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21 March – 1 April 2022

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022

Cynradd 

O ba ddeunyddiau y 
dylid gwneud dillad 
beicio a pham?

Amser
15 munud 

(1 awr gydag Estyniad)

Adnoddau
PowerPoint dillad beicio

Bwrdd Gwyn 
Rhyngweithiol mawr/ 

siart troi a phapur
Taflen Waith dillad beicio

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Y ddau

Amcan
Ymchwilio i ddillad beicio a chynllunio dillad beicio i’w 
gwisgo i’r ysgol ar adegau gwahanol o’r flwyddyn.

Cynllun sesiwn

Defnyddiwch y rhaglen PowerPoint dillad beicio i hwyluso 
trafodaeth am y gwahanol fathau o ddeunyddiau beicio. 
Disgyblion i drafod y deunyddiau amrywiol a’u nodweddion.
Disgyblion i gwblhau’r daflen waith ar ddillad beicio gyda’r 
hyn o ddysgwyd o’r PowerPoint a’r drafodaeth grŵp.

Estyniad
Disgyblion i drafod y daflen waith dillad beicio i greu poster 
yn dangos amrywiaeth y cynlluniau ar gyfer ffurfwisg beicio. 
Disgyblion i drafod nodweddion a deunyddiau pob math o 
ddillad beicio a bwrw pleidlais ar y wisg orau
Cyngor doeth - gall disgyblion gynllunio gwisg ysgol sy’n gyfeillgar 
i feicio, neu offer beicio y gellir ei wisgo ar y ffordd i’r ysgol.

Ysbrydolwyd gan

Swyddog Ysgolion Sustrans.

https://www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day10
https://www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day10


21 March – 1 April 2022

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022

Cynradd 

O ba ddeunyddiau y 
dylid gwneud dillad 
beicio a pham? 
Taflen waith

Rhestrwch nodweddion yr hoffech eich dillad beicio eu cael
(er enghraifft, yn atal dŵr, yn anadlu, yn gallu ymestyn...)

Defnyddiwch y tabl yma i gymharu deunyddiau:
(E.e. Lycra, cotwm, neilon neu wlân ayb)

Deunydd Anfantais Mantais

Pa ddeunydd sydd orau ar gyfer yr haf?

Pa ddeunydd sydd orau ar gyfer y gaeaf?

Rhestrwch unrhyw nodweddion arbennig yr hoffech iddynt fod yn berthnasol i’ch dillad 
beicio, gan gynnwys nodweddion gwella gwelededd neu i ymdopi ag amodau’r tywydd


