
Dydd Llun, 30 Gorffennaf tan 
ddydd Gwener, 31 Awst 2018

Rhaglen Gwyliau'r Haf

GD4905_2018

Canolfan Blant Llwynhendy, 
Heol Llwynhendy, 
Llwynhendy, 

Llanelli, SA14 9DP

01554 742 203

Canolfan Blant y Morfa, 
Ysgol Gynradd y Morfa, 
Stryd Olive, Y Morfa 
Llanelli, SA15 2AP

01554 742 402

Canolfan Blant Felin-foel, 
Ynys Wen, 
Felin-foel, 

Llanelli, SA14 8BE

01554 742 498



Sesiwn galw heibio ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd â
babanod 0 oed tan eu bod yn symud, er mwyn iddynt
gael budd o chwarae mewn amgylchedd ymlaciol,
gan gynnwys gwneud crefftau hyfryd, cael hwyl wrth
chwarae'n anniben, a chael amser cân a stori.

30 Gorffennaf, 1pm-2:30pm, Chwarae anniben!
6 Awst, 1pm-2:30pm, Crefftau'r Haf
13 Awst, 1pm-2:30pm, Chwarae Anniben!
20 Awst, 1pm-2:30pm, Crefftau'r Haf 

Taith y Ganolfan 
Dinbych-y-pysgod – 22 Awst

Taith i'r rheiny sy'n bresennol yn rheolaidd yn y
Ganolfan Blant ar gyfer Chwarae i Fabanod,
Iaith a Chwarae a Chlwb Chwarae 4-6.
Byddwn yn teithio mewn bws a fydd yn gadael y Ganolfan
ac yn teithio i Ddinbych-y-pysgod am y diwrnod. Wedyn
byddwn yn cwrdd yn y man gadael pan fydd hi'n bryd
gadael. I gael rhagor o wybodaeth a neilltuo lle siaradwch
â'r staff yn y Ganolfan. Hyn a hyn o seddi sydd ar gael!!!
Mae angen talu blaendal o £5 fesul teulu.

Dydd Llun – Chwarae i Fabanod

Dewch i'n clwb cinio sydd AM DDIM lle y gall
rhieni/gofalwyr a phlant o bob oedran ddod i
fwynhau gweithgaredd chwarae
hwyliog gyda'i gilydd. 
Bydd pryd twym blasus yn cael ei ddarparu, a
bydd dewis gwahanol bob wythnos. 
10 Awst, 12pm-1:30pm
17 Awst, 12pm-1:30pm
24 Awst, 12pm-1:30pm
31 Awst, 12pm-1:30pm

Iaith a Chwarae Dydd Mercher

Sesiwn galw heibio i rieni/gofalwyr sydd â phlant bach 0-3
oed, er mwyn iddynt gael profiad o wneud gweithgareddau
drwy chwarae, gan gynnwys gwneud crefftau i fynd adref,
chwarae'n anniben, cael amser cân a stori, gan gynnwys
cyfathrebu'n ddwyieithog, bob dydd Mercher 9:30am-
11am. Ni fydd sesiwn ar 2 Awst oherwydd ein Diwrnod o
Hwyl i'r Teulu. 

Galwch draw!
Ni fydd unrhyw sesiwn ar 1 Awst neu Awst yr 8fed
oherwydd ein Diwrnod Hwyl i'r Teulu.

Clwb Cinio Dydd Gwener

Dydd Mercher, 1 Awst 2018
– 10am-2pm
Bydd yr adloniant am ddim yno,
gan gynnwys gemau parti,
cerddoriaeth ac ymweliad gan
Batman! Bydd peintio wynebau
a chestyll sboncio ar gael hefyd,
yn ogystal â chelf a chrefft
archarwyr sy'n cynnwys
GORSAF SLEIM!

Diwrnod Hwyl yr ArcharwyrAr ddydd Mawrth a dydd Iau
Clwb Chwarae 4-6 oed

Nid oes angen neilltuo lle, dim ond
galw heibio i'r ganolfan!
Bydd y plant yn cael cyfle i chwarae y tu allan a
mwynhau'r ystod lawn o weithgareddau sydd ar gael
y tu mewn a'r tu allan bob dydd Mawrth a dydd Iau o
1:00pm tan 2:30pm. 
31 Gorffennaf – Gwneud Crochenwaith         
*Dim sesiwn ar 2 Awst*

7 Awst – ZooLab                  

9 Awst – Diwrnod Gemau

14 Awst – Sesiwn Dawnsio Hip Hop                    

16 Awst – Hwyl yn yr Haf

21 Awst – Gwneud Pypedau
23 Awst – Celf a Chrefft

28 Awst – Taith i Limitless     

30 Awst – Parti ‘Yn ôl i'r Ysgol’

Bydd angen i oedolyn ddod â'r plant i'r
sesiwn a'u casglu wedyn. 

Taith y Clwb Chwarae 4-6
Limitless – 28 Awst

Trît i'r rheiny sy'n bresennol yn rheolaidd
yn y Clwb Chwarae 4-6. 

Bydd y plant yn cael sboncio o amgylch y lle am 1 awr
cyn cael pryd twym blasus yn yr Ystafell Barti! 

Mae'n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.
Gofynnwch i aelod o’r staff am fanylion.



Teithiau Chwarae Mynediad
Agored 7-11 oed

Bydd y plant sydd â'r nifer fwyaf o
'bwyntiau' yn cael mynd ar daith
syrpréis wych er mwyn dweud 'diolch'
wrthynt am fynd yr ail filltir a bod yn
garedig i'w gilydd yn y clwb. 

Teithiau Chwarae Mynediad
Agored 7-11 oed

Sesiwn CrossFit – 10 Awst
Yn ôl eto oherwydd y galw mawr amdano! 
Trît arbennig i'r plant sy'n dod i'r sesiwn Chwarae Mynediad
Agored bob wythnos. Bydd y plant yn gallu defnyddio
llawer o egni yn ystod sesiwn CrossFit sy'n awr o hyd. 

Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael. Gofynnwch i'r Arweinydd
Chwarae am fanylion.  

Taith Wobrwyo "Mae Bod yn
Garedig yn Beth Braf" 7-11 oed

Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 7-11 oed

Sesiynau Chwarae Mynediad Agored i blant 7-11 oed bob dydd Mawrth ar yr amser
cynharach o 3.30pm-5:00pm. Nid oes yn rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ond
rhaid i warcheidwad lenwi ffurflen gofrestru cyn y sesiwn. 
Gofynnwch i'r Arweinydd Chwarae am ragor o fanylion.
• Dydd Iau, 31 Gorffennaf – Academi Pêl-droed – Street Star Soccer a Gwneud Crochenwaith
• Dydd Iau, 7 Awst – Academi Pêl-droed – Street Star Soccer a Chelf a Chrefft
• Dydd Iau, 14 Awst – Parti Pampro a Sesiwn Dawnsio Hip Hop
• Dydd Iau, 21 Awst – Gwneud Crochenwaith a Pharti Pampro
• Dydd Iau, 28 Awst – Parti ‘Yn ôl i'r Ysgol’! 

Mae’r plant yn gallu gwneud y gweithgareddau yn y Ganolfan fel y mynnant, gan
gynnwys gweithgareddau awyr agored, crefftau ar themâu gwahanol a gemau. 

Ein nod yw darparu gweithgareddau
chwarae lle y mae plant yn gallu
archwilio'r amgylchedd, chwarae’n
anniben, gwneud cwtshis cuddio a
chwarae â ffrindiau! Felly, byddwch yn
barod am hynny... gwisgwch hen ddillad a
byddwch yn barod i gael hwyl!
Mae'r holl wasanaethau uchod yn
RHAD AC AM DDIM!
Mae'n bosibl y gall unrhyw rai o'r
cynlluniau newid. Cysylltwch â'r staff i
gadarnhau unrhyw weithgareddau neu
deithiau rydych am gymryd rhan ynddynt. 
Galwch heibio rhwng 10am a 2pm ar gyfer
yr holl weithgareddau eraill – 01554 742203. 

Bydd Dechrau'n Deg ar agor: 
• Wythnos 1 o'r gwyliau – ar agor o 23

Gorffennaf tan 26 Gorffennaf, ar gau
ddydd Gwener, 27 Gorffennaf

• Wythnos 2 o'r gwyliau - ar gau ddydd
Llun, 30 Gorffennaf, ar agor ddydd
Mawrth, 31 Gorffennaf, ar gau 1 Awst -
Diwrnod o Hwyl, ar agor ddydd Iau, 2
Awst a dydd Gwener, 3 Awst 

• Wythnos 3 o'r gwyliau - ar agor ddydd
Llun, 6 Awst, dydd Mawrth, 7 Awst, ar gau
ddydd Mercher, 8 Awst, ar agor ddydd
Iau, 9 Awst a dydd Gwener, 10 Awst, y
diwrnod olaf ar gyfer yr Ysgol Goedwig. 

Gofal Plant Blynyddoedd
Cynnar Dechrau'n Deg Sêr Ni

Ysgol Goedwig – 6 Awst
Trît arbennig i'r plant sy'n dod i'r
sesiwn Chwarae Mynediad Agored
bob wythnos. Bydd y plant yn mynd
i Ysgol Goedwig arbenigol ac yn
mwynhau sesiwn ar y traeth. Hyn a
hyn o leoedd sydd ar gael.
Gofynnwch i'r Arweinydd Chwarae
am fanylion.



Gweithgareddau /
Teithiau'r Ganolfan
Deulu

Dydd Mercher 8, 15 a 22 Awst,
10:00am-1:00pm, Grwpiau Anghenion
Ychwanegol Tîm Camau Bach 0-9 oed 

Bydd y grwpiau yn cynnwys gweithgareddau
chwarae synhwyraidd, gweithgareddau chwarae
anniben, cylchoedd synhwyraidd, therapi Lego,
cymorth rhianta, chwarae yn yr awyr agored (yn
dibynnu ar y tywydd), celf a chrefft a chymorth i

frodyr/chwiorydd.

(Atgyfeiriadau yn unig) 
I gael rhagor o wybodaeth, 

cysylltwch â Kelly Witts: 
01267 246673

Dydd Llun – Iaith a Chwarae

30 Gorffennaf – Sesiwn Iaith a Chwarae ar
thema'r traeth, ar gyfer plant 0-3 oed ac mae
croeso i frodyr a chwiorydd, 9:30am-11am 

6 Awst – Sesiwn Iaith a Chwarae ar gyfer
plant 0-3 oed ac mae croeso i frodyr a

chwiorydd, 9:30am-11am 

13 Awst – Sesiwn Iaith a Chwarae a Chwarae
Anniben ar gyfer plant 0-3 oed ac mae

croeso i frodyr a chwiorydd, 9:30am-11am

20 Awst – Sesiwn Iaith a Chwarae ar gyfer
plant 0-3 oed ac mae croeso i frodyr a

chwiorydd, 9:30am-11am 

Ar ddydd Mercher, Tîm Camau Bach 

Dydd Mercher, 22 Awst 2018 

Mae'r daith hon i'r bobl sydd wedi
mynychu'r Ganolfan yn y tymor

diwethaf. Mae angen talu blaendal o
£5 fesul teulu.

Gofynnwch i aelod o'r staff am
ragor o fanylion 

Dydd Iau – Grŵp Babanod 

Ar gyfer babanod 0-12 mis oed
• Dydd Iau 2, 9, 16, 23, 30 Awst, 9:30am-11am 

Dydd Iau – Grŵp Amser Gyda'n
Gilydd, ar gyfer plant 0-3 oed 
• Dydd Iau 2, 9, 16, 23, 30 Awst, 1pm-

3pm 

Nifer o sesiynau celf a chrefft a
chwarae anniben drwy gydol
gwyliau'r haf.

Taith y Ganolfan i 
Ddinbych-y-pysgod

Chwarae Mynediad Agored
Dydd Mercher 1, 8, 15, 22 a 29 Awst, 3pm-4:30pm

*Sesiynau Arbennig Iawn*
8 Awst – Academi Street Star Soccer, 

15 Awst – Sesiwn Dawnsio Stryd, 
29 Awst – Parti 'Yn ôl i'r Ysgol'!

Taith Chwarae Mynediad Agored
CrossFit – 17 Awst

Yn ôl eto oherwydd y galw mawr amdano!
Bydd y plant yn mwynhau sesiwn sy'n para
am awr, gan ddefnyddio llawer o egni!

Taith Chwarae Mynediad Agored – 
Limitless – 20 Awst

Bydd y plant yn cael sboncio o amgylch y lle
am 1 awr cyn cael pryd twym blasus yn yr

Ystafell Barti!

Taith Wobrwyo i blant 7-11 oed 
"Mae Bod yn Garedig yn Beth Braf"

Bydd y plant sydd â'r nifer fwyaf o 'bwyntiau'
yn cael mynd ar daith syrpréis wych er mwyn
gallu dweud 'diolch' wrthynt am fynd yr ail
filltir a bod yn garedig i'w gilydd yn y clwb.

Sesiwn chwarae mynediad agored ar gyfer plant 7-11 oed a chlwb chwarae ar gyfer
plant 4-6 oed a'u rhieni. Croeso i frodyr a chwiorydd



MAE'N BOSIBL Y GALL UNRHYW RAI O'R CYNLLUNIAU NEWID.
Cysylltwch â'r staff i gadarnhau unrhyw weithgareddau rydych am gymryd rhan ynddynt 

Diwrnod Hwyl yr Archarwyr 

Sesiynau Gwener Gwych

•Dydd Gwener, 3 Awst Diwrnod Hwyl yr Archarwyr 10am-2pm 

•Dydd Gwener, 10 Awst Taith Plant Dewi 
(ewch i weld Lucy James i gael rhagor o fanylion) 

•Dydd Gwener, 17 Awst Ymweliad gan dîm y Cwac Pac,
9:30am-12pm

•Dydd Gwener, 24 Awst Parti yn y Pwll 

•Dydd Gwener, 31 Awst Cinio gyda Peppa Pinc 9:30am-12pm

Bydd Meithrinfa Jellitotz yn cau
ddydd Gwener, 27 Gorffennaf 2018

ac yn ailagor ddydd Llun, 
3 Medi 2018

Clwb Gwyliau Dydd Gwener 

Bydd cinio yn cael ei weini bob dydd Gwener am 12pm, 
£1 ar gyfer oedolion, 50c ar gyfer plant. 

Cysylltwch â ni cyn 11am os hoffech chi gael cinio.
Diolch yn fawr

Ddydd Gwener, 3 Awst, 10am-2pm
Hwyl yn Rhad ac am Ddim

i'r Teulu Cyfan
Lluniaeth, Paentio Wynebau, Cestyll

Sboncio, Tatŵs Llwch Llachar, a Chelf a
Chrefft, yn ogystal ag adloniant gan

'Pick a Mix' 

Ar gyfer plant 4-7 oed a rhieni (Croeso i
frodyr a chwiorydd)

Sesiwn hwyliog ar gyfer y
teulu cyfan sy'n cynnwys
celf a chrefft, gemau a
gweithgareddau awyr
agored. Byrbryd iach ar
gael. 

Dydd Gwener,
27 Gorffennaf, a
3, 10, 17, 24 a 31
Awst

1pm-2:30pm



Ar ddydd Mawrth

24 Gorffennaf - 21 Awst

•Grŵp Babanod –
9:30am 12:00pm 

•Clwb Cinio –
12:00pm-1:00pm 

Diwrnod Hwyl yr Archarwyr
Bydd yr adloniant am ddim, gan
gynnwys gemau parti,
cerddoriaeth ac ymweliad gan
Batman! Bydd paentio wynebau a
chestyll sboncio ar gael yno hefyd,
yn ogystal â chelf a chrefft
archarwyr, sy’n cynnwys GORSAF
SLEIM! 

Diwrnod o Hwyl i'r Teulu ddydd
Iau, 2 Awst 2018 10am-2pm

Chwarae Mynediad Agored

Gweithgareddau /
Teithiau'r Ganolfan

Deulu

MAE'N BOSIBL Y GALL UNRHYW RAI 
O'R CYNLLUNIAU UCHOD NEWID.

Cysylltwch â'r staff i gadarnhau unrhyw weithgareddau neu
deithiau rydych am gymryd rhan ynddynt. O ran y teithiau,

sylwch: Rhaid i bob teulu gofrestru ymlaen llaw drwy ein
bwrdd 'Be sy' mlaen'. O ran yr holl weithgareddau eraill,

galwch heibio rhwng 10am a 2pm. 

01554 742498

Bydd Cylch Meithrin a Ti a Fi
Meithrinfa Felin-foel ar gau yn

ystod Gwyliau'r Haf. 

Teithiau ar ddydd Iau

9 Awst, Pwll Nofio Awyr
Agored Blackpill
9:30am-3:30pm 

23 Awst, Fferm Ffoli
9:30am-5:30pm

Diwrnodau i'r Teulu
ar ddydd Iau

Dewch i fwynhau
chwarae yn yr
awyr agored

25 Gorffennaf-22
Awst – 11.30-1.00pm

Taith y Ganolfan, Dinbych-y-pysgod, 22 Awst

Taith i'r rheiny sy'n bresennol yn rheolaidd
yn y sesiynau Grŵp Babanod, Clwb Hwyl i'r
Teulu, Rhieni a Phlant Bach/Iaith a Chwarae
a Chwarae Mynediad Agored.  

Byddwn yn teithio mewn bws a fydd yn gadael y Ganolfan
ac yn teithio i Ddinbych-y-pysgod am y diwrnod. Wedyn
byddwn yn cwrdd yn y man gadael pan fydd hi'n bryd
gadael.  

26 Gorffennaf, 
Diwrnod i'r Teulu,

10am-1pm
16 Awst, Diwrnod i'r
Teulu,10am-1pm     

Ar ddydd Mercher
"Chwarae yn y Parc"

Bob dydd Iau – 3:00-4:30pm
Nid oes yn rhaid i blant sydd dros 7 oed fod yng

nghwmni oedolyn ond rhaid i riant lenwi ffurflen
gofrestru cyn y sesiwn. 

*Sesiynau Arbennig Iawn*
• 9 Awst – Academi Street Star Soccer a Gwneud

Crochenwaith 
• 16 Awst – Sesiwn Dawnsio Stryd 
• 30 Awst – Parti ‘Yn ôl i'r Ysgol’!

Taith Chwarae Mynediad Agored 7-11 oed –
Sesiwn CrossFit – 24 Awst

Yn ôl eto oherwydd y galw mawr amdano! Trît arbennig
i'r plant sy'n dod i'r sesiwn Chwarae Mynediad Agored

bob wythnos. Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.
Gofynnwch i'r Arweinydd Chwarae am fanylion.

Taith Chwarae Mynediad Agored
Limitless – 20 Awst

Bydd y plant yn sboncio o amgylch y lle am 1 awr cyn
cael pryd twym blasus yn yr Ystafell Barti! 

Taith Wobrwyo i blant 7-11 oed 
"Mae Bod yn Garedig yn Beth Braf"

Bydd y plant sydd â'r nifer fwyaf o 'bwyntiau' yn cael
mynd ar y daith syrpréis wych hon er mwyn dweud

'diolch' wrthynt am fynd yr ail filltir a bod yn garedig i'w
gilydd yn y clwb. 


