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Ydych chi’n cynnal digwyddiad gyda’r nos? 

- Na, dydyn ni ddim yn cynnal y Nosweithiau Nadolig eleni. 

- Yn hytrach, rydyn ni wedi addasu’r digwyddiad gyda gwledd o weithgareddau bob 

penwythnos ym mis Rhagfyr, yn ystod oriau agor arferol yr Amgueddfa 10am-5pm. 

Mae’r cynnwys yn debyg iawn i’r Nosweithiau Nadolig diweddar – fel rhan o arlwy 

am ddim yr amgueddfa bydd Marchnad Grefftau, Cystadleuaeth Dylunio Carden 

Nadolig, Y Fari Lwyd a Hela’r Dryw a pherfformiadau gan Fand Pres, yn ogystal â 

gweithgareddau unigol wedi eu tocynnu sy’n cynnwys Cwrdd â Siôn Corn / Cegin 

Siân Corn / Ysgrifennu’ch Llythyr Nadolig yn Ysgol Maestir / Crefftau gyda’r Corachod 

/ Canu yn y Capel. Mae’n rhaid archebu tocynnau ar gyfer y gweithgareddau yma o 

flaen llaw. 

 

Beth yw’r canllaw oed ar gyfer pob gweithgaredd sydd wedi’i docynnu?  

- Cwrdd â Siôn Corn – canllaw oed 3+  

- Coginio gyda Siân Corn – canllaw oed 5+ 

- Ysgrifennu’ch Llythyr Nadolig yn Ysgol Maestir – canllaw oed 5+  

- Crefftau gyda’r Corachod – canllaw oed 5+  

- Canu yn y Capel – yn addas ar gyfer pob oed  

 

Galla i ddod â fy mabi gwrdd â Siôn Corn? 

- Mae canllaw oed o 3+ ar gyfer y weithgaredd ‘Cwrdd â Siôn Corn’. Mae angen i bob 

plentyn allu eistedd heb gymorth i wrando ar y stori, a mynd i fyny ar eu pen eu 

hunain i gasglu eu hanrheg oddi wrth Siôn Corn. 

- Does dim angen tocyn ar gyfer plant bach neu fabanod sydd ddim yn cymryd rhan, 

ond ni fyddan nhw’n derbyn anrheg. 

 

Pa fath o anrheg bydd y plant yn derbyn?  

- Llyfr Nadoligaidd sy’n addas ar gyfer pob oedran. 

 

Oes yna sesiynau cyfrwng Cymraeg? 

- Oes – rydym wedi amserlenni o leiaf un sesiwn Gymraeg bob dydd ar gyfer pob 

gweithgaredd. Mae’r amseroedd yma’n amrywio er mwyn sicrhau eich bod yn gallu 

mynychu pob un o’r gweithgareddau os ydych yn dymuno. Gellir cael mwy o fanylion 

am amseroedd pob sesiwn Cymraeg ar ein gwefan neu’r system archebu tocynnau. 

 

Ydy Siôn Corn yn siarad Cymraeg?  

- Wrth gwrs – mae Siôn Corn a’i Ffrindiau yn siarad pob un o ieithoedd y byd! Bydd 

sesiynau Penwythnosau Nadolig Sain Ffagan ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Gellir 

cael mwy o fanylion am amseroedd y sesiynau Cymraeg a Saesneg ar ein gwefan 

neu’r system archebu tocynnau. 
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Oes rhaid i mi brynu tocyn i fynd gyda fy mhlentyn i’r gweithgareddau?  

- Rhaid i bob plentyn sy’n cymryd rhan fod â thocyn. Nid oes angen tocyn ar oedolion 

sydd gyda phlentyn. 

 

Faint o oedolion gall fynychu’r gweithgareddau gyda phob plentyn? 

- Oherwydd prinder lle, dim ond un oedolyn gaiff fod gyda pob plentyn yn ystod y 

gweithgareddau. Mae’n bosibl bydd lle i fwy nag un oedolyn fynd gyda’r plentyn ar y 

diwrnod, yn ddibynnol ar niferoedd, ond ni allwn ni warantu hynny. 

 

Oes tocynnau am ddim ar gael i ofalwyr? 

- Oherwydd prinder lle yn yr adeiladau hanesyddol, yn anffodus ni allwn gynnig 

tocynnau am ddim i ofalwyr ar gyfer y digwyddiad hwn.  

 

Pellter rhwng gweithgareddau? 

- Gadewch 30 munud i gerdded o un gweithgaredd i’r llall. 

- Sicrhewch eich bod yn gwisgo esgidiau addas a dillad cynnes.  

 

Ydy’r adeiladau yn hygyrch?  

- Mae pob un o leoliadau’r gweithgareddau yn hygyrch. Cysylltwch â 

digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd. 

 

Oes lle saff i gadw bygis? 

- Oherwydd prinder lle yn yr adeiladau hanesyddol yn Sain Ffagan, bydd yn rhaid i chi 

adael pob bygi y tu allan i’r adeiladau. Nid oes lle saff i storio bygis tra eich bod ar y 

safle. 

 

A fydd modd i mi gyfnewid fy nhocyn am ddyddiad neu amser arall?  

- Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. 

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu. 

 

Oes rhaid i mi dalu am barcio? 

- Nid oes tocyn parcio wedi ei gynnwys ym mhris y gweithgareddau. Mae parcio yn 
costio £5 drwy’r dydd.  
 

Ydw i’n gallu dod â’r ci? 

- Cewch ddod â chŵn i Sain Ffagan, cyn belled eu bod ar dennyn byr. Dim ond cŵn 

tywys gaiff fynd i mewn i’r gweithgareddau a’r adeiladau hanesyddol. 

 

Lluniaeth 

- Bydd bwyd a diod ar gael yn y lleoliadau canlynol ar draws y safle – Siop yr 

Amgueddfa, bwyty Y Gegin, Popty Derwen, Siop Gwalia, Siop Losin, Gweithdy a 

PysgOdyn. 
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