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Digwyddiadau a Gweithgareddau’r Haf 2022 
 

Gwersyll Gwyliau’r Haf 

Dydd Llun 25 Gorffennaf – Dydd Iau 28 Gorffennaf – Gwersyll Tennis Gwyliau’r Haf 

yng Nghanolfan Tennis Wrecsam i blant o 6 i 14 oed. 9am-4pm. Cost: £25 y diwrnod 

neu £85 am wythnos wrth archebu ymlaen llaw. I gael mwy o wybodaeth ac i 

archebu lle ewch i’r wefan: Canolfan Tennis Wrecsam / Hyfforddi / Gwersylloedd 

gwyliau / Manylion (lta.org.uk) 

 

Dydd Llun 25 Gorffennaf – Dydd Iau 28 Gorffennaf - Pêl-droed Pro-skill yn Neuadd 

Goffa Gresffordd/Cae Pêl-droed i blant rhwng 4-12 oed. 9:30am-3:00pm. £60 am yr 

wythnos. Mae archebu lle yn hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 

07732 648 043 

 

Dydd Llun 25 Gorffennaf – Dydd Gwener 29 Gorffennaf  – Dawns yn Theatr 

Ieuenctid Bitesize i rai o 8-18 oed. Cost £110 am yr wythnos. Wythnos i wella eich 

sgiliau mewn dawnsio Jazz, Cyfoes, Dawnsio Sioe a Theatr Sioe Gerdd. I gael 

rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i Ysgolion Haf Bitesize 2022 (google.com) 

 

Dydd Llun 1 Awst – Dydd Iau 4 Awst – Gwersyll Tennis Gwyliau’r Haf yng 

Nghanolfan Tennis Wrecsam i blant o 6 i 14 oed. 9am-4pm. Cost: £25 y diwrnod neu 

£85 am wythnos wrth archebu ymlaen llaw. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu 

lle ewch i’r wefan: Canolfan Tennis Wrecsam / Hyfforddi / Gwersylloedd gwyliau / 

Manylion (lta.org.uk) 

 

Dydd Llun 1 Awst – Dydd Iau 4 Awst - Pêl-droed Pro-skill yn Neuadd Goffa 

Gresffordd/Cae Pêl-droed i blant rhwng 4-12 oed. 9:30am-3:00pm. £60 am yr 

wythnos. Mae archebu lle yn hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 

07732 648 043. 

 

Dydd Llun 1 Awst – Dydd Gwener 5 Awst  – Annie yn Theatr Ieuenctid Bitesize i rai o 

5-18 oed. Cost £110 am yr wythnos. Cymrwch ran mewn gweithdai actio, dawnsio a 

chanu tra’n ymarfer ar gyfer perfformiad ar gyfer teulu a ffrindiau. I gael rhagor o 

wybodaeth ac i archebu lle, ewch i Ysgolion Haf Bitesize 2022 (google.com) 
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Dydd Mawrth 2 Awst – Dydd Mercher 3 Awst - Encanto: Gweithdy Theatr Sioe 

Gerdd Plant yn Tŷ Pawb, yn cael ei gynnal gan Julie Kirk Thomas - Dance 

Workshops. 10am-3pm. 2 ddiwrnod ysblennydd o ganu, dawnsio ac actio a’r 

uchafbwynt fydd perfformiad byr ar gyfer teulu a ffrindiau! Mae archebu lle yn 

hanfodol. Manylion cyswllt: danceworkshops@yahoo.co.uk neu ffoniwch  07944 

402474 i gael rhagor o wybodaeth.  

 

Dydd Llun 8 Awst – Dydd Iau 11 Awst – Gwersyll Tennis Gwyliau’r Haf yng 

Nghanolfan Tennis Wrecsam i blant o 6 i 14 oed. 9am-4pm. Cost: £25 y diwrnod neu 

£85 am wythnos wrth archebu ymlaen llaw. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu 

lle ewch i’r wefan: Canolfan Tennis Wrecsam / Hyfforddi / Gwersylloedd gwyliau / 

Manylion (lta.org.uk) 

 

Dydd Llun 8 Awst – Dydd Iau 11 Awst - Pêl-droed Pro-skill yn Neuadd Goffa 

Gresffordd/Cae Pêl-droed i blant rhwng 4-12 oed. 9:30am-3:00pm. £60 am yr 

wythnos. Mae archebu lle yn hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 

07732 648 043. 

 

Dydd Llun 8 Awst – Dydd Gwener 12 Awst  – Hairspray yn Theatr Ieuenctid Bitesize 

i rai o 5-18 oed. Cost £110 am yr wythnos. Cymrwch ran mewn gweithdai actio, 

dawnsio a chanu tra’n ymarfer ar gyfer perfformiad ar gyfer teulu a ffrindiau. I gael 

rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i Ysgolion Haf Bitesize 2022 (google.com) 

 

Dydd Llun 15 Awst – Dydd Iau 18 Awst – Gwersyll Tennis Gwyliau’r Haf yng 

Nghanolfan Tennis Wrecsam i blant o 6 i 14 oed. 9am-4pm. Cost: £25 y diwrnod neu 

£85 am wythnos wrth archebu ymlaen llaw. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu 

lle ewch i’r wefan: Canolfan Tennis Wrecsam / Hyfforddi / Gwersylloedd gwyliau / 

Manylion (lta.org.uk) 

 

Dydd Llun 15 Awst – Dydd Iau 18 Awst - Pêl-droed Pro-skill yn Neuadd Goffa 

Gresffordd/Cae Pêl-droed i blant rhwng 4-12 oed. 9:30am-3:00pm. £60 am yr 

wythnos. Mae archebu lle yn hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 

07732 648 043. 

 

Dydd Llun 15 Awst – Dydd Gwener 19 Awst  – Roald Dahl yn Theatr Ieuenctid 

Bitesize i rai o 5-18 oed. Cost £110 am yr wythnos. Cymrwch ran mewn gweithdai 

actio, dawnsio a chanu tra’n ymarfer ar gyfer perfformiad ar gyfer teulu a ffrindiau. I 

gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i Ysgolion Haf Bitesize 2022 

(google.com) 
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Dydd Llun 22 Awst – Dydd Iau 25 Awst - Pêl-droed Pro-skill yn Neuadd Goffa 

Gresffordd/Cae Pêl-droed i blant rhwng 4-12 oed. 9:30am-3:00pm. £60 am yr 

wythnos. Mae archebu lle yn hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â 

07732 648 043. 

 

Dydd Llun 18 Gorffennaf – Dydd Gwener 26 Awst – Gwersyll Chwaraeon yr Haf 

gyda Progressive Sports yn Ysgol Clywedog i blant o 4-12 oed. 9am-3pm. Cost 

£17.50 y diwrnod a £70 yr wythnos. I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch 

m.williams@progressive-sports.co.uk 

 

Dydd Mercher 24 Awst – Dydd Iau 25 Awst - Hairspray: Gweithdy Theatr Sioe Gerdd 

Plant yn Tŷ Pawb, yn cael ei gynnal gan Julie Kirk Thomas - Dance Workshops. 

10am-3pm. 2 ddiwrnod ysblennydd o ganu, dawnsio ac actio a’r uchafbwynt fydd 

perfformiad byr ar gyfer teulu a ffrindiau! Mae archebu lle yn hanfodol. Manylion 

cyswllt: danceworkshops@yahoo.co.uk neu ffoniwch  07944 402474 i gael rhagor o 

wybodaeth.  

 

Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf 

Profiad Byw yn y Gwyllt i’r Teulu yng Nghastell y Waun. 9:30am-4:30pm. I rai 7+ 

oed. Diwrnod cyfan o sgiliau awyr agored go iawn i rieni a phlant. Mae’r cwrs 

diwrnod hwn wedi ei gynllunio er mwyn i oedolyn ddod gyda’i blentyn/plant a 

byddwch yn dysgu gyda’ch gilydd. Mae’n berffaith i rieni neu deidiau a neiniau sy’n 

awyddus i gyflwyno cyfrinachau gwneud tân, adeiladu llochesi a hwyl Byw yn y 

Gwyllt i’w plant. Mae’r cwrs yn costio £85 i oedolyn a phlentyn. Gall plant 

ychwanegol ymuno â chi am £10 yr un yn ychwanegol. Mae archebu ymlaen llaw yn 

hanfodol. Mae tocynnau ar gael drwy’r wefan 

https://www.woodlandclassroom.com/event/family-bushcraft-experience-3  

 

Dydd Sul 24 Gorffennaf 

Profiad Byw yn y Gwyllt i’r Teulu yng Nghastell y Waun. 9:30am-4:30pm. I rai 7+ 

oed. Diwrnod cyfan o sgiliau awyr agored go iawn i rieni a phlant. Mae’r cwrs 

diwrnod hwn wedi ei gynllunio er mwyn i oedolyn ddod gyda’i blentyn/plant a 

byddwch yn dysgu gyda’ch gilydd. Mae’n berffaith i rieni neu deidiau a neiniau sy’n 

awyddus i gyflwyno cyfrinachau gwneud tân, adeiladu llochesi a hwyl Byw yn y 

Gwyllt i’w plant. Mae’r cwrs yn costio £85 i oedolyn a phlentyn. Gall plant 

ychwanegol ymuno â chi am £10 yr un yn ychwanegol. Mae archebu ymlaen llaw yn 

hanfodol. Mae tocynnau ar gael drwy’r wefan 

https://www.woodlandclassroom.com/event/family-bushcraft-experience-4  

 

Dydd Mawrth 26 Gorffennaf  

Sesiwn Grefft yn Amgueddfa Wrecsam. 1pm-3pm. Addurnwch darian bren i’w chludo 

adref gyda chi. Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid oes angen archebu lle. 
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Fit N Fed yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo. 9am-2pm. Rhwng 6 

ac 16 oed. Cyfle i bawb gael cinio a chadw’n heini. Am ddim. Archebwch le 

yma: Holiday activities Brymbo — TRY SPORTS & LEISURE (trysportsleisure.com) 

 

Dydd Mercher 27 Gorffennaf  

Chwarae gyda Phaent! yn Amgueddfa Wrecsam. 10:30am-1:30pm. Dyma sesiwn 

chwarae sy’n creu llanast felly sicrhewch eich bod yn dod â dillad sbâr a phethau ar 

gyfer glanhau eich plentyn. Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid oes angen archebu lle. 

 

Dydd Gwener 29 Gorffennaf  

Sesiwn grefft i blant, gwnewch robot pin hollt. Llyfrgell Wrecsam. Oed 5+, Am ddim, 

rhaid archebu lle. Ffionwch 01978 292090. 

 

Dydd Mawrth 2 Awst 

Sesiwn Grefft yn Amgueddfa Wrecsam. 1pm-3pm. Cynllunio eich cit pêl-droed eich 
hun. Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid oes angen archebu lle. 

Diwrnod gemau bwrdd. Llyfrgell Wrecsam. 10am-3pm. Gemau bwrdd teuluol wedi'u 
lleoli o amgylch y llyfrgell i chi fwynhau chwarae. 

Fit N Fed yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo. 9am-2pm. Rhwng 6 

ac 16 oed. Cyfle i bawb gael cinio a chadw’n heini. Am ddim. Archebwch le 

yma: Holiday activities Brymbo — TRY SPORTS & LEISURE (trysportsleisure.com) 

 

Dydd Mercher 3 Awst 

Chwarae â Darnau Rhydd! yn Amgueddfa Wrecsam. 10:30am-1:30pm. Fe fydd y 

sesiwn yn mynd yn ei blaen waeth sut fydd y tywydd felly sicrhewch fod gennych 

bopeth yr ydych ei angen boed yn law neu’n haul! Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid 

oes angen archebu lle. 

Diwrnod Chwarae yn Sgwâr y Frenhines a Llwyn Isaf 12pm-4pm. Digwyddiad 

mynediad agored rhad ac am ddim ar gyfer pob oed. 

Adrodd straeon gyda Jake Evans yn Erddig. 10am-4pm. Fe fydd Jake Evans yn ei ôl 

i fynd â ni i gyd ar antur adrodd straeon egnïol. Mae prisiau mynediad arferol yn 

weithredol. Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. 

 

Dydd Iau 4 Awst 

Stori a Chân efo Dechrau Da. Llyfrgell Wrecsam. 2pm-3pm. Ymunwch a ni ar gyfer 
caneuon, Storiau a chrefftau ac ymweliad gan yr Arth Dechrau Da. Free, Mae'r 
sesiwn hon yn ddwyieithog ac nid oes angen archebu lle. 

 

Dydd Gwener 5 Awst 

Stori i Blant Bach efo Dechrau Da. Llyfrgell Wrecsam. 10am-11am. Ymunwch a ni ar 

gyfer caneuon, Storiau a chrefftau ac ymweliad gan yr Arth Dechrau Da. Am ddim 

nid oes angen archebu lle.  
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Dydd Sadwrn 6 Awst a Dydd Sul 7 Awst 

Gŵyl Wyddoniaeth Darganfod//Discover yn Xplore! 9:30am-4:30pm. Mae 

Darganfod//Discover 2022 yn dychwelyd i strydoedd Wrecsam.  Wedi ei leoli o 

amgylch Xplore, Stryt Caer! Mae’r Ganolfan Wyddoniaeth a Tŷ Pawb wedi dod 

ynghyd i gyflwyno gŵyl wyddoniaeth gyfeillgar i’r teulu a fydd yn dathlu 

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a’r Celfyddydau. Fe fydd yr ŵyl 2 ddiwrnod yn 

llawn sioeau byw, gweithdai a stondinau. Mae tocynnau yn costio £8.50 yr un. Mae 

rhagor o wybodaeth yma: Darganfod Discover 2021 (wtm360.co.uk) 

 

Dydd Mawrth 9 Awst 

Sesiwn Grefft yn Amgueddfa Wrecsam. 1pm-3pm. Cyfle i greu eich nod tudalen 

papyrws eich hun ar thema Eifftaidd. Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid oes angen 

archebu lle. 

Fit N Fed yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo. 9am-2pm. Rhwng 6 

ac 16 oed. Cyfle i bawb gael cinio a chadw’n heini. Am ddim. Archebwch le 

yma: Holiday activities Brymbo — TRY SPORTS & LEISURE (trysportsleisure.com) 

 

Dydd Mercher 10 Awst 

Chwarae â Darnau Rhydd! yn Amgueddfa Wrecsam. 10:30am-1:30pm. Fe fydd y 

sesiwn yn mynd yn ei blaen waeth sut fydd y tywydd felly sicrhewch fod gennych 

bopeth yr ydych ei angen boed yn law neu’n haul! Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid 

oes angen archebu lle. 

Adrodd Straeon gyda Jake Evans yn Erddig. 10am-4pm. Fe fydd Jake Evans yn ei ôl 

i fynd â ni i gyd ar antur adrodd straeon egnïol. Mae prisiau mynediad arferol yn 

weithredol. Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.  

 

Dydd Gwener 12 Awst 

Diwrnod o Hwyl Cymuned Lleoedd Mwy Diogel. Sgwâr y Frenhines. 9am-5pm. Bydd 

reidiau ffair, stondinau, paentio wynebau a nifer o wybodaeth am Leoedd Mwy 

Diogel. 

 

Dydd Sadwrn 13 Awst 

Profiad Byw yn y Gwyllt i’r Teulu yng Nghastell y Waun. 9:30am-4:30pm. I rai 7+ 

oed. Diwrnod cyfan o sgiliau awyr agored go iawn i rieni a phlant. Mae’r cwrs 

diwrnod hwn wedi ei gynllunio er mwyn i oedolyn ddod gyda’i blentyn/plant a 

byddwch yn dysgu gyda’ch gilydd. Mae’n berffaith i rieni neu deidiau a neiniau sy’n 

awyddus i gyflwyno cyfrinachau gwneud tân, adeiladu llochesi a hwyl Byw yn y 

Gwyllt i’w plant. Mae’r cwrs yn costio £85 i oedolyn a phlentyn. Gall plant 

ychwanegol ymuno â chi am £10 yr un yn ychwanegol. Mae archebu ymlaen llaw yn 

hanfodol. Mae tocynnau ar gael drwy’r wefan 

https://www.woodlandclassroom.com/event/family-bushcraft-experience-2 
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Dydd Llun 15 Awst 

Sesiwn grefft i blant, gwneud melin wynt papur. Llyfrgell Wrecsam. Oed 5+, Am 

ddim, rhaid archebu lle. Ffonwch 01978 292090. 

 

Dydd Mawrth 16 Awst 

Sesiwn Grefft yn Amgueddfa Wrecsam. 1pm-3pm. Cynllunio eich bathodyn pêl-

droed eich hun. Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid oes angen archebu lle. 

Fit N Fed yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo. 9am-2pm. Rhwng 6 

ac 16 oed. Cyfle i bawb gael cinio a chadw’n heini. Am ddim. Archebwch le 

yma: Holiday activities Brymbo — TRY SPORTS & LEISURE (trysportsleisure.com) 

 

Dydd Mercher 17 Awst 

Chwarae gyda Dinas Cardbord! yn Amgueddfa Wrecsam. 10:30am-1:30pm. Beth 

fyddwch chi’n ei greu gan ddefnyddio cardbord yn y sesiwn chwarae awyr agored 

hwn? Digwyddiad rhad ac am ddim. Nid oes angen archebu lle. 

Adrodd Straeon gyda Jake Evans yn Erddig. 10am-4pm. Fe fydd Jake Evans yn ei ôl 

i fynd â ni i gyd ar antur adrodd straeon egnïol. Mae prisiau mynediad arferol yn 

weithredol. Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. 

 

Dydd Gwener 19 Awst  

Chwaraeon Pro-skills yn Amgueddfa Wrecsam 10:30am-3pm. Digwyddiad teuluol a 

fydd yn cynnwys dartiau pêl-droed gwynt, golff mini a llawer mwy. Digwyddiad rhad 

ac am ddim. Nid oes angen archebu lle. 

 

Dydd Mercher 24 Awst  

Adrodd Straeon gyda Jake Evans yn Erddig. 10am-4pm. Fe fydd Jake Evans yn ei ôl 

i fynd â ni i gyd ar antur adrodd straeon egnïol. Mae prisiau mynediad arferol yn 

weithredol. Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. 

 

Dydd Mercher 31 Awst 

Adrodd Straeon gyda Jake Evans yn Erddig. 10am-4pm. Fe fydd Jake Evans yn ei ôl 

i fynd â ni i gyd ar antur adrodd straeon egnïol. Mae prisiau mynediad arferol yn 

weithredol. Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. 
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Llyfrgelloedd 

Llyfrgell Wrcsam 

Dydd Iau 2-3 Stori a Chân  

Dydd Gwener 10-10.30 Stori i blant bach 

Dydd Sadwrn 10-3 Crefftau a 2-3 Lego 

Pob un am ddim, does dim angen archebu lle. 

 

Bydd Xplore! yn ymweld a bron phob lyfrgell dros yr haf. Cysylltwch â'r llyfrgell am 
ragor o wybodaeth. Rhaid archebu lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig. AM DDIM 

 

Dydd Mawrth 16 Awst 

Wrecsam (11-12.30)  

Wrecsam (1.30-3.00) 

 

Dydd Iau 18 Awst 

Rhiwabon (11-12) 

Cefn Mawr (2-3) 

 

Dydd Llun 22 Awst 

Y Waun (11-12) 

Rhos (2-3) 

 

Dydd Mawrth 23 Awst 

Brynteg (11-12) 

Llai (2-3) 

 

Dydd Gwener 26 Awst 

Coedpoeth (11-12) 

Gwersyllt (2-3) 

 

Bydd Magi Ann yn ymweld a bron phob lyfrgell dros yr haf.  Yn y sesiynau bore fe 

wnawn ni gynnal Sesiwn Celf a Chrefft am hanner awr cyn cynnal Sesiwn Stori a 

Chân gyda Magi Ann.  Yn y pnawn bydd rhaid cynnal Sesiwn Stori a Chân gyda 

Magi Ann yn barod ond gan roi pecyn ‘lliwio’ iddynt fynd adra gyda nhw.  

 

Dydd Mercher 27 Gorffennaf  

Coedpoeth (10:30am – 11:30am)  

Rhiwabon (1:30pm – 2:15pm)  

Brynteg  (3:00pm – 3:45pm) 
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Dydd Mercher 10 Awst 

Wrecsam (10:30am – 11:30am) 

Cefn Mawr (1:30pm – 2:15pm) 

Llai (3:00pm – 3:45pm) 

 

Dydd Mercher 24 Awst  

Gwersyllt (10:30am – 11:30am) 

Y Waun (1:30pm – 2:15pm) 

Rhos (3:00pm – 3:45pm) 
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Prosiect Gwaith Chwarae 

Abenbury 

11am-1pm 

Dydd Mawrth a Dydd Iau ym Mhentre Maelor (yn y maes chwarae). 

 

Brymbo 

11am-1pm 

Dydd Llun a Dydd Mawrth yn Cheshire View. 

Dydd Mercher yn maes Chwarae Rhodfa Lamberton. 

Dydd Iau a Dydd Gwener yng Nghae Merfyn, Tan-y-fron  

 

Caia 

Cynhelir 2 sesiwn yr wythnos drwy gydol y flwyddyn yn Nyffryn Gwenfro. 

 

Cefn ac Acrefair 

11am-1pm 

Dydd Llun a Dydd Mercher ym Mharc Plas Kynaston (drws nesaf I’r llyfrgell).  

Dydd Gwener ar gae Ysgol Acrefair. 

 

Coedpoeth 

2pm-4pm 

Dydd Mawrth a Dydd Iau yng Nghae Adwy. 

 

Gwersyllt 

2pm-4pm 

Dydd Llun a Dydd Mawrth ym Mharc Pendine. 

Dydd Mercher a Dydd Iau ar Gaeau Bradle. 

Dydd Gwener yn Ffordd Newydd, Brynhyfryd. 

 

Offa 

2pm-4pm 

Dydd Mawrth a Dydd Mercher ym Maes Chwarae Bryncabanau. 

Dydd Iau a Dydd Gwener yn y Parciau Bellevue. 

 

Rhos a Johnstown 

2pm-4pm 

Dydd Llun a Dydd Mawrth yn Morton Circle (Johnstown). 

Dydd Mercher ym Mryn y Brain. 

Dydd Iau a Dydd Gwener ym Mharc Ponciau. 

 

Rhostyllen 

http://www.facebook.com/WrexhamFamilyInformationService
http://www.facebook.com/WrexhamFamilyInformationService


 Dilynwch ni ar Facebook www.facebook.com/WrexhamFamilyInformationServiceCym i gael y 
wybodaeth ddiweddaraf a rhagor o weithgareddau. 
Er y gwnaed pob ymdrech i gadarnhau manylion, holwch y trefnydd cyn mynd i’r digwyddiad 

 

10am-1pm 

Dydd Mawrth to Dydd Gwener ar y caeau y tu ôl i Neuadd y Plwyf. 
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