r byd hyd 
yn oed yn well.

Mae miloedd o blant yn ymweld â’n pedair canolfan addysg 
bob blwyddyn ac yn cael profi ad ymarferol bythgofi adwy.

Taith o Gwmpas Gwaith Trin 
Dŵr Gwastraff
Ffordd hwyliog — ond braidd yn 
ddrewllyd! — o ddangos i blant sut y caiff 
dŵr gwastraff ei lanhau a pham y mae 
mor bwysig nad ydym yn ei wastraffu.



Dŵr Glân i Bawb
Taith i Affrica mewn diwrnod! Ffordd 
ardderchog i blant gael profi ad o’r 
math o fywyd sydd mewn pentref 
yn Uganda. Digon o weithgareddau 
chwarae rhan a thasgau ymarferol.

Newid yn ein Hinsawdd
Gweithgaredd delfrydol ar gyfer Eco-bwyllgor. Bydd y plant 
yn edrych ar achosion ac effeithiau cynhesu byd-eang gan 
ganolbwyntio ar lifogydd. 

Pibellau — Beth, Dim Cynefi n?
Antur goediog i chwilio am fwystfi lod bach a’u nabod. 
Yna, cewch adeiladu rhwydwaith o bibellau o gwmpas 
y rhai y dewch o hyd iddynt!

Ailgylchu
Gweithgaredd rhyngweithiol hwyliog wedi’i seilio ar ‘Arbed, 
Ailddefnyddio, Ailgylchu’ lle mae’r plant yn edrych ar effaith 
gwastraffu dŵr.

Hanes Argae Alwen
Ychwanegiad perffaith wrth astudio Oes Fictoria/Edward. 
Dewch i ddysgu am Argae Alwen a sut y cafodd ei adeiladu 
dros 100 mlynedd yn ôl.

Ynni Glân — Daear Lân
Beth allwn ni ei wneud i helpu ein hamgylchedd? 
Mae’r sesiwn yma’n edrych ar ffynonellau ynni adnewyddadwy 
a’r sialensiau rydyn ni i gyd yn eu hwynebu wrth wneud ein 
byd yn fwy cynaliadwy.



Defnyddio Dŵr yn Effeithlon
Arbrofi on gwyddonol, trafodaethau grŵp 
a gweithgareddau awyr-agored hwyliog, 
pwrpasol sy’n herio plant i feddwl am y 
defnydd a wnânt o ddŵr yn awr ac yn y dyfodol. 

Dŵr er Lles ein Hiechyd
Ffordd ymarferol, hwyliog o 
ddangos i blant beth sydd yn 
eu diodydd.



Taith o Gwmpas Gwaith 
Trin Dŵr Glân
Ydych chi wedi meddwl erioed o ble 
y daw ein dŵr glân? Gweithgaredd 
rhyngweithiol hwyliog sy’n dilyn hynt 
dŵr o’r gronfa ddŵr i’r tap.

Astudiaeth Gyfeiriannu
Cyfl e i brofi  dealltwriaeth y plant o gyfesurynnau a darllen 
mapiau mewn lle diogel, amgaeedig. Llawer o hwyl ac yn 
ymarfer corff da!

Cicio’r Afon / Astudio’r Afon
Cyfl e i ddal ac adnabod y creaduriaid sy’n byw yn ein 
hafonydd a defnyddio Mynegai Biotig. Cyfl e hefyd i gynnal 
arbrawf ymarferol i fesur llif yr afon.

Taith o gwmpas yr Argaeau a’r Cronfeydd Dŵr
Yn cynnwys cyfl e i gerdded y tu mewn i argae.

Mynd am dro yn y Cwm
Trwy goetiroedd neu ar hyd yr hen reilffordd mewn ardal 
brydferth.

Astudiaethau Coetiroedd
Yn cynnwys cymharu dau fath o goedwig.

*Nid yw’r holl weithgareddau ar gael ym mhob Canolfan Ddarganfod. 
Edrychwch ar y grid i weld pa sesiynau a gynhelir ym mhle.



Contact us

 dwrcymru.com/education

 education@dwrcymru.com

 @discoverdwr

 — Gweithgareddau ar gyfer Blwyddyn 2 ac uwch

 — Sesiynau a gwersi wedi’u datblygu gan athrawon. 
Maent yn cynnwys negeseuon addysgol ac 
amgylcheddol sy’n helpu’r plant i ddysgu am y pynciau 

 — Mae’r holl weithgareddau’n cyfrannu at sgiliau craidd y 
Cwricwlwm Cenedlaethol a deilliannau’r Cyfnod Sylfaen

 — Cynhelir asesiadau risg llawn

 — Cyfl eoedd i weithio mewn timau 
(cydweithio a datrys problemau)

 — Cysylltiadau â diwydiant

Athrawon cymwysedig 
a phrofi adol ym mhob 
Canolfan Ddarganfod



Y Gylchred Ddŵr
Ffordd hwyliog o edrych ar y gylchred 
ddŵr trwy gymryd rhan mewn 
arbrofi on ymarferol a gwyddonol yn 
ymwneud â newid cyfl wr a hidlo.

Bywyd y Pwll 
Creaduriaid y dyfnder! 
Gweithgaredd o gwmpas 
ein pyllau pwrpasol sy’n 
llawn bywyd trwy’r fl wyddyn. 
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*Dim ond plant ym mlwyddyn 3 ac uwch sy’n cael mynd ar y teithiau.
† Bydd sesiwn astudio’r afon yn amrywio yng Nghwm Elan.



Ein Canolfannau 
Darganfod

Canolfan Ddarganfod Llyn Brenig
Cerrigydrudion, LL21 9TT
01490 420 208

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan
Rhaeadr Gwy, LD6 5HF
01597 810 390
fi ona.wase@dwrcymru.com

Canolfan Ddarganfod Cilfynydd
Cilfynydd, CF37 4WX
01443 492 720

Canolfan Ddarganfod Rhostir Cog
Dinas Powys, CF64 4TR
029 2051 5621

“Diwrnod difyr a llawn gwybodaeth 
gyda chyfl e i fwynhau 
gweithgareddau ymarferol mewn 
amgylchedd diogel.”



“Roedd y plant wrth eu bodd. 
Cydbwysedd da rhwng 
gwybodaeth a gweithgareddau 
ymarferol. Diwrnod gwych!”

“Fel bob amser, roedd yn 
ymweliad ardderchog. Roedd 
y plant yn llawn diddordeb a 
brwdfrydedd trwy’r amser.”

“Profi ad rhagorol i’r 
plant! Fe wnaethon 
nhw fwynhau a 
dysgu llawer!”
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