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Cynradd 

Beicio i bawb 
Lefel dau

Amser
30-50 munud

Adnoddau
Papur, pensiliau lliw, 
pinnau ysgrifennu

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Y ddau

Amcan
Dysgu am wahanol fathau o feiciau a defnyddwyr beiciau.

Cynllun sesiwn

Cyflwyno’r dosbarth i’r gwahanol fathau o feiciau wedi’u 
haddasu, e-feiciau, beiciau cargo a threlars.
Siaradwch am nodweddion pob math o feic a, gan 
ddefnyddio’r daflen ganllaw, gofynnwch i’r dosbarth i bwy 
maen nhw’n meddwl y gallai pob math o feic fod yn arbennig 
o addas ar ei gyfer.
Gofynnwch i’r dosbarth greu poster yn hyrwyddo beiciau fel 
dull trafnidiaeth i bawb.
Gofynnwch i’r disgyblion gyflwyno eu posteri i’r dosbarth 
a siarad am eu syniadau ar gyfer gwneud beicio yn fwy 
cynhwysol i bawb.
Addasiad ar gyfer dysgu o gartref
Pan nad yw trafodaeth ddosbarth yn bosibl, gall disgyblion 
ysgrifennu nodweddion allweddol pob math o feic a’u 
syniadau nhw am bwy y gallai’r mathau hynny fod yn 
arbennig o addas ar eu cyfer.

Ffynhonnell

Bike It At Home, adnodd a ddatblygwyd gan Swyddogion 
Ysgolion yn Llundain yn ystod y cyfnod clo.

Hefyd, mae

cwis Kahoot 
heddiw ar 
gael yma
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Cynradd 

Beicio i bawb 
Taflen waith

Cyfarwyddiadau

Pwrpas y gweithgaredd hwn yw dysgu am wahanol fathau o feiciau a defnyddwyr beiciau.
1. Gan ddefnyddio’r daflen ganllaw, ymchwiliwch i wahanol fathau o feiciau, gan 

gynnwys beiciau wedi’u haddasu, e-feiciau, beiciau cargo a threlars.
2. Meddyliwch am wahanol nodweddion pob math o feic, a chan ddefnyddio’r 

wybodaeth isod, nodwch fanteision pob math o feic.
3. Creu poster yn arddangos y gwahanol fathau hyn o feiciau a beicio fel dull 

teithio i bawb.

Beic traddodiadol
Defnyddir y beic traddodiadol yn aml i fynd o le i le ond mae 
llawer o wahanol fathau i’w gael. Er enghraifft, gall beiciau trydan 
helpu i’ch pweru. Sylwch ar sut mae’r ffrâm yn cwympo i lawr ar 
rai beiciau gan ei gwneud hi’n haws camu dros y ffrâm.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Unrhyw un sy’n gallu cydbwyso a phweru beic! Mae fframiau 
wedi’u gollwng yn dda i’r rhai sydd â llai o symudedd fel pobl hŷn.

Tag-a-long
Math o dandem yw beiciau tag-a-long – beic sydd wedi’i gynllunio 
ar gyfer dau berson. Maent yn caniatáu i feic plentyn gael ei osod 
ar gefn beic oedolyn.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Plant sy’n newydd i feicio neu feicio ar ffyrdd. Mae’n ffordd 
wych o fagu hyder.



Beic llaw
Mae rhai beiciau wedi’u cynllunio i gael eu pweru â llaw. 
Gall beiciau llaw ddod fel un darn neu fel atodiad ‘clip on’ 
ar gyfer cadair olwyn.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Y rhai sydd â llai o symudedd neu ddim symudedd yn eu coesau. 
Unrhyw un sydd â symudedd da a chryfder yn eu breichiau.

Beic gorweddol
Os ydych chi’n defnyddio beic gorweddol, byddwch yn 
lledorwedd yn ôl, â’ch traed tua’r blaen.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Gall safle beicio gorweddol fod yn arbennig o dda i’r rhai sydd 
am roi llai o straen ar eu cefn, pengliniau a chymalau’r cluniau.

Beiciau cargo a threlars
Mae gan feiciau cargo adran ychwanegol, wedi’i chynllunio ar 
gyfer cario pethau ychwanegol. Gallwch chi droi eich beic yn 
feic cargo trwy osod trelar.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Yn nodweddiadol mae beiciau a threlars cargo yn cael eu 
defnyddio gan fusnesau i gludo nwyddau, a hefyd gan rieni 
i gludo eu plant.

Beiciau Trydan
Mae beiciau trydan, neu E-feiciau, yn darparu rhywfaint o 
gymorth trydanol ac yn lleihau faint o ymdrech gorfforol sy’n 
ofynnol i reidio. Daw e-feiciau ar sawl ffurf, o’r beic safonol, 
dwy olwyn, i feiciau tair olwyn a beiciau cargo!

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Mae e-feiciau yn wych i unrhyw un a allai fod eisiau gwneud eu 
taith ychydig yn haws yn gorfforol. Maen nhw’n ddefnyddiol i 
fusnesau gludo eitemau trwm neu swmpus gan ddefnyddio beic 
cargo trydan. Maen nhw hefyd yn gallu bod yn ddefnyddiol i bobl 
sy’n gorfod bod yn ofalus ynghylch faint o straen maen nhw’n ei 
roi ar eu corff.


