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Cynradd 

Teithio llesol 
Anhygoel

Amser
20-30 munud

Adnoddau
Mynediad at ein fideo 
neu ein cyflwyniad ar 

gyfer y cyflwyniad
Papur, pensiliau lliw, 
pinnau ysgrifennu

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Y ddau

Amcanion
Deall ystyr teithio llesol, a manteision teithio llesol.
Creu poster neu ddarn o ysgrifennu creadigol i annog mwy o 
bobl i ddefnyddio teithio llesol.

Cynllun sesiwn

Dylai disgyblion wylio’r fideo neu edrych ar y cyflwyniad yn gyntaf. 
Yna gallwch gynnal trafodaeth fer i ategu’r prif bwyntiau, beth yw 
teithio llesol, a’i fanteision. 
Yna, rhowch dasg i’r disgyblion greu poster neu ddarn o ysgrifennu 
creadigol i annog mwy o bobl i ddefnyddio teithio llesol.
Gallwch ddewis wneud y naill neu’r llall, neu roi’r dewis i’r disgyblion.
Gallwch ddefnyddio’r posteri neu’r darnau ysgrifennu mae’r 
disgyblion wedi’u gwneud, drwy eu rhannu yng nghylchlythyrau’r 
ysgol neu eu harddangos o amgylch yr ysgol, felly gadewch 
iddyn nhw wybod beth fydd yn digwydd i’w darnau, a phwy maen 
nhw’n ceisio eu denu gyda’u posteri neu eu darnau ysgrifennu.
Rydym hefyd wedi darparu rhestr wirio ysgrifennu perswadiol.
Addasiad ar gyfer dysgu o gartref
Gofynnwch i’ch disgyblion restru manteision teithio llesol yn 
hytrach na chael trafodaeth yn y dosbarth. Gellir rhannu copi 
wedi’i argraffu o sleidiau’r cyflwyniad gyda disgyblion na allant 
wylio’r fideo dros y we.

Adnoddau ychwanegol

Gwyliwch y fideo yma: www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day1

https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day1
https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day1
https://www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day1
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Cyfarwyddiadau
Gwyliwch ein fideo neu edrychwch ar sleidiau’r cyflwyniad i ddysgu am deithio llesol.
Ar ôl i chi ddeall beth ydyw, a pham ei fod yn dda i ni, lluniwch boster neu 
ysgrifennwch llythyr i annog pobl i ddefnyddio teithio egnïol yn amlach.

Mynd ati i wneud poster trawiadol

 Gwnewch fersiwn bras neu sgets yn gyntaf cyn ichi 
wneud eich darn gorau o waith.

 Rhowch eich neges bwysicaf ar ben y dudalen.

 Sicrhewch fod eich ysgrifennu yn glir ac yn hawdd ei 
ddarllen.

 Dewiswch liwiau amlwg sy’n dal y llygad.

 Tynnwch luniau sy’n gwneud eich poster yn ddiddorol.

 Cadwch eich poster yn fyr ac yn syml. Os rhowch 
ormod o wybodaeth, efallai na fydd pobl yn ei ddarllen 
i gyd.

Rhestr wirio ysgrifennu perswadiol

 Ydych chi wedi penderfynu ar gynulleidfa 
glir fel y Pennaeth, disgyblion, teuluoedd, 
y gymuned neu rywun arall?

 A oes gan eich teitl neges gadarn? Mae 
angen i chi fachu’r darllenydd yn syth! 
Efallai byddwch chi’n dewis eich teitl 
ar ôl i chi ysgrifennu’ch darn – efallai y 
bydd rhywbeth gwych yn codi wrth i chi 
ysgrifennu.

 A ydych wedi cynnwys rhesymau i 
ddarllenwyr gefnogi eich safbwynt?

 A ydych wedi ymchwilio a rhannu ffeithiau 
a thystiolaeth i gefnogi’ch rhesymau?

 A yw’ch darn yn garedig ac yn ystyriol? 
Mae gan bawb farn wahanol ar yr hyn sy’n 
iawn ac yn anghywir. Byddwch yn barchus 
wrth ddewis eich geiriau. Gallwch chi 
wneud hyn a chael barn gref eich hun.

 Ydych chi wedi ystyried ochr arall y ddadl? 
Mae’n dda bod yn ymwybodol o sut y 
gallai eraill feddwl neu deimlo.

 Efallai yr hoffech chi ddefnyddio rhai 
cwestiynau rhethregol tuag at ddiwedd 
eich darn.

 Wnaethoch chi ddefnyddio datganiad 
cadarn i gloi i grynhoi eich dadl?
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Wnaeth rhywun
alw amdanaf i? 

Dyn Teithio
Llesol ydw i!

O, fe hoffwn i pe
na fyddai angen
imi deithio yn y 
car bob amser

Fe wna i
ddangos ichi!

Beth yw
teithio
llesol?!

Teithio Llesol yw
unrhyw ffordd o 

deithio sy‛n cael ei
bweru gan eich corff! 
Mae teithio llesol yn
anhygoel oherwydd…

Mae‛n dda
i‛r meddwl!

Mae‛n dda
i‛r corff!

Llai o geir yn
teithio = llai
o lygredd

Nawr, mae angen
eich help chi 

arnaf i rannu‛r
neges am Deithio
Llesol anhygoel!

Allwch chi ddylunio
poster, neu ysgrifennu

rhywbeth i helpu
i annog pobl eraill

i wneud mwy o 
Deithio Llesol?

‛Dewch inni
fod yn arwyr
teithio llesol

anhygoel gyda‛n
gilydd!!


