
yr haf hwn

Dydd Mercher 25 Gorffennaf 
10.30 - 12pm: Chwarae a chreu 
gyda chlai 
1.30 - 3 pm: Taith natur – Dewch i
ddarganfod y trychfilod sy’n byw yn y
Mwynglawdd (Oedran 5+)

Dydd Iau 26 Gorffennaf 
10.30 - 12pm: Hwyl creadigol – Cyfle i
greu pethau gwych o eitemau cyffredin  
1.30 - 3pm: Hedfan barcud – Dewch i
greu a hedfan barcud o ddeunyddiau
wedi’u hailgylchu 

Dydd Mercher 1 Awst 
10.30 -12pm: Dewch am antur i chwilio
am drychfilod! Canfod ac adnabod y
bwystfilod bach sy’n byw yn y
Mwynglawdd 
1.30 - 3pm: Adeiladu tŷ i’r tylwyth teg
sy’n byw yn y dail a’r coed

Dydd Iau 2 Awst 
10.30 - 12pm: Crefftau cwch gwenyn –
Cyfle i wneud gwenynen a chwch
gwenyn i fynd adref gyda chi  
1.30 - 3pm: Chwaraeon a champau –
Dewch i gadw’n ffit (Oedran 5+)

Dydd Mercher 8 Awst 
10.30 - 12pm: Chwilota yn yr afon –
Dewch i weld beth sy’n byw yn afon
Clywedog 
1.30 - 3 pm: Chwarae a chreu gyda chlai 

Dydd Iau 9 Awst 
10.30 - 12pm: Hwyl creadigol – Cyfle i
greu pethau gwych o eitemau cyffredin
1.30 - 3 pm: Chwaraeon a champau –
Dewch i gadw’n ffit (Oedran 5+)  

Dydd Mercher 15 Awst 
10.30 - 12pm: Chwarae a chreu gyda
chlai 
12.00pm ymlaen: Mae croeso i bawb
ymuno â’n picnic cymunedol (dewch â’ch
bwyd a diod)

Dydd Iau 16 Awst 
10.30 - 12pm: Dewch am antur i chwilio
am drychfilod! Canfod ac adnabod y
bwystfilod bach sy’n byw yn y
Mwyglawdd
1.30 - 3pm: Taith dywys – Ymunwch â
Geraint ar daith ddifyr o amgylch
Pyllau Plwm y Mwynglawdd (tua 3
milltir) 

Dydd Mercher 22 Awst 
10.30 - 12pm: Adeiladu tŷ i’r tylwyth
teg sy’n byw yn y dail a’r coed 
1.30 - 3pm: Taith natur – Chwilio am
y trychfilod a’r creaduriaid sy’n byw
yn y Mwynglawdd (Oedran 5+)

Dydd Mercher 29 Awst 
10.30 - 12pm: Hwyl creadigol – Cyfle i
greu pethau gwych o eitemau cyffredin 
1.30 - 3 pm: Chwaraeon a Champau –
Dewch i gadw’n ffit (Oedran 5+)  

Dydd Iau 30 Awst 
10.30 - 12pm: Chwilota yn yr afon –
Dewch i weld beth sy’n byw yn afon
Clywedog 
1.30 - 3 pm: Taith dywys – Ymunwch â
Geraint ar daith ddifyr o amgylch Pyllau

Plwm y Mwynglawdd (tua. 3 milltir)

Dydd Iau 23 Awst 

DIWRNOD Y 

NORTH WALES
GOGLEDD CYMRU

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Rydym yn gofyn am gyfraniad bach ar gyfer pob gweithgaredd.
Mae toiledau ar y safle ac mae lluniaeth ar gael

 

 

Cynhelir yr holl ddigwyddiadau ym Mharc Gwledig Pyllau Plwm y Mwynglawdd, 
y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU 

 

Diwrnod Agored
Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf 

DEINOSORIAID

Dydd Sadwrn 1 Medi

Dewch â’r teulu i fwynhau

o 12.00pm 

Te Parti’r
Hetiwr Hurt 

Dewch i weld beth fydd yn digwydd
yma yn ystod yr haf, bydd lluniaeth 

ar gael 11am - 3pm

Mae llawer o weithgareddau cyffrous i’r teulu yn cael eu cynnal ym 
Mhyllau Plwm y Mwynglawdd bob dydd Mercher a dydd Iau yr haf hwn

11.30 – 2.30pm Allwch chi 
ddod o hyd i rannau’r deinosor? 
Beth am greu ailgylchasawrws a
llysnafedd deinosoriaid. Rhaid
archebu lle. £3 y plentyn

groundworknorthwales.org.uk/visitminera 
info@groundworknorthwales.org.uk

01978 757524
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