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Mae miliynau o blant angen 
eich cymorth i wneud teithiau 
hapusach a mwy iach i’r ysgol

Pam ddylech chi 
gymryd rhan?

Yn bennaf oll, 
am ei fod yn hwyl!

Rydych chi’n defnyddio pŵer 
dynol i gerdded, mynd ar 
olwynion, sgwtera a beicio - 
mae hynny’n anhygoel!

Bob blwyddyn rydym yn cynnal 
diwrnod gwisgo’n hamddenol 
i ddathlu diwedd Stroliwch a 
Roliwch Sustrans.

Mae diwrnod ‘fi anhygoel’ yn 
ffordd wych o gynnwys pob 
disgybl (ac athrawon!) yn ystod 
ymgyrch Stroliwch a Roliwch 
os nad ydynt yn cerdded, yn 
defnyddio cadair olwyn, yn 
sgwtera neu’n beicio i’r ysgol. 
Hefyd, mae’n ddiwrnod perffaith 
i sicrhau y cofnodir pob taith 
rydych chi’n ei chyflawni ar 
wefan Stroliwch a Roliwch.

Os na allwch chi gymryd rhan 
ar y diwrnod hwn, dewiswch 
ddiwrnod arall yn ystod yr her.

Am fwy o syniadau a thempledi 
defnyddiol, ewch i wefan 
bigwalkandwheel.org.uk/cym

Gweithgareddau ar 
gyfer disgyblion, 
athrawon a rhieni

Beth am gynnal sesiwn ‘bling’ 
– anogwch  ddisgyblion i 
addurno eu cadeiriau olwyn, eu 
sgwteri a’u beiciau eu hunain.

https://www.bigwalkandwheel.org.uk/cym


21 March – 1 April 2022

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022
Ewch ar siwrne 

anhygoel bob dydd

Byddwch yn egnïol ac fe deimlwch yn fwy egnïol

Helpwch yr amgylchedd drwy ddisodli siwrne mewn car

Helpwch eich ysgol ennill gwobrau gwych

Ydych chi’n cymryd rhan yng nghystadleuaeth fwyaf y Deyrnas 

Unedig am gerdded, olwyno, sgwtera a beicio i’r ysgol?

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022

www.bigwalkandwheel.org.uk/cym
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 Un o brosiectau Sustrans yw’r 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 yng Nghymru a Lloegr (rhif 326550) a’r Alban (SC039263). © Sustrans 2022 

Annwyl Rieni/Gofalwyr, 
Barod... paratowch… rydyn ni’n cymryd rhan yn Sustrans Big Pedal 2021, yr her feicio, 

cerdded, defnyddio cadair olwyn a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion y Deyrnas Unedig. Cynhelir 

yr her rhwng 19 Ebrill a 30 Ebrill. Mae cymryd rhan am ddim, ac fe hoffem ni i bawb gymryd 

rhan. 
 
Beth mae angen i chi ei wneud? 
 
Anogwch eich plentyn/plant i wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol ar gymaint o ddyddiau â 

phosibl yn ystod yr her, ac ymunwch â nhw ar eu taith.  

 
Neu, os yw’ch plentyn/plant yn dysgu o gartref, ewch ar siwrneiau egnïol o’r cartref gyda 

nhw neu gallech eu hannog i wneud gweithgaredd corfforol ar gymaint o ddyddiau â phosibl 

yn lle siwrne.   
Cofiwch am y diwrnod dim gwisg ysgol Dwi’n Anhygoel a’r cyfraniad o £1 ddydd Gwener 

30ain Ebrill (manylion isod).  
Dwedwch wrthym ni beth rydych chi wedi’i wneud gartref 

 
Os bydd eich plentyn/plant yn cymryd rhan yn y Sustrans Big Pedal o gartref, gallwch adael 

i’w hathro wybod pan fyddan nhw wedi bod ar siwrne egnïol neu wedi cwblhau gweithgaredd 

corfforol drwy [dywedwch wrth rieni sut dylent rannu gwybodaeth gyda chi am yr hyn maen 

nhw wedi’i wneud gartref. Gosodwch derfyn amser dyddiol os dymunwch gymryd rhan yn y 

rafflau gwobrau dyddiol. Cofiwch fod angen cofnodi’r siwrneiau ar wefan y Big Pedal erbyn 

9yb ar y diwrnod canlynol i gael eich cynnwys yn y raffl wobrau ddyddiol].  

 
Defnyddiwch y sianel gyfathrebu hon i adael inni wybod os gwnaeth aelodau eraill o’r teulu 

(yn cynnwys rhieni a brodyr a chwiorydd nad ydynt yn ddisgyblion yn yr ysgol) wedi ymuno 

â’r plentyn, gan fod gweithgareddau cefnogwyr yn cyfrif yn y gystadleuaeth hefyd. 

 
 
Pam rydyn ni’n cymryd rhan? 
 
Mae’r Sustrans Big Pedal yn ffordd ardderchog i gael plant i symud a bod yn egnïol, sy’n 

bwysig i’w hiechyd corfforol a’u llesiant meddyliol.  

 
Mae teithiau iach i’r ysgol hefyd yn helpu i leihau tagfeydd traffig a llygredd aer ger giât yr 

ysgol.  

Mae Covid-19 wedi gwneud teithiau iach i’r ysgol yn bwysicach fyth. Mae Adran Addysg 

Lloegr wedi dweud bod teithiau iach i’r ysgol yn helpu i “alluogi disgyblion i fod yn weithgar 

yn gorfforol ac annog cadw pellter corfforol ar yr un pryd.” 

 

Gallwch ddewis codi arian 
ar ddiwrnod ‘Fi Anhygoel,’ 
diolch yn fawr

Cyn
Rhowch wybod i ddisgyblion 
ac athrawon y bydd 1 Ebrill yn 
golygu diwrnod dim gwisg ysgol. 
Dylai pawb wisgo rhywbeth 
cyfforddus o’u dewis eu hunain.

Byddwn yn gofyn i bob disgybl 
godi £1 ar gyfer Sustrans ar y 
diwrnod.

Dywedwch wrth rieni. Gallwch 
lawrlwytho templed llythyr o 
bigwalkandwheel.org.uk/cym/
resources a’i anfon adref.

Creu cynnwrf. Gallwch 
lawrlwytho templed datganiad i’r 
Wasg o bigwalkandwheel.org.
uk/cym/resources a’i anfon at 
eich papur lleol.

Lawrlwythwch y poster 
hyrwyddo o bigwalkandwheel.
org.uk/cym/resources i helpu 
i hyrwyddo’r digwyddiad.

Yn ystod
Casglu £1 gan bob disgybl.

Wedyn
Anfonwch yr arian rydych 
chi wedi ei gasglu atom yn 
Sustrans (gweler trosodd).

https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources
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Sut i dalu eich 
cyfraniadau
Bydd eich ysgol yn casglu sawl 
punt ar ddiwrnod ‘Fi Anhygoel.’ 
Peidiwch ag anfon arian drwy’r 
post, ond yn hytrach, dewiswch 
un o’r ffyrdd isod:

Ar-lein.
Ewch i bigwalkandwheel.org.
uk/cym/donate i dalu eich rhodd 
mewn modd diogel drwy gerdyn 
credyd neu debyd. Cofiwch 
gynnwys enw eich ysgol pan 
gewch chi gyfarwyddyd i wneud 
hynny.

Siec.
Anfonwch siec am y cyfanswm, 
yn daladwy i Sustrans, gydag 
enw eich ysgol a’r cyfeiriad, 
gan ddefnyddio ein cyfeiriad 
Rhadbost:

Sustrans Fundraising (Big Walk and 
Wheel) FREEPOST RTHZ-EYKY-
XXJG, The National Cycle Network 
Centre, 2 Cathedral Square, College 
Green, Bristol, BS1 5DD

Yn methu talu ar-lein 
nac ar ffurf siec?
Dim problem! Anfonwch 
e-bost atom yn 
fundraising@Sustrans.org.uk 
i drafod dewisiadau eraill os 
gwelwch yn dda.

Yn sicrhau creu 
gwahaniaeth ym 
mywydau plant 
ledled y DU

Rydym am weld pob plentyn 
yn mwynhau teithiau mwy iach, 
hapusach a mwy diogel i’r ysgol. 
Bydd yr holl arian a godir drwy 
ymgyrch Stroliwch a Roliwch yn 
cefnogi gwaith Sustrans gydag 
ysgolion ledled y DU.

Ers 2004, rydym wedi 
gweithio gyda miloedd o 
bobl ifanc i gynyddu teithiau 
cerdded, sgwtera a beicio. Yn 
nodweddiadol, o fewn blwyddyn 
o weithio gydag ysgol, bydd 
Sustrans yn dyblu nifer y 
plant sy’n defnyddio cludiant 
cynaliadwy i gyrraedd y dosbarth 
bob diwrnod. Mae datblygu 
llwybrau mwy diogel i’r ysgol ac 
o’r ysgol wrth galon ein gwaith 
gyda phobl ifanc.

Rydym yn cyflawni gwaith 
gwych, ond mae llawer i’w 
gyflawni o hyd. Mae codi arian 
drwy ymgyrch Stroliwch a 
Roliwch yn ffordd wych o gefnogi 
Sustrans ac mae’n galluogi 
miloedd o blant i fod yn fwy 
egnïol bob diwrnod.

Diolch am eich cefnogaeth.

@Sustrans

www.sustrans.org.uk
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