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Beicio i bawb Ysgogi ymchwil ar 
isadeiledd cynhwysolBeicio i bawbAr y cyd ag ARUP – tîm annibynnol o arbenigwyr sy’n gweithio ar draws y sector 

Amgylchedd Adeiledig – mae Sustrans wedi creu canllaw i feicio cynhwysol i bawb.

Dyma ddyfyniad o’r adroddiad hwnnw:

“O fy mhrofiad byw fy hun o ddarganfod beicio (a rennir gan filoedd o bobl eraill), 

ni allaf bwysleisio digon y buddion a ddaw o wneud beicio yn gwbl gynhwysol. 

Mae profi symudedd annibynnol ac effaith endorffinau, cyrraedd yr awyr agored 

ac ati yn drawsnewidiol i’r rhai ohonom sy’n cael anhawster symud o gwmpas fel 

arall. Yn groes i’r disgwyl efallai, mae beicio yn haws na cherdded llawer iawn o 

bobl Anabl ac felly mae’n berffaith ar gyfer cyrraedd lleoedd, pobl a chyfleoedd o 

bob math wrth wella ein hiechyd a’n lles.

Ar ôl adeiladu a darparu ar gyfer un prif broffil o feiciwr am gyfnod rhy hir 

(y gwryw canol oed ar feic), mae gennym rwystrau hirsefydlog i feicio i bobl 

Anabl (isadeiledd anhygyrch, costau gwaharddol offer, prinder arbenigwr 

cyngor a gwybodaeth ac ati). Mae’n bryd i hyn newid!

Dewch inni roi’r gorau i orddibyniaeth ddiangen pobl anabl ar ddulliau trafnidiaeth 

modurol a dulliau eraill nad ydynt yn egnïol. Gyda’n gilydd, gadewch i ni wireddu 

cydraddoldeb beicio!” Isabelle Clement, Cyfarwyddwr, Wheels for Wellbeing

Beicio i bawb – Canllaw ar gyfer beicio cynhwysol mewn dinasoedd a threfi

Detholiad o wefan Wheels For Wellbeing…

Yn ôl ein hymchwil ddiweddaraf, isadeiledd anhygyrch ar gyfer beicio yw’r 

anhawster mwyaf y mae beicwyr Anabl yn ei wynebu. Nid yw hyn yn syndod 

efallai, o ystyried y mathau o feiciau y mae llawer o bobl anabl yn eu defnyddio, 

megis beiciau llaw, beiciau gorweddol a beiciau tair olwyn, sydd fel rheol yn hirach 

ac yn lletach na beiciau dwy olwyn safonol – ynghyd â’r ffaith bod y rhan fwyaf o 

feicwyr Anabl yn defnyddio eu beic fel cymorth symudedd ac ni allan nhw ddod 

oddi ar eu beic a cherdded neu wthio eu beic drwy/heibio’r rhwystr.

Mae rhwystrau corfforol, fel bolardiau, pontydd a gatiau mochyn, yn peri problemau 

go iawn bob dydd sy’n cyfyngu ar allu beicwyr anabl i feicio ble dymunant a phryd 

dymunant.Wheels for Wellbeing: Isadeiledd i Bawb
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Beicio i bawb 

Cyfnod Allweddol 3

Amser

30-50 munud

Adnoddau

Papur, pensiliau lliw, 

beiros

Taflen waith mathau o 

daflenni beiciau

Taflen ysgogi ymchwil 

isadeiledd cynhwysol

Mynediad i’r rhyngrwyd 

(dewisol)

Gweithgaredd 

Unigo
l/Grŵp

Unigol

Amcanion

Dysgu am wahanol fathau o feiciau a defnyddwyr beiciau.

Dysgu am yr heriau y mae pobl anabl sydd am fwynhau 

buddion beicio yn eu hwynebu.

Cynllun sesiwn

Rhannwch y daflen waith sy’n esbonio’r gwahanol fathau o 

feiciau wedi’u haddasu, e-feiciau, beiciau cargo a threlars.

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried sut mae isadeiledd yn creu 

heriau i’r bobl sydd am eu defnyddio. Rhannwch y taflenni 

ysgogi ymchwil isadeiledd cynhwysol sy’n cynnwys rhannau 

o wefannau Wheels for Wellness a Sustrans i helpu gyda’r 

drafodaeth hon.

Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio ymhellach i’r grwpiau sy’n 

gweithio i wneud isadeiledd beicio yn fwy hygyrch i bobl anabl 

e.e. Sustrans ac Wheels for Wellness.

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried sut y gallai grwpiau 

ymgyrchu ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i leisio 

barn pobl anabl sydd eisiau gwell mynediad at feicio.

Rhannwch ddolenni i www.sustrans.org.uk a’r adroddiad 

Beicio i Bawb.

Rhannwch y ddolen i wheelsforwellbeing.org.uk

Addasiad ar gyfer dysgu o gartref

Yn ychwanegol at yr awgrymiadau ymchwil isadeiledd 

cynhwysol a ddarperir, efallai yr hoffech argraffu rhai 

tudalennau oddi ar wefan Wheels For Wellness ar gyfer y 

disgyblion hynny sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd i roi blas 

iddynt ar waith ymgyrchu’r mudiad.

Hefyd, mae

cwis Kahoot 

heddiw ar 

gael yma

Stroliwch A Roliwch 2022 
Archwiliad aer anhygoel Taflen waith

Rhan 2: cyfrifo allyriadau
Defnyddiwch yr wybodaeth isod i gyfrifo faint o allyriadau carbon deuocsid fyddai’n cael ei 

allyrru ar eich siwrne i’r ysgol gan ddefnyddio pob dull trafnidiaeth a restrir isod. Yn gyntaf, 

cyfrifwch bellter eich siwrne mewn milltiroedd, yna lluosi gyda’r ffigur isod.

Mae teithio llesol (cerdded, beicio, cadair olwyn) yn allyrru 0 cilogram o CO2/milltir

Mae ceir yn allyrru 0.30 cilogram o CO2/milltir

Mae bysiau’n allyrru 0.18 cilogram o CO2/milltir fesul teithiwr

Mae trenau’n allyrru 0.08 cilogram o CO2/milltir fesul teithiwr

Dalier sylw: Gall allyriadau carbon amrywio yn ôl mathau penodol o gerbydau, fel car bach 

neu gar mawr. Mae’r ffigurau a ddefnyddiwyd uchod wedi’u seilio ar gyfartaleddau penodol 

a gallwch eu defnyddio fel man dechrau ar gyfer archwilio ymhellach.

CanlyniadauCofnodwch yr hyn rydych wedi’i ddarganfod yn eich llyfr ysgrifennu. 

Cofiwch gynnwys eich cyfrifiadau ar gyfer y cyfrifiadau.

CasgliadauAllwch chi gyrraedd casgliadau am eich canfyddiadau am y tueddiadau 

Cenedlaethol a Rhanbarthol a data allyriadau? Allwch chi awgrymu 

unrhyw resymau dros y canfyddiadau hyn? Allwch chi ddod i gasgliad 

am ba ddulliau trafnidiaeth sy’n well i’r amgylchedd?

(Atebwch y cwestiynau hyn yn eich llyfr ysgrifennu.)
Beth yw’r ffordd orau o gyrraedd yr ysgol?

Cerdded
Beicio

Trên

Bws
Rhannu car

Gyrru

Mwyaf cynaliadwy 

Lleiaf cynaliadwy
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Archwiliad 

aer anhygoel 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

30-40 munud

Adnoddau

Gliniadur gyda mynediad 

at y rhyngrwyd neu daflen 

waith wedi’i hargraffu 

gyda data rhanbarthol 

wedi’i gynnwys

Gweithgaredd 

Unigol/Grŵp

Unigol

Amcanion

Archwilio tueddiadau ystadegau traffig ffyrdd cenedlaethol 

a rhanbarthol, yn benodol y mathau o gerbydau a’r ffyrdd 

a ddefnyddir.

Archwilio effaith defnyddio cerbydau ar lygredd aer ac allyriadau. 

Deall pwysigrwydd teithio llesol er mwyn lleihau allyriadau.

Cynllun sesiwn

Gofyn i ddisgyblion ddefnyddio data o ystadegau traffig ffyrdd yr 

Adran Drafnidiaeth i archwilio sut mae defnyddio cerbydau wedi 

newid dros y blynyddoedd. Gofyn iddyn nhw ffurfio damcaniaethau 

am y rhesymau dros y newidiadau. Anogwch nhw i ystyried y 

newidiadau tymor hir cyn y pandemig coronafeirws ynghyd ag 

effaith y cyfnodau o gyfyngiadau symud.

Bydd angen i’r disgyblion i ddefnyddio’r cyfrifiadau a ddarperir i 

gyfrifo sut mae siwrne ddyddiol i’r ysgol mewn car, bws neu ar feic 

yn creu gwahanol lefelau o allyriadau.

Dolen i ystadegau traffig ffyrdd yr Adran Drafnidiaeth:

https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-13.359/basemap-regions-countpoints

Rhesymau posibl am newid yn nefnydd cerbydau a ffyrdd:

• Technoleg (Sat Nav) yn galluogi defnyddio ffyrdd A a B llai yn haws.

• Mae teithio llesol yn dod yn gynyddol haws mewn dinasoedd, felly 

mae mwy o bobl yn defnyddio beic.

Addasiad ar gyfer dysgu o gartref

Gellir cwblhau’r archwiliad ar liniadur neu ar y daflen waith.

Ar gyfer disgyblion nad oes ganddynt fynediad at y rhyngrwyd a graffiau tueddiadau 

cenedlaethol yr Adran Drafnidiaeth, mae’r graffiau sy’n dangos y tueddiadau cenedlaethol 

wedi’u darparu mewn pdf ychwanegol y gellir ei argraffu a’i roi i ddisgyblion yn ôl y galw. 

Ychwanegwch graffiau tueddiadau eich rhanbarth er mwyn eu cymharu. Argraffwch graffiau 

tueddiadau eich rhanbarth hefyd er mwyn cymharu, gallwch ddod o hyd i’r data rhanbarthol 

yma: https://roadtraffic.dft.gov.uk/#6/55.254/-21.237/basemap-regions-countpoints

Stroliwch A Roliwch 2022 
Teithio llesol Anhygoel Taflen waith

CyfarwyddiadauGwnewch ymchwil i ddarganfod am deithio llesol a’i fanteision.

Unwaith rydych chi’n deall digon am deithio llesol, a pham mae’n dda i ni, ewch ati i ddylunio 

poster neu ysgrifennu erthygl ar gyfer cylchgrawn i annog pobl i ddewis teithio llesol yn amlach.

Mynd ati i greu poster trawiadol

 Lluniwch sgetsh neu fraslun yn gyntaf. 

Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu ble i 

ffitio eich lluniau a’ch geiriau. Yna, gallwch 

wneud newidiadau i’ch dyluniad yn barod 

am y fersiwn terfynol. Meddyliwch am y rhai mae eich poster yn 

anelu at eu denu. Rhowch eich darlun neu 

neges bwysicaf ar ben ac yng nghanol eich 

poster er mwyn i bobl weld hwnnw gyntaf.

 Cadwch eich poster yn gryno ac yn syml, 

os rhowch chi ormod o wybodaeth arno, 

ni fydd pobl yn ei ddarllen.

 Gwnewch yn siŵr fod unrhyw ysgrifen arno 

yn glir ac yn hawdd i’w ddarllen. Gallech 

ddefnyddio stensiliau i lunio llythrennau bras 

eglur. Gwiriwch a allwch chi ddarllen eich 

poster pan rydych yn sefyll 2 fetr oddi wrtho.

 Dewiswch liwiau trawiadol ar gefndir golau, 

ond peidiwch â defnyddio gormod o liwiau 

gwahanol. Dewiswch luniau defnyddiol i wneud eich 

poster yn un diddorol.

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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Teithio llesol 

Anhygoel 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

20-30 munud

Adnoddau

Papur, pensiliau lliw, 

pinnau ysgrifennu

Gweithgaredd 

Unigo
l/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

Cyflwynwch fanteision teithio egnïol i’r ysgol neu gadewch i fyfyrwyr 

ymchwilio iddynt eu hunain. Mae’r blog hwn, 9 reasons to take an 

active journey to school blog, yn le da i ddechrau. 

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’r blog gyda disgyblion nad oes mynediad i’r 

we ganddynt gartref.

Adnoddau ychwanegol

Gwyliwch y fideo yma: 

www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day1

Stroliwch A Roliwch 2022 
Eich dychymyg anhygoel Taflen waith

Dyfyniad“Imagination should be used, not to escape reality, but to create it.”

(“Dylid defnyddio dychymyg, nid i ddianc rhag realiti, ond i’w greu.”)

Colin Wilson, awdur
Cyfarwyddiadau1. Darllenwch y dyfyniad am ddychymyg a meddyliwch am y canlynol:

• Pa bryd rydych chi wedi defnyddio’ch dychymyg i ddatrys problem?

• Ym mha ffyrdd mae pobl wedi defnyddio eu dychymyg i greu’r byd rydyn ni’n 

byw ynddo? E.e. y bobl cyntaf yn rhwbio cerrig gyda’i gilydd i gynnau tân.

• Meddyliwch am ddau beth y mae angen i bobl ddechrau eu gwneud a dau beth 

y mae angen iddyn nhw roi’r gorau i’w gwneud er mwyn helpu ein planed.

2. Gwyliwch y fideo.
3. Meddyliwch am adduned neu addewid rydych chi am ei wneud i chi’ch hunan yn y 

dyfodol. Beth fyddwch chi’n ei wneud nawr i greu’r byd rydych chi am fyw ynddo? Crëwch 

fideo rhwng 30 eiliad ac un munud o hyd (gofynnwch am fenthyg ffôn eich oedolyn os 

nad oes gennych chi un), neu ysgrifennwch gerdyn post atoch chi’ch hunan yn y dyfodol.

4. Os dymunwch, gallwch anfon y fideo hwn at eich oedolyn a gofyn iddynt ei dangos 

i chi ymhen 10 mlynedd.

Annwyl fi fy hun yn y dyfodol...
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Eich dychymyg 

anhygoel 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

35 munud

Adnoddau

Mynediad at liniadur/ffôn/ 

y we i wylio fideo.

Papur a phensil

Gweithgaredd 

Unigol/Grŵp

Y naill neu’r llall

Amcanion

Grymuso’r disgyblion i weld eu dychymyg fel archbŵer 

y mae’r rhan fwyaf o oedolion wedi’i golli.

Annog disgyblion i berchnogi eu dyfodol a dychmygu 

byd y byddent yn falch o fyw ynddo.

Cynllun sesiwn

Bydd y disgyblion yn cael trafodaeth fer wedi’i seilio ar dyfyniad 

ynghylch dychymyg (gweler taflen waith).

Byddant yn meddwl am ystyr dychymyg iddyn nhw, ac adeg y mae 

wedi bod yn ddefnyddiol iddyn nhw. A sut mae pobl wedi defnyddio 

dychymyg i greu’r byd rydyn ni’n byw ynddo. A’r pethau mae angen 

i ni eu gwneud i helpu’r blaned.

Yna, dangoswch fideo byr am bŵer y dychymyg wrth greu byd newydd.

Gwyliwch yr awdur a gweithredwr amgylcheddol Rob Hopkins 

yn mynd am dro drwy ddiwrnod yn 2030. (Ymddiheurwn mae dim 

ond yn Saesneg y mae’r fideo hwn ar gael).

Y dasg yw creu naill ai cerdyn post neu fideo byr, wedi’i gyfeirio 

atyn nhw eu hunain yn y dyfodol. Gellir anfon hwn at riant / 

gwarcheidwad / oedolyn dibynadwy i’w ddangos yn ôl i’r disgybl 

ar bwynt penodol yn eu dyfodol (e.e. ymhen 10 mlynedd).

Addasiad ar gyfer dysgu o gartref

Argraffwch gopi o sgript y fideo a’r templed cerdyn post ar gyfer 

y plant nad oes ganddynt ddyfais i gysylltu â’r we.

Gellid amnewid y drafodaeth am weithgaredd ysgrifennu rhestr neu dynnu map meddwl.

Ffynhonnell

Datblygwyd y syniad hwn gan Swyddog Ysgolion Sustrans, ac fe’i 

hysbrydolwyd gan lyfr Rob Hopkins ‘From What Is to What If’.

Mae’r Transition Network wedi creu’r canllaw hwn i gefnogi grwpiau i gynnal 

sesiynau darlunio meddyliol. Dysgwch mwy am y mudiad Transition yma.

Hefyd, mae

cwis Kahoot 

heddiw ar 

gael yma
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5-4-3-2-1 Siwrneiau 

Meddylgar Taflen waithCyfarwyddiadauArchwiliwch eich ardal leol, gallai fod yn barc neu ar dir eich ysgol. Ar 

eich taith gerdded cymerwch sylw o’ch amgylchedd a dewch o hyd i rywle 

rydych chi’n teimlo rhyw gysylltiad ag ef. Gallai hyn fod yng nghysgod 

coeden, yn pwyso yn erbyn wal, yn gorwedd yn y glaswellt, yn eistedd 

rhwng y pyst gôl.Pan fyddwch chi wedi cyrraedd eich lleoliad, gwnewch eich hunain yn 

gyfforddus; gallwch eistedd, sefyll neu orwedd i lawr. Yna, cymerwch 

eich amser i ymlacio a chysylltu â’ch man hudol. Er mwyn eich helpu i 

gymryd sylw, meddyliwch am setlo yno gan ddefnyddio’r 5 tasg darganfod 

synhwyraidd hyn.5 peth y gallwch eu gweld, edrychwch ym mhobman o’ch cwmpas, 

edrychwch i fyny ar yr awyr, i lawr ar y llawr, ac i bob cyfeiriad o’ch 

cwmpas.Caewch eich llygaid a chymryd ambell anadl ddofn.

4 peth y gallwch eu cyffwrdd o’ch cwmpas heb godi.

3 peth y gallwch eu clywed.
2 beth y gallwch eu harogli.

1 Canolbwyntiwch ar un peth rydych chi’n ei deimlo/yn meddwl amdano.

Agorwch eich llygaid a dod yn ôl i’r foment bresennol, cymerwch ambell 

anadl ddofn i mewn ac allan drachefn. Codwch, trowch rownd a diolchwch 

i’ch man hudolus am y siwrne ymwybyddiaeth ofalgar rydych chi newydd 

ei chael. Myfyriwch ar bwysigrwydd cymryd yr amser i sylwi ar yr 

hyn sydd o’ch cwmpas ac ymlacio. Gall hwn fod yn ymarfer da 

i’w wneud ar eich taith i’r ysgol ar ddechrau’r diwrnod neu 

ar eich taith o’r ysgol i fyfyrio ac ymlacio.
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5-4-3-2-1 Siwrneiau 

Meddylgar 

Cyfnod Allweddol 3

Amser

20-30 munud

Adnoddau

Dim

Gweithgaredd 

Unigo
l/Grŵp

Unigol

Amcanion

Yr amcan yw i’r disgyblion fynd ar siwrne 

ymwybyddiaeth ofalgar drwy archwilio a sylwi 

ar eu hardal leol gan ddefnyddio eu synhwyrau.

Cynllun sesiwn

Archwiliwch eich ardal leol, gallai fod yn barc neu ar dir eich ysgol. 

Anogwch y disgyblion i ddod o hyd i rywle maen nhw’n teimlo rhyw 

gysylltiad ag ef, oddi wrth eu ffrindiau ac eraill. Gallai fod yng nghysgod 

coeden, yn pwyso yn erbyn wal, yn gorwedd yn y glaswellt, neu’n 

eistedd rhwng y pyst gôl.

Gofynnwch iddyn nhw wneud eu hunain yn gyfforddus: cânt ddewis 

eistedd, sefyll neu orwedd i lawr. Yna, mae eisiau iddyn nhw gymryd 

eu hamser a chysylltu â’r man hudol hwn drwy wneud y 5 dasg isod i 

archwilio drwy eu synhwyrau.

5 peth y gallwch eu gweld, edrychwch ym mhobman o’ch cwmpas, 

edrychwch i fyny ar yr awyr, i lawr ar y llawr, ac i bob cyfeiriad o’ch 

cwmpas.

Caewch eich llygaid a chymryd ambell anadl ddofn.

4 peth y gallwch eu cyffwrdd o’ch cwmpas heb godi.

3 peth y gallwch eu clywed.

2 beth y gallwch eu harogli.

1 Canolbwyntiwch ar un peth rydych chi’n ei deimlo/yn meddwl amdano.

Agorwch eich llygaid a dod yn ôl i’r foment bresennol, cymerwch ambell anadl 

ddofn i mewn ac allan drachefn. Codwch, trowch rownd a diolchwch i’ch man 

hudolus am y siwrne ymwybyddiaeth ofalgar rydych chi newydd ei chael.

Ffynhonnell

Siwrne ymwybyddiaeth ofalgar wedi’i haddasu sy’n canolbwyntio 

ar y synhwyrau o weithgaredd Magic Spot a gynhaliwyd gan un o’n 

Swyddogion Ysgolion yn ystod sesiynau ysgol y goedwig.

Calendr cynlluniau gwersi 
uwchradd Stroliwch a Roliwch
Wythnos 1

Prif noddwr:



21 March – 1 April 2022

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022

Diwrnod 6 Diwrnod 7 Diwrnod 8 Diwrnod 9 Diwrnod 10
Thema Beicio Anhygoel Siwrneiau anhygoel 

o bedwar ban byd
Eich Siwrne Anhygoel Ymyraethau Anhygoel Cynllunio Anhygoel

Gwers Sut mae Beicio yn 
Brwydro yn erbyn 
Newid Hinsawdd?

Darganfod teithiau epig 
i’r ysgol o bedwar ban 
byd

Beth sy’n gwneud eich 
taith i’r ysgol yn un 
anhygoel?

Annog teithio egnïol 
– cardiau trymps 
strydoedd

Cynllunio llwybr siwrne 
feicio

Adnodd Stroliwch A Roliwch 2022 
Sut mae Beicio yn 

Brwydro yn erbyn 
Newid Hinsawdd? 

Taflen waith
Beth yw newid hinsawdd?

Ysgrifennwch ddiffiniad y dosbarth yma:

O ble y daw allyriadau’r DU?

Priodwch y sector gyda’r ganran.
Sector

�Adeiladau�Amaeth�Diwydiant�Gwastraff�Gweithgynhyrchu�Hylosgi Tanwydd�Tanwydd byncer�Trafnidiaeth�Trydan a Gwres

Canran

�24%

�23%
�17%

�10%

�8%

�7%
�4%

�4%
�3%

O ble y daw allyriadau trafnidiaeth?

Priodwch y dull gyda’r ganran.
Modd

�Bysiau�Ceir/tacsis�Cerbydau Nwyddau Trwm
�Hedfanaeth (domestig)

�Llongau (domestig)
�Lorïau LGV�Rheilffyrdd�Arall

Canran

�55%
�16%

�16%

�5%
�3%

�2% �1%
�1%

Stroliwch A Roliwch 2022 
Eich siwrne anhygoel Taflen waith

CyfarwyddiadauNod y gweithgaredd hwn yw i chi feddwl am eich siwrne eich hunain i’r ysgol.

1. Meddyliwch am eich siwrne arferol i’r ysgol.

• Pa ddull trafnidiaeth ydych chi’n ei ddefnyddio?

• Pa mor hir mae’n ei gymryd?

• Beth ydych chi’n ei weld ar hyd y ffordd?

2. Tynnwch lun i grynhoi sut mae’ch taith yn 

gwneud ichi deimlo, gan feddwl am y rhannau 

MWYAF anhygoel a’r rhannau LLEIAF anhygoel.

3. Ysgrifennwch pam eich bod naill ai’n hoff neu 

ddim yn hoff o’ch siwrne.Tynnwch eich llun i grynhoi o sut mae’ch siwrne’n gwneud ichi deimlo, naill ai yma neu ar ddarn o bapur ar wahân:

Stroliwch A Roliwch 2022 
Cynllunio fy nhaith feicioEstyniad: Taflen waithGan ddefnyddio Google Maps a Komoot, cynlluniwch lwybr beicio 

yn eich ardal leol, gan ddefnyddio’r nodwedd a gynigir gan bob offer.

Mae’r llwybr yn mynd o 

 i 

Pam wnaethoch chi ddewis y llwybr hwn? 
Google mapsPellter y daith a ddewisais yw 

 km gyda graddiant o 
 a bydd yn cymryd 

 munud.

Sawl llwybr gwahanol y canfu Google Maps? 

Sut wnaethoch chi benderfynu pa un i ddewis? 
Wnaethoch chi unrhyw newidiadau i’ch llwybr? Os felly, pam? 

A oes ffyrdd prysur ar hyd eich llwybr? (gan ddefnyddio’r nodwedd traffig) Allech chi eu hosgoi?

Komoot
Pellter y daith a ddewisais yw 

 km gyda graddiant o 
 a bydd yn cymryd 

 munud.

A wnaeth Komoot argymell taith wahanol? Beth oedd yn wahanol am y daith? 

Wnaethoch chi unrhyw newidiadau i’ch llwybr? Os felly, pam? 

Ydych chi’n mynd ar hyd unrhyw lwybrau beicio a pha rai? 

A oedd unrhyw ran o’ch llwybr yn anaddas i feiciau penodol?

Er enghraifft, a fyddai arnoch angen beic mynydd ar gyfer darn ‘oddi ar y ffordd?’

Pa un oedd eich hoff offeryn? Pam? 

Stroliwch A Roliwch 2022 
Trymps Stryd

Coed

�Cyfeillgar i gerdded/beicio .............. 8

�Car-gyfeillgar .................................. 7

�Hwyliog ........................................... 7

�Cyflym a hawdd .............................. 8

�Deniadol ....................................... 10

�Diogel ............................................. 8

�Cost ................................................ £

Mae coed yn creu rhwystr naturiol i draffig, 

ond maen nhw’n gallu mynd yn wyllt a chreu 

rhwystrau os na chânt eu rheoli. Weithiau mae 

gwreiddiau’n cracio’r palmant a’r ffordd, sy’n 

ei gwneud yn anodd i gerddwyr a beicwyr.

Arwyddion ffyrdd�Cyfeillgar i gerdded/beicio .............. 5

�Car-gyfeillgar .................................. 9

�Hwyliog ........................................... 2

�Cyflym a hawdd .............................. 7

�Deniadol ......................................... 4

�Diogel ............................................. 5

�Cost .............................................. ££

Mae’r rhain yn dweud wrth yrwyr sut i 

ymddwyn. Ond maen nhw mor gyffredin, mae 

gyrwyr weithiau’n eu hanwybyddu. Nid yw 

arwyddion o reidrwydd yn newid ymddygiad 

heb bethau eraill fel twmpathau cyflymder.
Croesfannau teigr�Cyfeillgar i gerdded/beicio .............. 8

�Car-gyfeillgar .................................. 7

�Hwyliog ........................................... 8

�Cyflym a hawdd .............................. 6

�Deniadol ......................................... 8

�Diogel ............................................. 8

�Cost .............................................. ££

Mae’n bosibl gwneud croesfannau sebra yn 

fwy diddorol a hwyliog. Mae traffig yn aml yn 

mynd yn arafach oherwydd ei fod yn wahanol, 

gan ei gwneud yn fwy diogel yn gyffredinol.

Rhwystrau gosod�Cyfeillgar i gerdded/beicio .............. 8

�Car-gyfeillgar .................................. 6

�Hwyliog ........................................... 3

�Cyflym a hawdd .............................. 5

�Deniadol ......................................... 6

�Diogel ............................................. 7

�Cost .............................................. ££

Mae’r rhain yn creu troadau yn y ffordd 

sy’n arafu traffig. Yn aml, dim ond un car 

all fynd drwyddynt ar y tro, gan ei gwneud 

hyd yn oed yn fwy diogel i bawb.
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Stroliwch A Roliwch 2022 
Siwrneiau anhygoel 

o bedwar ban byd 
Taflen waith

CyfarwyddiadauMae plant ledled y byd yn gwneud siwrneiau epig i’r ysgol bob dydd. Mae’n rhaid 

i rai plant ddringo dros fynyddoedd neu groesi afonydd peryglus, sy’n llifo’n gryf.

Edrychwch ar yr erthygl Newsround neu’r clip fideo isod sy’n dangos rhai o’r 

siwrneiau eithafol y mae plant yn eu gwneud.

Gallwch ddefnyddio propiau neu animeiddio stop-symud i greu eich siwrne 

anhygoel eich hunain yn yr ystafell.

Dyfeisiwch eich antur eich hunain neu gallech ail-greu un o’r teithiau anhygoel 

hyn dan do (ac yn ddiogel!)
Fe allech chi greu golygfa gan ddefnyddio propiau a phethau eraill sydd ar gael 

ichi. Os ydych chi’n gwneud y gweithgaredd hwn gartref, gofynnwch i’ch rhiant 

neu ofalwr eich helpu chi i ffilmio. Mwynhewch, a chadwch yn ddiogel. Cofiwch 

wirio’ch syniadau gyda’ch oedolyn.Links
www.bbc.co.uk/newsround/22015415

Canllaw animeiddio stop-symud: 

www.instructables.com/Make-A-Stop-Motion-Animation-For-Beginners

Dyma ysbrydoliaeth o’r siwrne anhygoel hon a gafodd ei ffilmio gartref: 

www.youtube.com/watch?v=_HrIVWziJ0Y

Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) 

SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022

Stroliwch A Roliwch 2022 

Sut mae Beicio yn 

Brwydro yn erbyn 

Newid Hinsawdd? 

Cyfnod Allweddol 3 Amser

20 munud 

(1 awr gydag estyniad)

Adnoddau

PowerPoint Beicio 

i frwydro newid 

hinsawdd

Bwrdd gwyn/bwrdd gwyn 

rhyngweithiol mawr/siart 

troi papur

Taflen waith y disgybl 

beicio i frwydro newid 

hinsawdd

Gweithgaredd 

Unigo
l/Grŵp

Y ddau

Amcanion

Atgoffa; newid yn yr hinsawdd a dysgu am ‘o ble y daw 

allyriadau’r DU?’

Edrych ar sut gellir lleihau allyriadau, gyda phwyslais 

ar drafnidiaeth.

Cynllun sesiwn

Defnyddiwch y PowerPoint beicio i frwydro newid 

hinsawdd i hwyluso trafodaeth am newid yn yr hinsawdd 

ac allyriadau. Defnyddiwch y darnau procio cof yr athro os 

bydd angen.

Disgyblion i gwblhau’r daflen beicio i frwydro yn erbyn 

newid hinsawdd gyda’r hyn a ddysgwyd ganddynt o’r 

drafodaeth grŵp. Mae’r daflen waith hon yn cynnwys 

ysgrifennu eu cenhadaeth newid yn yr hinsawdd eu hunain.

Estyniad

Disgyblion i wneud fideo byr neu boster yn egluro sut mae 

beicio yn brwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Ysbrydolwyd gan

Swyddog Ysgol Sustrans.

Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) 

SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022
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Siwrneiau anhygoel 

o bedwar ban byd 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

90 munud

Adnoddau

Ffôn clyfar neu 

ddyfais arall sy’n gallu 

recordio fideo

Propiau

Papur, pensiliau, 

pinnau ysgrifennu

Gweithgaredd 

Unigol/Grŵp

Unigol neu mewn parau

Amcanion

Archwilio lleoedd pell i ffwrdd o gartrefi’r disgyblion.

Meithrin empathi ac ymwybyddiaeth fyd-eang trwy feddwl am 

blant sy’n gorfod gwneud siwrneiau peryglus i’r ysgol.

Annog dychymyg, creadigrwydd a datblygu sgiliau gwneud fideo 

trwy ofyn i ddisgyblion ffilmio siwrne anturus eu hunain, heb 

adael y tŷ (neu’r ystafell ddosbarth).

Cynllun sesiwn

Defnyddiwch y dolenni isod i ddysgu am rai o’r teithiau anhygoel 

mae plant yn eu gwneud ledled y byd i gyrraedd yr ysgol. 

Gofynnwch i’r disgyblion ddewis un o’r teithiau, neu ddychmygu eu 

taith anhygoel eu hunain, a’i hail-greu yn yr ystafell.

Gallant ddewis sut i wneud hyn – sefydlu ac actio golygfa, darlunio 

cartŵn, creu animeiddiad stop-symud, neu ddim ond dychmygu eu 

siwrne a chael eu cyfweld amdani.

Annog disgyblion i greu ‘bwrdd stori’ o’r darn byr cyn dechrau ei 

recordio. Pan fydd disgyblion yn creu bwrdd stori, gofynnwch iddynt 

feddwl sut y gallent greu golygfa fynyddig, anialwch neu gefnfor.

Addasiad ar gyfer dysgu o gartref: Gellir gwneud y recordio gartref neu yn yr ysgol. 

Os nad oes gan y disgyblion ddyfeisiau ar gael i recordio arnynt, fe allant lunio byrddau 

stori, gyda’r opsiwn i’w actio allan.

Dolenni defnyddiol:

Gallwch ddysgu mwy am rai o’r siwrneiau anhygoel y mae plant yn eu gwneud 

ym mhedwar ban byd:

www.bbc.co.uk/newsround/22015415

www.youtube.com/watch?v=zzpT_MFcWU0 (11 munud)

www.youtube.com/watch?v=EEJpkEctSEA (50 munud)

Dyma ysbrydoliaeth o’r siwrne anhygoel hon a gafodd ei ffilmio gartref:

www.youtube.com/watch?v=_HrIVWziJ0Y

Dyma ganllaw i greu eich animeiddiad stop-symud eich hunain:

www.instructables.com/Make-A-Stop-Motion-Animation-For-Beginners

Hefyd, mae

cwis Kahoot 

heddiw ar 

gael yma

Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) 

SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022

Stroliwch A Roliwch 2022 

Eich siwrne 

anhygoel 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

15-20 munud

Adnoddau

Papur, pinnau 

ysgrifennu, pensiliau

Gweithgaredd 

Unigo
l/Grŵp

Y naill neu’r llall

Amcan

I gael disgyblion i feddwl am eu siwrne arferol i’r ysgol a sut 

brofiad maen nhw’n ei gael ar eu siwrne fel rheol.

Cynllun sesiwn

Mewn grwpiau neu ar eu pennau eu hunain, gofynnwch 

i’r disgyblion feddwl am sut maen nhw’n teithio i’r ysgol.

Gofynnwch iddyn nhw dynnu llun i grynhoi sut mae eu 

siwrne yn gwneud iddyn nhw deimlo.

Beth maen nhw’n hoff ohono am eu taith? Beth nad ydyn 

nhw’n hoff ohono?

Gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu pa agweddau ar eu siwrne 

sy’n effeithio ar y ffordd maen nhw’n teimlo gan gynnwys yr 

amgylchedd adeiledig, mannau gwyrdd, traffig, ac ati.

Ffynhonnell

Big Street Survey, adnodd cwricwlwm sy’n galluogi 

disgyblion i ymchwilio i’r ardal o amgylch eu hysgol.

Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) 

SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022
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Ymyraethau 

anhygoel 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

40 munud

Adnoddau

Cardiau Trymps ‘Big 

Street Survey’ Sustrans

Cardiau senarios 

strydoedd

Gweithgaredd 

Unigo
l/Grŵp

Y naill neu’r llall

Amcanion

Dysgu mwy am yr ymyriadau a all wneud teithio llesol yn fwy 

diogel ac yn fwy braf.

Gweld y cyfyngiadau a’r cyfleoedd y mae’n rhaid eu goresgyn 

er mwyn sicrhau newid.

Cynllun sesiwn

Gweithgaredd chwarae rôl

Rhowch un o’r cardiau Senario Stryd ar bob bwrdd, ynghyd â set o 

gardiau Trymps Stryd (wedi’u torri’n gardiau unigol yn ddelfrydol).

Mae pob un o’r cardiau Trymps Stryd yn defnyddio system sgorio i 

ddangos ei nodweddion cadarnhaol a negyddol yn ogystal â’r gost.

Gofynnwch i bob grŵp ddod i flaen y dosbarth un ar y tro i gyflawni 

eu chwarae rôl Senario Stryd. Yna bydd gan y grwpiau eraill 

ychydig funudau i gynnig atebion i’r materion yn y senario.

Dylai’r ateb ystyried beth sydd orau i’r amgylchedd a’r bobl, ond 

mae hefyd yn bwysig iawn ei fod yn gyraeddadwy gyda’r gyllideb 

sydd ar gael.

Gofynnwch i’r disgyblion ddidoli’r cardiau Trymps Stryd yn dri phentwr yn 

dibynnu ar eu defnyddioldeb (ie, efallai, na) ac yna dewis 3-4 o’u cardiau 

mwyaf poblogaidd fel datrysiad i’w Senario Stryd.

Gyda’r dosbarth cyfan, trafodwch yr atebion y gwnaethon nhw eu cynnig 

a’r rhesymau cawsant eu dewis. Ailadroddwch hyn ar gyfer pob grŵp.

Mae yna amrywiaeth o weithgareddau eraill y gellir eu chwarae gyda’r Trymps 

Stryd (gweler y dudalen olaf).

Addasiad ar gyfer dysgu o gartref:

Yn hytrach na thrafod gyda’r grŵp pam eu bod wedi dewis datrysiad penodol i bob 

senario, gall disgyblion sy’n dysgu o bell ysgrifennu nodiadau i egluro eu dewis.

Hefyd, mae

cwis Kahoot 

heddiw ar 

gael yma

Sustrans is a registered charity in England and Wales (number 326550) 

and Scotland (SC039263). © Sustrans 2022
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Cynllunio fy 

nhaith feicio 

Cyfnod Allweddol 3
Amser

30 munud 

(1 awr gydag Estyniad)

Adnoddau

PowerPoint a bwrdd 

gwyn rhyngweithiol 

cynllunio llwybr fy 

nhaith feicio

Taflen waith cynllunio 

llwybr fy nhaith feicio

iPadiau/gliniaduron 

gyda mynediad i’r we 

(mewn grwpiau neu 

mewn parau)

Gweithgaredd 

Unigo
l/Grŵp

Yn ddibynnol ar 

adnoddau

Amcanion

Dysgu sut i ddefnyddio offer mapio amrywiol i gynllunio 

llwybrau beicio.

Defnyddiwch yr wybodaeth a ddysgwyd i gynllunio llwybr 

yn yr ardal leol (Estyniad).

Cynllun sesiwn

Cyflwynwch y disgyblion i’r ddau offeryn cynllunio taith; 

Google Maps a Komoot.

Defnyddiwch y PowerPoint cynllunio llwybr fy nhaith 

feicio i ddarganfod y nodweddion allweddol a geir yn 

Google Maps a Komoot.

Disgyblion i edrych naill ai ar wahanol nodweddion yr offer 

cynllunio teithiau yn unigol neu mewn grŵp.

Cyngor doeth - os na all disgyblion gael gafael ar iPad neu 

liniadur yn y dosbarth, gallant edrych ar yr offer cynllunio 

taith gyda’i gilydd ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol.

Disgyblion i gwblhau’r daflen waith cynllunio fy nhaith feicio 

a thrafod manteision ac anfanteision offer cynllunio’r teithiau 

amrywiol.

Estyniad

Gall disgyblion gynllunio eu llwybr eu hunain gan ddefnyddio 

Google Maps a Komoot. Disgyblion i gofnodi eu canfyddiadau 

ar y daflen cynllunio fy nhaith feicio.

Ysbrydolwyd gan

Swyddog Ysgolion Sustrans.

Wythnos 2

Calendr cynlluniau gwersi 
uwchradd Stroliwch a Roliwch

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Ymunwch â ni ar ein siwrne. www.sustrans.org.uk
Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022

Prif noddwr:


