
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oed Amser Cost (cyn 

gostyngiad aelod 
perthnasol) 

Dydd Llun Chwefror 20ain 

 Nofio Teulu 
Sesiwn pwll bas a phwll i ddysgwyr gyda pholisi mynediad 
hamddenol. 
0-3 oed - Un person cyfrifol 16+ i ddau o blant 
4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant 
0-3 a 4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant (un 0-3 oed a 
dau 4-7 oed) 

Unrhyw 
Oedran Polisi 

mynediad yn 
berthnasol 

9.15yb – 10.15yb £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 

oedolion. 

 Amser Sblash 
Sesiwn Hwyl yn y pwll gyda fflotiau, peli a gôl. 

Unrhyw 
Oedran Polisi 

mynediad yn 
berthnasol 

10.30yb – 11.45yb  £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 

oedolion. 

 Ffitrwydd Iau 
Sesiwn gampfa i blant 11 a 12 oed. Dewch ar eich pen eich hun 
neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn 
cymhelliant. Mae angen kickstart. 

11 - 12  12.00yb – 2.00yb £3.90 

Dydd Mawrth Chwefror 21ain 

 Gweithgarwch a Chwarae 
30 munud o ddosbarth gweithgaredd sy'n cynnwys chwaraeon, 
gemau a symud, ac yna 30 munud o chwarae, a fydd yn 
cynnwys paentio, crefftau a chwarae meddal. 

2 - 3 10.00yb – 11.00yb £3.10 

 Ffitrwydd Iau 
Sesiwn gampfa i blant 11 a 12 oed. Dewch ar eich pen eich hun 
neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn 
cymhelliant. Mae angen kickstart. 

11 - 12 10.00yb – 12.00yp £3.90 

 Sesiwn Tegan Gwynt (yn yr Pwll)       

Ydych chi'n barod i ymgymryd â her?                                    
(Rhaid bod yn nofiwr cymwys gan fod yn y pen dwfn) 

8+ 1.30yb – 2.30yb £5 

Dydd Mercher Chwefror 22ain 

 Nofio Teulu 
Sesiwn pwll bas a phwll i ddysgwyr gyda pholisi mynediad 
hamddenol. 
0-3 oed - Un person cyfrifol 16+ i ddau o blant 
4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant 
0-3 a 4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant (un 0-3 oed a 
dau 4-7 oed) 

Unrhyw 
Oedran Polisi 

mynediad yn 
berthnasol 

9.15yb – 10.15yb £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 
oedolion. 

 Amser Sblash 
Sesiwn Hwyl yn y pwll gyda fflotiau, peli a gôl. 

Unrhyw 
Oedran Polisi 

mynediad yn 
berthnasol 

10.30yb – 11.45yb £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 
oedolion. 

 Ffitrwydd Iau 
Sesiwn gampfa i blant 11 a 12 oed. Dewch ar eich pen eich hun 
neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn 
cymhelliant. Mae angen kickstart. 

11 - 12 12.00yb – 2.00yb £3.90 

 Sesiwn Chwarae 
Sesiwn gyda’r castell neidio, chwarae meddal a neuadd yn 
llawn gemau a theganau i losgi holl egni’r gwyliau. 

0 - 8  2.00yb – 3.30yb £3 

 

 

Amserlen Gweithgareddau Iau 
Dydd Llun 20ain i Dydd Sul Chwefror 26th 2023 

 



 

Dydd Iau Chwefror 23ain 

 Hyfforddi Pêl-droed 

Mewn partneriaeth â Fishguard Sports. 

Dewch i ymuno â Mia am gic o gwmpas. Ymarferwch eich 
sgiliau gwaith troed a phêl yn ogystal â chymryd rhan mewn 
gemau hwyliog. 

4 - 5 
6 - 10 

10.00yb – 10.45yb 
11.00yb – 12.00yp 

AM DDIM 
Ariennir gan 
Fishguard 

Sports 

 Ffitrwydd Iau 
Sesiwn gampfa i blant 11 a 12 oed. Dewch ar eich pen eich 
hun neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn 
cymhelliant. Mae angen kickstart. 

11 - 12 3.30yp – 5.00yp £3.90 

Dydd Gwener Chwefror 24ain 

 Sesiwn Chwarae 
Sesiwn gyda’r castell neidio, chwarae meddal a neuadd yn 

llawn gemau a theganau i losgi holl egni’r gwyliau. 

0 - 8 10.00yb – 11.30yb £3 

 GOGA Iau 
Ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol. Dewch i roi 
cynnig ar chwaraeon gan gynnwys pêl-droed, badminton, pêl-
fasged a llawer mwy! 

8 - 13 5.15yp – 6.00yp £3.15 

 Amser Sblash 
Sesiwn Hwyl yn y pwll gyda fflotiau, peli a gôl. 

Unrhyw Oedran 
Polisi mynediad 
yn berthnasol 

6.00yp – 6.45yp £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 
oedolion. 

Dydd Sadwrn Chwefror 25ain 

 Ffitrwydd Iau 
Sesiwn gampfa i blant 11 a 12 oed. Dewch ar eich pen eich 
hun neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn 
cymhelliant. Mae angen kickstart. 

11 - 12 11.30yb – 1.00yp £3.90 

 Nofio Teulu 
Sesiwn pwll bas a phwll i ddysgwyr gyda pholisi mynediad 
hamddenol. 
0-3 oed - Un person cyfrifol 16+ i ddau o blant 
4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant 
0-3 a 4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant (un 0-3 oed 
a dau 4-7 oed) 

Unrhyw Oedran 
Polisi mynediad 
yn berthnasol 

1.00yp – 2.00yp £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 
oedolion. 

Dydd Sul Chwefror 26ain 

 Nofio Teulu 
Sesiwn pwll bas a phwll i ddysgwyr gyda pholisi mynediad 
hamddenol. 
0-3 oed - Un person cyfrifol 16+ i ddau o blant 
4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant 
0-3 a 4-7 oed - Un person cyfrifol 16+ i dri o blant (un 0-3 oed 
a dau 4-7 oed) 

Unrhyw Oedran 
Polisi mynediad 
yn berthnasol 

11.00yb – 12.00yp £2.80 i blant 

iau, £3.70 i 
oedolion. 

 

 Pryd Amser  Cost (cyn 

gostyngiad aelod 
perthnasol) 

Ffitrwydd Teuluol 
Yn ystod y gwyliau, mae gennym sesiynau campfa 
teulu, lle gall plant 11 a 12 oed ddod i'r gampfa gydag 
oedolyn i weithio allan gyda'i gilydd. 
**Mae angen i bawb sy'n mynychu fod wedi mynychu 
sesiwn sefydlu campfa kickstart.** 

Dydd Llun – Dydd Gwener 

Dydd Sadwrn 

Dydd Sul 

7.00yb – 5.00yp 

8.30yb – 5.00yp 

8.30yb – 3.00yp 

£3.90 i blant, 
£5.20 i 
oedolion 

 


