Antur Traphont Ddwr

Traphont Ddwr Pontcysyllte a Basn Trefor

Defnyddiwch eich
synhwyrau ac ewch ar
antur i ddarganfod y
rhyfedd a’r rhyfeddol.

canalrivertrust.org.uk/explorers

Coﬁwch bob amser gadw’n DDIOGEL gerllaw dwr – Cadwch draw o’r ymyl.

Antur Traphont Ddwr

Dewch i
fforio!

Antur Traphont Ddwr

Ffwrdd a ni - dyma
ddechrau yn y
ganolfan ymwelwyr.

Edry c h
Edrychwch yn ofalus ar yr offer adeiladu cwch. Allwch chi
ddod o hyd i follt a ddefnyddir i ddal y draphont dwr gyda’i
gilydd? Gobeithio bod un arall wedi cael ei rhoi yn ei lle!
Ydych chi’n adnabod rhai o’r offer?

Teimlwch yr ocwm, sef darnau o raff. Beth am
geisio dyfalu at beth gafodd ei ddefnyddio.

Nawr beth am geisio bod yn beiriannydd ac
adeiladu model o’r draphont ddwr. Gobeithio
na fydd hi’n cymryd 10 mlynedd i chi fel y
gwnaeth i adeiladu’r un iawn!

Beth fydden nhw’n defnyddio’r tar ar ei gyfer tybed?

Edry c h
Mae mainc anarferol y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr.
Edrychwch ar y geiriau ar y pyst. Pa ymadrodd yw’r unig
un iawn allwch chi ei weld ar y postyn?
Pa eiriau eraill allwch chi eu gweld?

Donkey’s tail
Cow’s udder

Pig’s ear
Monkey’s bottom

canalriverexplorers.org.uk

Arogl
Ewch i ganfod y ddau losgwr tar
y tu ôl i’r ganolfan ymwelwyr.
Allwch chi arogli’r tar roedden
nhw’n arfer ei ferwi yma? Ych, am ddrewdod!

Antur Traphont Ddwr

Edry c h

Chwiliwch am y cerﬂun llaw. Pa bethau
allwch chi eu gweld? Allwch chi ganfod
unrhyw gliwiau am y gorffennol yma?

Teimlwch y rheiliau wrth ymyl y draphont
ddwr. Allwch chi deimlo’r rhigolau lle’r oedd
y ceffylau oedd yn tynnu’r cychod yn llusgo’u
rhaffau? Dychmygwch pa mor gryf roedd
angen iddyn nhw fod i dreulio’r metel.

Gwrando

Dilynwch y llwybr tuag at yr afon
wrth ymyl y cerﬂun llaw, fel y
gallwch chi edrych ar y draphont
ddwr oddi tani.

Pa synau allwch chi eu clywed o’r fan hon?

Edry c h

Waw, mae tipyn o olygfa o lawr yma!
Edrychwch yn ofalus ar y pileri sy’n dal
y cafn haearn sy’n cario’r gamlas.

O ba ddefnydd ydych chi’n credu cafodd y
rhain eu gwneud?
Pa mor dal ydych chi’n meddwl ydyn nhw?

D W O R FF I N

Edry c h
Chwiliwch am y cerﬂuniau
cerrig wrth ymyl y maes
parcio. Ceisiwch ganfod y
cliw cerﬁedig sy’n ateb y
cwestiwn hwn.
O beth wnaed y morter ar
gyfer y draphont ddwr?

Nawr beth am ddatrys y gair
hwn i gael y cyfrinair cyfrinachol
a chasglu eich tystysgrif o’r
ganolfan ymwelwyr.

Coﬁwch bob amser gadw’n DDIOGEL gerllaw dwr – Cadwch draw o’r ymyl.

