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Mae’r Fenter yn cynnal cyfres o sesiynau stori a chân am ddim
mewn llyfrgelloedd ar draws y Fro. 

Mae’r sesiynau yma i blant 0-5 oed yn cael eu cynnal yn wythnosol yn ystod
tymor yr ysgol, ac yn addas i rieni di-Gymraeg a dysgwyr.

Llyfrgell Y Barri – Pob dydd Mawrth 10.30-11am
Llyfrgell Llanilltud Fawr – Pob dydd Iau 10.30-11am
Llyfrgell Y Bontfaen – Pob dydd Iau 2-2.30pm
*NEWYDD* Llyfrgell Dinas Powys – Pob dydd Iau 10-10.30am. Mae hefyd

sesiwn grefftau yn dilyn y sesiwn hwn am 10.30am (£1.50 y plentyn).

Bydd Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd
unwaith eto eleni i Ynys y Barri – ar
ddydd Sadwrn, 17 Mehefin. Cafodd yr
ŵyl Gymreig flynyddol hon ei sefydlu gan
Fenter Bro Morgannwg yn 2015, i ddath-
lu a chodi proffil y Gymraeg yn y Fro.

Os nad ydych wedi bod yng Ngŵyl Fach y Fro
o’r blaen, dyma 6 rheswm da pam y dylech fynd
eleni.

CHWECH O RESYMAU DROS
GARU GŴYL FACH Y FRO 2017!
1) Y lleoliad 
Cynhelir Gŵyl Fach y Fro ar lan y môr yn Ynys

y Barri - y lle delfrydol ar gyfer gŵyl deuluol!
Mae’n cael ei chynnal rhwng 11.30am a 7pm ac
mae’n hawdd mynd yno ar y trên ac ar y bws.

2) Cerddoriaeth Ardderchog 
Bydd rhywbeth at ddant pawb yng Ngŵyl Fach y

Fro 2017 – o ganu pop i gerddoriaeth jazz. Mae’r
artistiaid yn cynnwys ffefrynnau cerddoriaeth
Gymraeg, y chwedlonol Bryn Fôn a’r Band , y grŵp
indie roc, Candelas a’r triawd electro pop, HMS
Morris. 

3) Stondinau, gweithgareddau a gweithdai
Mae digonedd i’w wneud yn y digwyddiad –

bydd stondinau’n gwerthu cynnyrch Cymreig lleol
ac anrhegion, ardal chwarae i blant, beiciau swigod,
sgiliau syrcas, taith wellingtons ar y traeth a llawer o
weithdai difyr. 

4) Bwyd a diod blasus 
Bydd y digwyddiad yn cynnwys bar a fydd yn

cael ei redeg gan fragdy lleol Tomos & Lilford, a
bydd bwyd yn cael ei weini gan Grazing Shed,
Ffwrnes Pizza a Bay 5.

5) Mae’n gyflwyniad ardderchog i’r
Gymraeg a’i diwylliant

Mae croeso i bawb yng Ngŵyl Fach y Fro  –

siaradwyr Cymraeg, dysgwyr Cymraeg neu unrhyw
un sy’n dymuno cael profiad o’r Gymraeg a’i diwyl-
liant am y tro cyntaf. Mae hefyd yn ffordd ardder-
chog o ganfod mwy am ddysgu Cymraeg, a bydd
Cymraeg i Oedolion a Chymraeg i Blant yn rhoi
cynghorion ar y diwrnod.

6) Mae’n RHAD AC AM DDIM!
Nid yw mynediad i’r digwyddiad yn costio’r un

geiniog!
I gael gwybodaeth am Ŵyl Fach y Fro ewch i
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Mae’r Fenter hefyd yn cynnal teithiau natur
dan arweiniad Jén Dafis yn fisol ar hyn o bryd,
a hynny mewn nifer o ardaloedd gwahanol ar
draws y Fro. 

Dros y misoedd diwethaf, mae’r lleoliadau difyr wedi
cynnwys Cosmeston, Traeth Llanilltud Fawr a Fferm
Ymddiriedolaeth Amelia.

Bydd y sesiwn nesaf yn cael ei gynnal ar ddydd
Gwener Mai 19eg ym Mharc Gwledig Porthceri, gan
gyfarfod am 10am ger y caffi. Dewch i ddysgu mwy am
fyd natur trwy hwyl, a chofiwch eich welis! Mae hwn yn
weithgaredd i’r teulu cyfan ond wedi’i anelu yn benodol
at blant 0-5 mlwydd oed. Y pris yw £3.50 y plentyn a
gallwch gofrestru ar wefan y Fenter neu trwy gysylltu
gyda ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029
20689888.

Fe fydd yr olaf yn y gyfres yma o Wâc Welis Tymor
yr Haf yn cael ei gynnal ar draeth Ynys y Barri yn ystod
Gŵyl Fach y Fro!

WÂC WELIS

DARPARIAETH
I DDYSGWYR

Sesiynau Amser Stori yn
Llyfrgelloedd y Fro

Mae datblygu
cyfleoedd allgyrsiol yn
hollbwysig er mwyn
cefnogi’r broses o
ddysgu ffurfiol, felly
mae’r Fenter wedi cyd-
lynu rhaglen o weith-
gareddau er mwyn
cynnig cyfleoedd i
ddysgwyr ymarfer a
defnyddio eu Cymraeg
yn gymdeithasol.
Mae’r gweithgareddau
yma’n addas i ddysg-
wyr o bob lefel.

Bore Coffi Foxy’s
Rydym yn cynnal

Bore Coffi misol yn
Foxy’s Deli, Penarth, a
hynny ar ddydd Iau
cyntaf pob mis.
Ymunwch â ni rhwng 10-
11am am glonc dros
goffi! Dyddiadau nesaf:
Mehefin 1af, Gorffennaf
6ed.

Bore Coffi Academy
Rydym hefyd yn ddi-

weddar wedi sefydlu
sesiwn newydd yn y
Barri, ac mae’r ymateb
wedi bod mor dda fel
bod hwn yn cael ei gyn-
nal yn wythnosol o hyn
ymlaen. Mae hwn yn cael
ei gynnal bob bore
Mawrth, 10-11am yn
Academy Espresso Bar,
sydd wedi ei leoli yn
adeilad Tŷ Pwmp y

Barri.
Dysgu a Diod
Mae gennym sesiwn

sgwrsio gyda’r nos yn
ardal Llanilltud Fawr,
sy’n cael ei gynnal ar nos
Lun cyntaf pob mis
rhwng 7-8pm yn yr Old
White Hart. Cyfle gwych
i gyfarfod dysgwyr eraill
ac ymarfer dy Gymraeg –
croeso i bawb!
Dyddiadau nesaf:
Mehefin 5ed, Gorffennaf
3ydd.

Mae nifer o glybiau chwaraeon wythnosol yn
cael eu trefnu ar draws y Fro, mewn partneri-
aeth rhwng Metner Bro Morgannwg, Cyngor
Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon yr
Urdd. 

Mae’r clybiau Nofio a Gymnasteg yn parhau, a
chlybiau newydd ar gyfer tymor yr Haf yn cynnwys
Clwb Chwaraeon yr Haf yn Llanilltud Fawr a
Chlwb Rygbi i blant Dosbarth Derbyn-Bl.1 yn y
Barri. Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau
uchod, ac i gofrestru’ch plentyn, ffoniwch
Swyddfa’r Urdd ar (029) 20635698 neu gysylltu’n
uniongyrchol gyda’r Swyddogion Chwaraeon isod:

Liam Higgins: liamhiggins@urdd.org / 07976
003344

Mabli Williams: mabliwilliams@urdd.org /
07500607409  

CLYBIAU
CHWARAEON


