Canllaw gwych i lefydd chwarae ym Môn

Mae’r canllaw wedi cael ei gynhyrchu
gan Uned Datblygu Chwarae Ynys
Môn ar ôl cael ei hysbrydoli gan lyfryn
a gyhoeddwyd yn gyntaf gan Dîm
Datblygu Chwarae Conwy ar gyfer
yr ardal honno.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau
am y canllaw hwn neu ynghylch
chwarae yn gyffredinol, cysylltwch
â Swyddog Datblygu Chwarae
Ynys Môn ar 01248 750057.

Mae Uned Datblygu Chwarae Ynys Môn yn gwneud ei gorau i gefnogi
eich hawl chi fel plant i chwarae. Diolch am y cymorth a’r lluniau gan
Croeso Môn a Chroeso Cymru.

Rydym ni wedi
cael help gan:
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Cynnwys

Am beth mae hwn yn sôn?
5.................. Manteision chwarae yn yr awyr agored
6.................. Cyngor call ar gyfer mynd allan i’r awyr agored
7.................. Llefydd chwarae cynhwysol
8.................. Map
9 – 17........ Cyrchfannau
18 – 29...... Traethau
19............... Cyngor call ar gyfer chwarae’n ddiogel wrth ddŵr
30 – 42..... Caeau chwarae
43 – 55..... Coedwigoedd a theithiau cerdded
44............... Cyngor call ar gyfer chwarae
yng nghefn gwlad
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Beth mae’r lluniau’n ei feddwl? Mae’r gofod yn dda ar gyfer:
Llwybr
rhwystrau
Parcio
Bywyd
gwyllt

Offer chwarae
sefydlog

Dringo coed
Gemau pêl
Cuddfannau

Dŵr
Tywod

Defnyddwyr
cadair olwyn

Am ddim
Beic

Caffi
Bwrdd
picnic
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dylunio: viewcreative.co.uk

Fe welsom ni bod llawer o bobl yn meddwl y dylai
plant fod yn chwarae allan mwy ac yn treulio
llai amser dan do, ond mae oedolion yn
ei chael yn anodd gadael i blant fynd
allan i chwarae yn aml.
Pwrpas y canllaw hwn ydi rhoi rhywfaint
o syniadau i chi am ble gallwch chi
fynd a beth allwch chi ei wneud wrth
chwarae allan. Mae’n cynnwys rhai
o’r traethau, parciau, caeau chwarae,
coedwigoedd a’r gwarchodfeydd natur gorau
ym Môn. Mae popeth sydd ynddo wedi’i labelu
gyda’r cyfleusterau sydd ar gael yn y lle, ond mae
llawer o weithgareddau nad ydynt wedi’u cynnwys
hefyd ac mae’n rhaid i chi feddwl amdanynt!
Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n defnyddio’r
canllaw i wisgo eich welis a rhedeg, neidio, sblasio,
dringo, rhwyfo, chropian a chwarae cuddio yn rhai o’r
llefydd chwarae gorau sydd gan Ynys Môn i’w gynnig.
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Rydym ni’n meddwl ei bod yn bwysig i blant gael amser i
chwarae allan gyda’u teuluoedd, ac yr un mor bwysig iddyn
nhw dreulio amser gyda’u ffrindiau yn archwilio eu cymuned
leol. Rydym ni’n credu mai’r math gorau o chwarae ydi
pan mae plant yn cael amser, gofod a chaniatâd i
ddewis beth mae nhw eisiau ei wneud. Rydym
ni’n galw hyn yn chwarae o ddewis rhydd.
Mae chwarae o ddewis rhydd
yn gallu cynnig rhai o’r
manteision rhagorol hyn:
Ymestyn sgiliau
Datblygu gallu corfforol ac emosiynol
Herio ein hunain mewn ffyrdd newydd
a chael profiad uniongyrchol o ganlyniad
i’n gweithredoedd
Meithrin cadernid
Dod yn agos at bobl a llefydd
Gwella lles ac iechyd meddwl
MAE’N HWYL !!!
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Mynd Allan
i’r Awyr Agored

Rhowch eich côt gynhesaf amdanoch, neu
eich het haul orau, ac ewch â rhywbeth i’w
fwyta a’i yfed gyda chi. Mae antur yn waith
llwglyd!
Ewch ag oriawr/ffôn/larwm gyda chi. Os byddwch chi’n ei osod ar gyfer yr amser
sydd gennych chi i chwarae, fe fyddwch chi’n gwybod pryd mae’n amser mynd
adref. Rhaid i chi ddeall ble mae eich ffiniau a chadw atyn nhw. Os byddwch
chi’n penderfynu mynd i rywle gwahanol, cofiwch ddweud wrth bwy bynnag sy’n
edrych ar eich ôl chi cyn cychwyn. Ewch â phethau i chwarae gyda chi, fel bocsys
cardfwrdd, rhaff, hen deiars, planciau pren a deunyddiau eraill, ond cofiwch ddod
â nhw adref yn ôl gyda chi! Pethau da i’w gwneud i ddechrau arni:
Dyma rai syniadau da i roi cychwyn i chi, oddi ar restr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
o 50 o bethau i chi eu gwneud cyn bod yn 11¾:

Dringo coeden
Rholio i lawr bryn mawr
Adeiladu cuddfan
Sgimio carreg
Hedfan barcud
Dal pysgodyn mewn rhwyd
Chwarae concyrs
Mynd ar eich beic ar siwrnai hir
Gwneud llwybr gyda ffyn
Gwneud cacennau mwd
Codi argae ar nant
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Gwneud cadwyn llygad y dydd
Cynnal ras falwod
Creu celf wyllt
Chwarae ffyn ‘pooh’
Neidio dros donnau
Gwneud cartref i anifail gwyllt
Adeiladu rafft
Hela trychfilod
Gwylio adar
Gwneud trwmped glaswellt
Cerdded yn droednoeth

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.50things.org.uk

Yn y canllaw yma rydym ni wedi
cynnwys gwybodaeth am fynediad
ffisegol i’r llefydd chwarae a beth sydd ar
gael yno. Er hynny, rydym ni’n deall nad
dyma’r unig rwystrau o ran mynediad
i blant ac mai dim ond am blant yn
cyrraedd rhywle’n gorfforol y mae
mynediad yn sôn. Mae’r term ‘cynnwys’
yn cyfeirio at blant yn teimlo eu bod nhw
eisiau bod yn y lle ar ôl cyrraedd yno.
Mae’r amgylchedd awyr agored yn
cynnig cyfleoedd chwarae amrywiol,
ond dydyn nhw ddim yn dweud wrth
blant sut dylen nhw chwarae neu
ryngweithio â nhw. Mae deunyddiau
naturiol fel dail, moch coed, dŵr, tywod,
glaswellt a mwd yn bethau i chwarae â
nhw, eu cyffwrdd, eu harogli a’u profi
ochr yn ochr â nodweddion naturiol fel
coed, meini, twmpathau a phlanhigion
mewn sawl ffordd. Mae’r hyblygrwydd
yma’n help i blant brofi’r llefydd chwarae
hyn ar eu telerau eu hunain.
Wrth fynd â phlant i lefydd chwarae
awyr agored, rydym ni’n annog oedolion
i gefnogi’r broses chwarae drwy
ganiatáu i blant fynd ar antur eu hunain.

Mae rhai safleoedd yn fwy addas ar
gyfer antura oherwydd bod oedolion
yn gallu gweld, a goruchwylio eu plant
o bell. Mae traethau a pharciau’n dda
ar gyfer hyn. Mae’n well gan rai plant
fod mewn llefydd tawelach ac mae
coedwigoedd yn gallu cynnig cyfle iddyn
nhw greu eu hafan ddiogel eu hunain.
Er hynny, mae’n well gan rai plant gael
mwy o gyfeiriad i’w chwarae, er mwyn
eu helpu i setlo yn eu hamgylchedd.
Mae’r caeau chwarae yn y canllaw
yn sicrhau hynny drwy gyfrwng offer
chwarae traddodiadol, ond mae hefyd
yn caniatâu iddynt archwilio o amgylch
ffin y safle, wrth i blant ddod yn fwy
cyfforddus gyda’r lleoliad.
Rydym ni wedi ceisio cynnwys
gwybodaeth am ba mor hygyrch
ydi pob lle chwarae, gan gynnwys y
cyfleusterau ynddo. Er hynny, gan mai
llefydd cyhoeddus ydi’r rhain, mae
nhw’n gallu newid. Felly, os ydych
chi’n poeni am fynd i leoliad penodol,
fe fyddem yn argymell eich bod yn
gwneud ychydig bach mwy o ymchwil
cyn cychwyn.
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1. Oriel Ynys Môn
CYFEIRIAD:

Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TQ

COST:

Oriau agor: 10.30am – 5pm
(Ar gau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd)

Ardal gweithgareddau plant, arddangosfeydd,
trin gwrthrychau.
YN DDA I: Tanio eich dychymyg a chamu’n ôl mewn amser.
CYFLEUSTERAU:

HYGYRCHEDD: Mae

pob ardal yn hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis.

Yma cewch gyflwyniad i hanes Ynys Môn. Cewch wybod am y diwydiannau
a roddodd yr ynys ar y map, y creiriau archeolegol sydd wedi eu darganfod, y
llongddrylliadau erchyll, a’r helwyr a ddaethant yn raddol yn ffermwyr cyntaf
Môn Mam Cymru. Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen hon:
www.kyffinwilliams.info/index.html
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2. PARC GWLEDIG Y MORGLAWDD
CYFEIRIAD:

Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi LL65 1YG

COST:

Maes parcio talu ac arddangos

CYFLEUSTERAU: Pwll i hwylio eich
cychod, llwybr cyfeiriannu, llwybr
natur, ardal bicnic, toiledau, cae
chwarae ar dir y caffi.
HYGYRCHEDD:

Llwybr wedi ei farcio o gwmpas y warchodfa ar gyfer cadeiriau olwyn.

Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, ymwelwch â Pharc
Morglawdd Caergybi. Wedi’i leoli ar safle hen chwarel lle cafwyd y cerrig ei
adeiladu Morglawdd Caergybi sy’n 1.5 milltir o hyd – y morglawdd hiraf yn Ewrop,
adeiladwyd rhwng 1846 a 1873. I lawrlwytho’r mapiau llwybr Natur a Chyfeiriannu
dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda: www.anglesey.gov.uk/planning-and-waste/
countryside/holyhead-breakwater-country-park
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3. Plas Newydd
CYFEIRIAD:

Llanfairpwll, Ynys Môn LL61 6DQ

COST:

Mae cost, ewch i ddolen Ymddiriedolaeth Genedlaethol
am fanylion pellach. Oriau agor: 10:30am – 5:30pm
(Cywir ar adeg cyhoeddi)

CYFLEUSTERAU: Ardal

bicnic, gerddi, cae
chwarae, tŷ coeden, ffrisbi golff.

HYGYRCHEDD: Mae pob ardal sydd yn yr awyr agored yn hwylus ar gyfer cadeiriau
olwyn a bygis.

Cewch fwynhau yr awyr iach ar daith gerdded hamddenol drwy’r ardd sy’n addas i bob
oedran. Pa fywyd gwyllt allwch chi ei weld? Efallai byddwch yn gweld wiwer goch...
Gadewch i ni losgi rhywfaint o’r egni sydd gennym dros ben yn y maes chwarae antur
ffantastig. Wedi’i osod ymysg y coed yn y ‘Dairy Wood’, mae’n lle gwych i chwarae
ac i antura. Edrychwch ar y wefan: www.nationaltrust.org.uk/plas-newydd-houseand-gardens/things-to-see-and-do/for-families
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4. Ynys Lawd
CYFEIRIAD:

Caergybi LL65 1YH

COST:

Mae cost, ewch i ddolen RSPB am fanylion pellach.
Oriau agor: Dydd Sadwrn – Dydd Sadwrn 10.30am – 5pm
(Ebrill – Hydref) (Cywir ar adeg cyhoeddi)

CYFLEUSTERAU: Nid yw’r llwybr i lawr i’r goleudy’n
hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis.
HYGYRCHEDD: Mae rhai llwybrau o gwmpas y Ganolfan Ymwelwyr yn hwylus i
gadeiriau olwyn a bygis.
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Fel un o’r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn - codwyd y goleudy ar
Ynys Lawd ar arfordir gogledd-orllewinol Môn fel pwynt cyfeirio i gychod y glannau,
ac i helpu llongau sy’n croesi Môr Iwerddon rhwng porthladdoedd Caergybi a Dun
Laoghaire. Ewch ar Daith y Goleudy, ond yn gyntaf, dilynwch siwrnai’r ceidwad i lawr
400 o risiau i’r ynys gan weld ar yr un pryd ddaeareg ryfeddol y clogwyni.
www.rspb.org.uk/reserves-and-events/find-a-reserve/reserves-a-z/reserves-byname/s/southstackcliffs/about.aspx

5. Melin Llynnon
CYFEIRIAD:

Llanddeusant, Caergybi LL65 4AB

COST:

Mae cost, ewch i ddolen Croeso Môn am fanylion pellach.
Oriau agor: Dydd Sadwrn – Dydd Iau 10.30am – 5pm (Ebrill – Hydref)		
(Cywir ar adeg cyhoeddi)

CYFLEUSTERAU: Deunyddiau

adeiladu ffau, tai crynion,
melin weithredol a
theithiau cerdded.
HYGYRCHEDD: Mae

Sbarduno eich
dychymyg a chamu’n ôl
mewn amser.

YN DDA I:

pob ardal yn yr awyr agored yn hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn

a bygis.
Melin Llynnon, a adeiladwyd yn 1775, yw’r unig felin wynt weithredol yng Nghymru.
Mae’n cynhyrchu blawd gwenith cyflawn gan ddefnyddio grawn organig. Mae yma
hefyd ddau dŷ crwn, sy’n nodweddiadol o fywyd ffermwyr yr Oes Haearn, tua 3000
o flynyddoedd yn ôl. Cerddwch Lwybr Llynnon (tua 2 filltir). Adeiladwch eich lloches
Oes Haearn gan ddefnyddio ein pecynnau Adeiladu Ffau. www.visitanglesey.co.uk/
en/things-to-do/activities/llynnon/#.WO4O8uQzXcc
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6. Castell Biwmares
CYFEIRIAD:

Stryd y Castell, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8AP

COST:

Codir ffi, ymwelwch â gwefan Cadw www.cadw.gov.wales

CYFLEUSTERAU: Maes

parcio talu ac arddangos gerllaw,
arddangosfa, siôp anrhegion.
HYGYRCHEDD: Mae’r rhan fwyaf o’r mannau awyr agored yn hwylus ar gyfer cadeiriau

olwyn a phramiau. Fodd bynnag, byddem yn argymell yn gryf i chi gysylltu â’r
ceidwad cyn eich ymweliad os oes gennych unrhyw ofynion penodol.
Cydnabyddir Castell Biwmares fel castell mwyaf datblygedig Edward I. Roedd ei ddyluniad
cyfrwys yn cynnwys waliau consentrig gyda thyrau, porthdai a dyfrffos - arddangosfa
ragorol o rym milwrol Edward. Fe’i adeiladwyd yn gyflym iawn mewn dim ond 3 blynedd
rhwng 1295 a 1298, ond ni chafodd ei gwblhau, oherwydd i Edward redeg allan o arian
mae’n debyg! Daeth Biwmares i fod yn brif dref Ynys Môn – yn ganolfan weinyddol bwysig
ac yn borthladd pwysig hefyd. Ym 1826, cysylltwyd Ynys Môn â’r tir mawr o’r diwedd wrth
i bont ysblennydd Thomas Telford gael ei hagor ar draws Y Fenai.
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7. Swtan
CYFEIRIAD:

Dilwyn, Porth Swtan, Rhydwyn, Ynys Môn, LL65 4EY

COST:

Codir ffi i ymweld â Swtan. Ewch i www.swtan.co.uk am fwy o fanylion.

Mae modd parcio
ac mae yma doiledau
cyhoeddus. Mae lluniaeth ar gael yn ystod y tymor gwyliau o’r
Caffi a’r bwyty cyfagos.

CYFLEUSTERAU:

HYGYRCHEDD: Wedi’i leoli yn ardal hyfryd Porth Swtan, gellir cael mynediad rhwydd i
Swtan ar hyd y lôn neu ar droed ar hyd y llwybr arfordirol.

Trowch y cloc yn ôl i 1910. Mae Swtan yn drysor o gelfi, deunyddiau, potiau, padelli a
lluniau o’r cyfnod. Wrth ymweld â’r bwthyn a’r ardal o’i gwmpas, mae’n hawdd dychmygu
sut roedd teulu bach yn brwydro i fyw heb ddŵr, toiledau ac ystafelloedd cysgu – y cyfan
a oedd ganddynt oedd ychydig o anifeiliaid, cae bychan a gardd berlysiau. Roeddynt yn
gwneud popeth â llaw - trwsio, golchi, coginio a magu’r anifeiliaid. Y tu allan, fe welwch
rywfaint o’r hen offer fferm a physgota – yr hyn a oedd yn angenrheidiol yn unig ar gyfer
bywyd syml trwy beth oedd natur yn ei ddarparu yn unig.
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Chwarae’n
Ddiogel wrth
Ddŵr
Mae dŵr yn un o adnoddau chwarae gorau byd natur a
dylai plant gael profiad o chwarae mewn dŵr, gyda dŵr
ac o’i amgylch. Er hynny, mae’n bwysig cofio am beryglon
dŵr a chadw’n ddiogel.
Dim ond gydag oedolyn dylech
chi chwarae wrth ddŵr neu mewn
dŵr
Edrychwch ar ragolygon y tywydd
ac amseroedd y llanw cyn mynd;
hyd yn oed ar ddiwrnod tawel, mae’r
cerhyntau’n gallu bod yn gryf
Os byddwch chi’n mynd i helynt,
codwch eich llaw i’r awyr a
gweiddi am help
Darllenwch unrhyw arwyddion
diogelwch ar y traeth neu wrth
yr afon a byddwch yn ymwybodol
o beryglon lleol penodol
Peidiwch â defnyddio teganau
gwynt mewn gwynt cryf neu ar
fôr stormus

Os gwelwch chi rywun arall mewn
helynt, dywedwch wrth swyddog
achub bywyd. Os nad ydych chi’n
gallu gweld swyddog achub bywyd,
ffoniwch 999 neu 112 a gofynnwch
am Geidwad y Glannau, ond peidiwch
â cheisio achub neb eich hun
Chwiliwch am wybodaeth am y
traeth rydych chi wedi’i ddewis cyn
mynd allan yn goodbeachguide.co.uk
Cofiwch fod cerhyntau cryf mewn
afonydd hefyd. Byddwch yn ofalus a
dim ond mewn rhannau tawel a bas
ddylech chi chwarae
Mae creigiau a meini wrth afonydd
yn hwyl i chwarae arnyn nhw ond
byddwch yn ofalus os ydyn nhw’n
llithrig

Rhagor o wybodaeth yn www.riverandseasense.com
www.visitanglesey.co.uk/en/about-anglesey/beaches
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8. Glan y Môr Biwmares
CYFEIRIAD:

Glan y Môr, Biwmares, Ynys Môn LL58 8BS

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae chwarae, pwll
padlo, traeth (tywod a cherrig
mân), hel crancod, pier.
HYGYRCHEDD: Llwybrau tarmac addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis, ramp ar gael
i fynd i’r traeth.

Llawer i’w wneud yma, dewch â rhwyd ac ewch i hel crancod, chwarae yn y
cae chwarae neu drochi eich traed yn y pwll padlo.
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9. Traeth Llanddwyn
CYFEIRIAD:

Niwbwrch, Ynys Môn LL61 6SG

COST:

Mae cost, cerwch ag ychydig o bunnoedd gyda chi.

CYFLEUSTERAU: Traeth (tywod a cherrig
mân), llwybr ffitrwydd, llwybr
beicio, gwarchodfa natur, toiled.
HYGYRCHEDD: Llwybr

beicio ar y trac oddi ar y ffordd.

Dewch â phicnic, eich sgwter neu eich beic a bwced a rhaw a threuliwch y diwrnod yma.
Cofiwch eich ysbienddrych i wylio’r adar yn y warchodfa natur hefyd. Llosgwch eich egni
drwy roi cynnig ar y llwybr ffitrwydd 10 gorsaf yn ogystal â 2 orsaf sy’n addas i gadeiriau
olwyn. Mae’r Llwybr Ffitrwydd yn cyfuno ymarfer corff a gynlluniwyd yn wyddonol gyda
cherdded neu loncian er mwyn darparu rhaglen ffitrwydd gytbwys i’r corff cyfan.
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10. Traeth y Newry
CYFEIRIAD:

Traeth y Newry, Caergybi, Ynys Môn LL65 1YA

COST:
CYFLEUSTERAU: Traeth (cerrig mân a chreigiau),
cae chwarae, llwybr beicio, gardd synhwyraidd,
toiled ac amgueddfa forwrol.
HYGYRCHEDD: Llwybr

wedi’i darmacio’n dda.

Cae chwarae yn edrych dros yr harbwr, gallwch wylio’r cychod yn mynd a dod
wrth i chi chwarae.
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11. Traeth Aberffraw
CYFEIRIAD:

Aberffraw, Ynys Môn LL63 5EX

COST:
CYFLEUSTERAU: Traeth

(tywod), twyni,
llwybr cerdded arfordirol ac afon.

HYGYRCHEDD: Mynediad ar laswellt yn gyntaf cyn camu dros nant fechan sydd
wedyn yn arwain at draeth tywodlyd ac euraidd.

Mae’n daith gerdded hanner milltir ar hyd glan yr afon dywodlyd a phan fyddwch yn
cyrraedd, mae’r traeth yn fawr ac yn eang. O’i amgylch, mae pentiroedd glaswelltog
dymunol sy’n cefnu ar y twyni tywod.
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12. Traeth Bae Trearddur
CYFEIRIAD:

Lôn Isallt, Trearddur, Ynys Môn LL65 2YU

COST:

Maes parcio talu ac arddangos

CYFLEUSTERAU: Traeth (tywod),
chwilota yn y pyllau ar y creigiau
a chrwydro, poblogaidd ar gyfer
chwaraeon dŵ r.
HYGYRCHEDD: Promenâd ochr yn ochr â’r traeth, mynediad i gadeiriau olwyn a bygis
drwy ddefnyddio’r ramp.

Cae chwarae wedi’i leoli gyferbyn â’r traeth. Mae i’r traeth ardal ymdrochi diogel
ac wedi’i marcio gan fwiau.
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13. Traeth Benllech
CYFEIRIAD:

Traeth Benllech, Benllech, Ynys Môn LL74 8TE

COST:
CYFLEUSTERAU: Traeth tywodlyd. Promenâd hyfryd
– delfrydol ar gyfer mynd am dro neu feicio.
Toiledau, ysbienddrych y gallwch dalu i’w
ddefnyddio, arcêd a nifer o lefydd bwyta.
HYGYRCHEDD: Mae cyfleusterau rhagorol ar gyfer yr anabl gyda mynediad i bramiau ac
ymwelwyr anabl i’r traeth hefyd.

Mae gan draeth Benllech dywod melyn hyfryd a dŵr clir sy’n ddiogel iawn ar gyfer
ymdrochi a phadlo ac mae digon o byllau creigiau i’w hymchwilio. Pan fydd y llanw yn isel,
mae milltiroedd o draeth i’w weld gan roi digon o le i blant ifanc chwarae neu fynd am dro.
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14. Traeth Rhosneigr
CYFEIRIAD:

Ffordd y Traeth, Rhosneigr, Ynys Môn, LL64 5QD

COST:
CYFLEUSTERAU: Gyda’i ddau draeth llydan, tywodlyd sef
Traeth Crigyll a Thraeth Llydan, mae’n boblogaidd
iawn ar gyfer pob math o chwaraeon dŵr.
HYGYRCHEDD: Mynediad ar hyd ramp tarmac i’r traeth ar gyfer cadeiriau olwyn
a phramiau.

Mae Rhosneigr yn le rhagorol ar gyfer cerdded ar y traeth gyda’i allfrigiadau creigiog a’i
dwyni tywod. Mae Llyn Maelog, lle mae mynediad rhwydd i bawb ar hyd llwybr estyllod,
hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno gweld y bywyd gwyllt lleol.
Ar ôl i chi gerdded ar hyd y milltiroedd o draethau tywodlyd, mae digon o lefydd ar
gael lle gallwch fwynhau pryd o fwyd yn y bwytai lleol neu beth am ddiod a hufen iâ,
perffaith!
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15. Traeth Rhoscolyn
CYFEIRIAD:

Borth Wen, Rhoscolyn, Ynys Môn, LL65 2NX.

COST:

Maes parcio talu ac arddangos

CYFLEUSTERAU: Mae Borthwen yn ardal brydferth, dywodlyd
sydd â nifer o dwyni tywod ac ychydig o ynysoedd
creigiog ar hyd y traeth. Mae yma hefyd rai cyfleusterau
sylfaenol megis toiledau a chawodydd.
HYGYRCHEDD: Gellir cael mynediad ar hyd Llwybr Arfordirol Ynys Môn o Fae Trearddur
neu o faes parcio Borthwen.

Mae hwn yn draeth teuluol rhagorol sy’n cynnwys twmpathau tywod a nifer o byllau
creigiau. Mae gan Borthwen draeth euraidd sydd ag elfen gysgodol. Mae’r daith ar hyd
y clogwyn yn mynd â chi o gwmpas y pentir a bydd digon o gyfle i edmygu ffurfiant y
creigiau. Cadwch lygad allan am forloi llwyd sy’n ymweld â’r ardal yn rheolaidd.
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16. Moelfre
CYFEIRIAD:

Gwylfan yr RNLI, Moelfre, Ynys Môn, LL72 8LG

COST:

Maes parcio talu ac arddangos

CYFLEUSTERAU: Yr Wylfan, toiledau,
bwytai lleol a meysydd parcio.
HYGYRCHEDD: Mae’r ddwy daith gerdded yn cychwyn o’r Wylfan ac yn dilyn y llwybr
arfordirol i gyfeiriad Swnt. Mae’r rhan hon o’r llwybr arfordirol yn addas ar gyfer
cadeiriau olwyn a phramiau. Ar gyfer y daith gerdded fyrrach o 2km, ewch i’r
chwith heibio bythynnod y pysgotwyr yn Swnt a dychwelwch i’r pentref. Ar
gyfer y daith 4km, parhewch ar y llwybr arfordirol heibio’r bythynnod.

Ymwelwch â gorsaf bad achub a bythynnod y pysgotwyr, y man lle achubwyd criw
Hindlea, Porth Helaeth a chôf golofn y Royal Charter. Wedi cyrraedd adref bron iawn
ar ôl taith hir o Melbourne, Awstralia, gyda 452 o deithwyr a chriw a £320,000 o aur
Awstralia. Cafodd y Royal Charter ei dal mewn storm ddifrifol a suddodd y llong stêm ar
25 Hydref, 1859 ger pentref Moelfre, ar ei thaith i Lerpwl.
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17. Parc Talwrn
CYFEIRIAD:

Neuadd y Pentref, Talwrn, Ynys Môn LL77 7SS

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae chwarae, coed,
cae pêl-droed, pod chwarae, ardal
bicnic, siop gymunedol a chaffi.
HYGYRCHEDD: Os byddwch yn parcio ym maes parcio neuadd y pentref, mae yna
ychydig o risiau i gael mynediad i’r parc. Mae mynediad arall ymhellach i lawr
o’r neuadd gymunedol.

Digon o le a llefydd i chwarae cuddio, castell i chwarae Brenin a Brenhines a thwnnel helyg
hir a throellog fydd yn tanio eich dychymyg. Mae gwifren sip a phod chwarae sydd wedi’i
lenwi â theganau, mae croeso i chi eu defnyddio, ond cadwch pob eitem ar eich ôl.
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18. Parc Pandy
CYFEIRIAD:

Bryn Pandy, Corn Hir, Llangefni LL77 7NR

COST:
CYFLEUSTERAU: Cwrt muga, cae chwarae,
twnnel helyg a chae pêl-droed.
HYGYRCHEDD: Mae’r rhan fwyaf o’r parc yma yn laswellt gwastad. Fodd bynnag,
gall fod yn wlyb iawn ar ddyddiau glawog.

Mae fframiau chwarae grêt yn y parc yma, siglen fasged a thrawstiau balans i
berfformio gweithgareddau balansio fel mae mabolgampwyr yn ei wneud!
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19. Parc Mwd
CYFEIRIAD:

Greystones, Y Fali, Ynys Môn LL65 3EW

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae

pêl-droed
mawr gwyrdd, cae
chwarae a choetir.

HYGYRCHEDD: Llwybrau

graean yn hwylus i gadeiriau olwyn a bygis.

Coetiroedd bach yn agos i’r lle chwarae, delfrydol i adeiladu ffau, pwll dŵr
gerllaw a llwybr troed i fynd ar eich beic.
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20. Parc Rhosmeirch
CYFEIRIAD:

Rhosmeirch, Ynys Môn LL77 7NQ

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae chwarae, cae
pêl-droed a byrddau picnic.
HYGYRCHEDD: Parc

ar laswellt gwastad.

Mae digon o ddewis yma! Digon o amrywiaeth o fframiau dringo i swingio fel
mwnci, i siglen fasged y gallwch ymlacio arni a gwylio’r byd yn mynd heibio.
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21. Parc y Plant, Niwbwrch
CYFEIRIAD:

Parc y Plant, Niwbwrch, Ynys Môn LL61 6UJ

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae

chwarae, ardal fechan
werdd gyferbyn â’r parc a byrddau picnic.

HYGYRCHEDD: Llwybrau

tarmac addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis.

Mae llawer o offer ar gael yma os ydych chi’n ifanc iawn neu’n hŷn. Beth sy’n wych
yw bod y ddau barc ar gyfer oedrannau gwahanol wedi eu rhannu’n ddwy ran.

35

r y Sgrin = mWy o HWyl
EdrycHWch lai a

36

Limit Screen Time = MorE Fun

22. Parc Llanfaethlu
CYFEIRIAD:

Llanfaethlu, Ynys Môn LL65 4NU

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae

chwarae, rampiau
beicio, cae pêl-droed a byrddau picnic.

HYGYRCHEDD: Parc

ar laswellt gydag ychydig o lethr.

Mae amrywiaeth, o offer gwahanol i’w mwynhau ar gyfer pob oed! O ddringo gwe pry
cop, rampiau beic i si-so unigryw. Mae’r olygfa o’r parc yn wych hefyd!

37

23. Parc Gors
CYFEIRIAD:

Ffordd Caergybi, Llanfairpwll, Ynys Môn LL61 5YQ

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae chwarae, cae
pêl-droed, cwrt muga a byrddau picnic.
HYGYRCHEDD: Mae’r maes parcio wedi’i leoli yn agos i’r parc gyda llwybr llydan wedi’i
darmacio ac yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis.

Bydd cerddoriaeth yn eich clustiau wrth i chi chwarae gyda’r offerynnau synhwyraidd
lliwgar. Hwyliwch ymaith fel Môr-leidr ar fordeithiau anturus a rhedeg drwy’r twnnel helyg
troellog. Digon i danio eich dychymyg drwy chwarae!
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24. Parc Cemaes
CYFEIRIAD:

Ffordd Glascoed, Cemaes, Ynys Môn LL67 0HN

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae chwarae, cwrt muga,
gwifren sip, gwarchodfa a byrddau picnic.
HYGYRCHEDD: Mae’r maes parcio ger y Llyfrgell. Ychydig o waith dringo i fyny i ardal
fwyaf glaswelltog y parc.

Mae gwifren sip anhygoel yma a bydd rhai hŷn eisiau mynd arno. Mae rhywbeth
i rai o bob oed yn y parc hwn.
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25. Llannerch-y-medd
CYFEIRIAD:

Llannerch-y-medd, Ynys Môn LL71 8EU

COST:
CYFLEUSTERAU: Cae

chwarae, cysgodfa
a byrddau picnic.

HYGYRCHEDD: Mae’r

Parc yn cynnig ardal laswelltog, wastad a llwybrau hwylus.

Yn cynnig dewis o siglenni i blant ifanc a siglen fasged, ffrâm ddringo, sleid a lle
cysgodi i ymlacio a chael eich gwynt atoch.
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26. PARC Maes MartiN, Llanfechell
CYFEIRIAD:

Ffordd Bryn Du, Llanfechell, Ynys Môn, LL68 0PT

COST:
CYFLEUSTERAU: Maes chwarae, ardal gemau
aml-ddefnydd, cysgodfa a byrddau picnic.
HYGYRCHEDD: Mae gan y parc lawr â mat arno sy’n ei gwneud yn eithaf hawdd i symud
o gwmpas. Maes parcio wedi’i leoli gerllaw.

Mae’r parc yn boblogaidd iawn gyda phlant o bob oed, ardal chwarae aml-weithgaredd go
iawn sydd â digon o goed i chwarae a chuddio ynddynt.
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27. Parc Llangoed
CYFEIRIAD:

Llangoed, Ynys Môn, LL58 8LT

COST:
CYFLEUSTERAU: Maes

Chwarae, Cae pêl-droed,
pod chwarae a byrddau picnic.
HYGYRCHEDD: Mae’r parc ar laswellt fflat.

Parc y gallwch dreulio oriau ynddo. Mae’r parc hwn yn cynnwys nifer o brofiadau chwarae
o drawstiau cydbwyso i siglen fasged a chastell chwarae sy’n addas i unrhyw Frenin neu
Frenhines.
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Chwarae yng
Nghefn Gwlad
Mae natur yn darparu’r caeau
chwarae gorau yn y byd ac mae pobl
wedi profi bod cysylltu â natur yn
gwneud iddyn nhw deimlo’n well. Fel
gyda phob un o’r llefydd yn y canllaw
yma, mae’n rhaid gofalu am ein Cefn
gwlad, felly cofiwch gadw at y - Côd
Cefn Gwlad.
Parchu, Gwarchod, Mwynhau
Parchu pobl eraill
Cadw cŵn o dan reolaeth
effeithiol
Gadael giatiau ac eiddo fel
rydych yn dod o hyd iddyn nhw
a dilyn llwybrau troed oni bai
fod mynediad ehangach ar gael
Gwarchod yr amgylchedd
naturiol

Peidio â gadael unrhyw olion
o’ch ymweliad a mynd â’ch
sbwriel gartref gyda chi
Cofio am y gymuned leol a’r
bobl eraill sy’n mwynhau’r
awyr agored
Mwynhau’r awyr agored ond
cadw’n ddiogel hefyd
Cynllunio ymlaen llaw a bod
yn barod
Cadw at gyngor ac
arwyddion lleol
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www.visitanglesey.co.uk/en/about-anglesey/cycling

Rhosmeirch

Llyn Cefni

Bodffordd

Llwybr Beicio Cenedlaethol 8
Llwybr Beicio Cenedlaethol 5
Oddi ar y ffordd
Is ffordd
Mynediad Comisiwn Coedwigaeth
Llwybr bren

Llangefni

45

28. Llangefni - Bodffordd
CYFEIRIAD:

Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7DU

COST:

Maes parcio talu ac arddangos

Byrddau picnic, Afon
Cefni sy’n hir a throellog, cronfa
ddŵr, bywyd gwyllt a choetir.
CYFLEUSTERAU:

HYGYRCHEDD: Addas

ar gyfer beics, cadeiriau olwyn a phramiau.

Wedi’i hamgylchynu gan goed bytholwyrdd, mae’r gronfa ddŵŵr yn ffynhonnell bwysig
o ddŵŵr yfed ar gyfer Ynys Môn a hefyd yn ardal ragorol ar gyfer pysgota a bywyd gwyllt.
Os ydych yn hynod o lwcus, efallai y gwelwch chi ddyfrgi!
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29. Llyn Maelog
CYFEIRIAD:

Prif Ffordd, Rhosneigr, LL64 5JP

COST:
CYFLEUSTERAU: Llwybr pren sy’n gyfeillgar i
gadeiriau olwyn, gyda chyfle i fwynhau
gwylio adar ac eistedd ger y llyn ble mae
byrddau picnic wedi’i lleoli.
HYGYRCHEDD: Parcio oddi ar y ffordd ar gael gerllaw.

Taith gylchol o amgylch Llyn Maelog ar lwybr troed sydd wedi’i ddiffinio’n dda.
Cychwynnwch ar eich taith ger yr arwydd llwybr troed a dilynwch y daith o amgylch y llyn.
Mae’r llyn yn llawn bywyd gwyllt y gallwch edrych allan amdanynt, o Grëyr Glas i lyffantod.
Mae’r llyn 50 erw yn Llanfaelog, Ynys Môn wedi cael statws anghyffredin ardal werdd y
pentref gan eu drigolion.
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30. Bryn Celli Du – Llanddaniel
CYFEIRIAD:

Bryn Celli Du, Ffordd Heulog, Llanddaniel, Ynys Môn, LL61 6EQ

COST:
CYFLEUSTERAU: Rheseli beics, maes parcio. Rhaid i
bobl ifanc o dan 16 oed gael oedolyn gyda nhw.
HYGYRCHEDD: Parciwch yn y maes parcio, croeswch y ffordd ac fe gewch fynediad
i’r llwybr newydd a’r ramp. Dilynwch y llwybr ger yr afon rhwng y llwyni tuag at
y safle. Mae’n ddeg munud o gerdded ar dir da, fflat.

Ar Mehefin 21ain, diwrnod hiraf y flwyddyn, mae rhywbeth arbennig iawn yn digwydd ym
Mryn Celli Du. Ar y diwrnod hwn, mae pelydrau’r haul wrth iddo godi yn alinio’n berffaith
gyda’r rhan hon o’r twmpath hynafol gan daflu goleuni tu y mewn iddo.
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31. Traeth Coch i Goedwig Pentraeth
CYFEIRIAD:

Traeth Coch, Pentraeth LL75 8RJ

COST:
CYFLEUSTERAU:

Maes parcio,

lluniaeth.
HYGYRCHEDD: Mae’r daith gerdded yn mynd drwy dir garw, sy’n gallu bod yn wlyb
ar unrhyw adeg o’r flwyddyn felly gwisgwch esgidiau priodol. Mae’r traeth
tywodlyd yn ymestyn 2.5 milltir o Gastell Mawr, tir enfawr o garreg galch ar
ochr ogleddol y Bae, tuag at lwyfandir o’r enw Bwrdd Arthur i’r De.

Cerddwch yn dawel trwy’r goedwig ac efallai y byddwch yn clywed sŵn crafangau yn
sgrialu a chynffon goch yn diflannu tu ôl i goeden, gan ei fod yn un o brif gartrefi ein
Wiwer Goch gynhenid. Wrth i’r llanw fynd allan, gallwch fynd yn agosach at y traeth ac
fe welwch pam fod amrywiaeth o adar hirgoes yn mwynhau’r ardal. Mae hoel lwgwns
ar y tywod yn amlwg gyda phantiau bychan yn y tywod yw’r unig dystiolaeth o’r cregyn
bylchog sy’n llechu o dan yr wyneb tywodlyd.
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32. Aberlleiniog
CYFEIRIAD:

Llangoed, Ynys Môn LL58 8RY

COST:
CYFLEUSTERAU:

Llwybr pren a chastell

cudd.
HYGYRCHEDD: Llwybr

pren, ond mae grisiau yn arwain i’r Castell.

Mae Aberlleiniog yn drysor cudd. Mae yng nghanol coedwig dawel y Warchodfa
Natur. Gerllaw glannau culfor hyfryd Afon Menai, sydd o fewn ardal o harddwch naturiol
eithriadol (AHNE) Ynys Môn. Mae ei stori swynol yn llawn cymeriadau lliwgar, gan
gynnwys rhai o Dywysogion Cymru, Arglwyddi Normanaidd, Ysbeilwyr Llychlynnaidd,
bradwyr, môr-ladron a llawer mwy! Mae rhywbeth i danio dychymyg pawb yma! Mae
Aberlleiniog yn gastell ddirgelus, gyda nifer o gyfrinachau eto i’w darganfod!
Felly, os ydych yn llawn dychymyg ac yn mwynhau hanes, neu hyd yn oed os oes gennych
gi sy’n gwerthfawrogi taith gerdded natur, yna mae’n werth ymweld.
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33. Coed Cyrnol
CYFEIRIAD:

Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5EA

COST:

Maes parcio talu ac arddangos

CYFLEUSTERAU:

Afon, coetir a bywyd

gwyllt.
CYFLEUSTERAU: Mae’r

daith ar hyd Afon Menai yn hwylus i gadeiriau olwyn a bygis.

Mae Coed Cyrnol yn daith gerdded hyfryd trwy goetiroedd bach lle efallai y
byddwch yn ddigon ffodus i weld Wiwer Goch! Wedi’i leoli ar lan yr Afon
Menai rhwng Pont Borth Thomas Telford ac Ynys Sant Tysilio. Mae Coed Cyrnol a holl
ardal Afon Menai gyda llefydd diddorol i ymweld â nhw ac arsylwi natur gerllaw.
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Caernarfon

Y Felinheli

34. Lôn Las
CYFEIRIAD:

CYFLEUSTERAU: Byrddau picnic, afon
hir a throellog cefni, bywyd
gwyllt a choetir.

Malltraeth, Ynys Môn LL62 5AS

COST:
HYGYRCHEDD: Yn

hwylus ar gyfer beiciau, cadeiriau olwyn a bygis. Pob llwybr yn wastad.

Mae’r llwybr beicio yn mynd ar hyd Gors Malltraeth i Bont Marcwis. Mae’r llwybr
bron yn dair milltir o hyd mewn llinell hollol syth, felly gwae chi pan fydd y gwynt
yn eich erbyn! Edrychwch allan am Elyrch a Chrehyrod ar hyd glannau’r afon. Ar ôl
croesi dros yr A5 ac o dan gefnffordd yr A55, mae’r daith yn croesi hen reilffordd
Cangen Amlwch cyn mynd ymlaen i Langefni ar hyd glannau Afon Cefni. Mae’r daith
yn eich arwain i warchodfa natur leol Nant y Pandy sydd â llwybrau byrddau pren
ychwanegol a cherfluniau i gyfoethogi’r daith. Wedi mynd dan lein Gangen Amlwch
byddwch wedyn yn beicio uwchben Afon Cefni ar lwybr trawiadol cyn cyrraedd
glannau Llyn Cefni, cronfa ddŵr a gwarchodfa natur leol. Wrth argae’r gronfa
gallwch fynd i gyfeiriad y dwyrain i gysylltu â Llwybr Cenedlaethol 5 neu fynd am
y gorllewin i orffen y daith ym mhentref hyfryd Bodffordd.
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35. Cors Bodeilio
CYFEIRIAD:

Pentraeth, Ynys Môn

COST:
CYFLEUSTERAU: Bywyd,

planhigion a
nifer o adar gwlyptir.

HYGYRCHEDD: Maes parcio wyneb caled gyda lle i chwech o gerbydau, gydag un lle
yn cael ei gadw ar gyfer ymwelwyr anabl.

Gallwch fwynhau amrywiaeth o olygfeydd o’r gwelyau brwyn i lwybr pren sy’n
hwylus i bawb ac sy’n ymestyn am tua 700 medr o amgylch y safle.
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36. Twr Elin
CYFEIRIAD:

Ynys Lawd, Caergybi LL65 1YH

COST:

Oriau agor: Dydd Sadwrn – Dydd Iau 10.30am – 5pm
(Ebrill – Hydref)

CYFLEUSTERAU: Canolfan

ymwelwyr, canolfan
wybodaeth, toiledau, caffi, llogi
sbienddrychau a theithiau tywys ar gael.

HYGYRCHEDD: Maes

parcio ynghyd â thri lle parcio i’r anabl wedi’u marcio a rheseli

beiciau.
Golygfeydd ysblennydd o’r cytrefi adar môr sy’n bridio o Dwr Elin gydag
ysbienddrychau a thelesgopau wedi’u darparu i wylio natur ar ei orau.
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Eich Nodiadau Chi

Yn dudalen er mwyn hyrwyddo
gwybodaeth a digwyddiadau i Blant,
Bobl Ifanc a Theuluoedd Ynys Môn!
Ydach chi hefo digwyddiad
perthnasol ar Ynys Môn yr hoffech
ei hyrwyddo? Mae CROESO i chi
hyrwyddo’r digwyddiad ar y dudalen
yma hefyd!
Dilynwch ni…
Môn Dewch i Chwarae!
“Ar gyfer Plant a Phobl Ifanc
o bob gallu i brofi chwarae a
gweithgaredd corfforol o fewn
cymunedau Môn.”

