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Stroliwch A Roliwch 2022 

Taflen wybodaeth
Y Sustrans Stroliwch A Roliwch yw’r her cerdded, 
teithio ar olwynion, sgwtera a beicio fwyaf rhwng 
ysgolion yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n ysbrydoli 
disgyblion, staff a rhieni i fod yn wych a gwneud 
siwrneiau egnïol i’r ysgol. Yn 2021, osgowyd 

3,131kg 
o nitrogen ocsid 

o ganlyniad i’r her 
10 diwrnod*

Yn 2021, osgowyd 

1,466 
tunnell 
o CO2 o ganlyniad i’r 

her 10 niwrnod*

Yn 2021, gwnaeth 

1,468 
o ddisgyblion ysgol 

2,031,397 
siwrnai i’r ysgol yn 

cerdded, mewn cadair 
olwyn, ar sgwter 

neu feic

*Wedi’i seilio ar y rhagdybiaeth 
y buasai’r siwrneiau a gofnodir 
yn yr her wedi’u gwneud mewn 
car fel arall.

Her 2022
Cyfle i weld eich ardal leol o safbwynt newydd, dysgu am 
fanteision teithio’n egnïol a darganfod siwrneiau anhygoel 
i’r ysgol o bedwar ban byd.

Cynhelir yr her eleni o 21 Mawrth–1 Ebrill. 
Cofrestrwch ar gyfer yr her o fis Ionawr 2022 ar 
y wefan www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/register

Sut mae’r her yn gweithio?
Ar bob un o ddyddiau’r her, mae ysgolion yn cystadlu 
i weld pwy all gofnodi’r nifer fwyaf o ddisgyblion, yn 
cerdded, teithio ar olwynion, sgwtera a beicio.
Bydd pum niwrnod gorau’r ysgol yn pennu eu safle terfynol 
a bydd ysgolion sydd ar frig eu byrddau arweinwyr yn 
derbyn tystysgrif Sustrans Stroliwch A Roliwch egsliwsif.

Byddwch yn rhan o rywbeth MAWR
Ein gweledigaeth yw cymdeithas lle mae’r ffordd rydym yn teithio 
yn creu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb.

Gwobrau
Caiff pob ysgol gyfle i ennill gwobrau mewn raffl ddyddiol os 
oes rhagor na 15% o’ch ysgol yn cymryd rhan bob diwrnod o’r 
her. Mae’r gwobrau sydd ar gael yn cynnwys ategolion ac offer 
i helpu eich ysgol deithio’n egnïol.

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


Stroliwch A Roliwch 2022 

Awgrymiadau
Y Sustrans Stroliwch A Roliwch yw’r her cerdded, teithio ar 

olwynion, sgwtera a beicio fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas 

Unedig, ac mae’n ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i fod yn wych 

a gwneud siwrneiau egnïol i’r ysgol.Gweithgareddau

Defnyddiwch y traciwr cynnydd, fi deos, 

cyfl wyniad gwasanaeth boreol a’r poster 

y gellir ei lawrlwytho i ysbrydoli disgyblion 

i wneud siwrneiau egnïol.

Defnyddiwch ein hadnoddau dyddiol am 

ddim i annog disgyblion i weld eu hardal 

leol o safbwynt newydd, dysgu am 

fanteision teithiau iach i’r ysgol a darganfod 

siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd.

Dathlwch gyda’ch diwrnod dim gwisg ysgol 

Dwi’n Anhygoel ar ddiwrnod olaf y Stroliwch 

A Roliwch.Trefnwch gystadleuaeth rhwng y 

dosbarthiadau yn eich ysgol. Cynigiwch 

wobr i’r dosbarth sydd â’r nifer fwyaf o blant 

yn cerdded, defnyddio cadair olwyn, 

sgwtera a beicio i’r ysgol.

Ewch ati i gael y rhieni i gymryd rhan! 

Trefnwch wasanaeth ar gyfer rhieni i 

gyfl wyno gwybodaeth allweddol am 

Stroliwch A Roliwch, pwysigrwydd teithiau 

iach a chynghorion a syniadau ar gyfer cael 

eu plant i gerdded, defnyddio cadair olwyn, 

sgwtera a beicio i’r ysgol.

Beiciau a sgwteri

Disgwyliwch lawer mwy nag arfer! Efallai y 

bydd angen ichi greu man diogel i’w storio.

Rhowch fachau neu fyrddau i bob dosbarth 

i storio eu bagiau a’u helmedi.

Cynnwys pawb

Mae’r pdf Beth sy’n cyfrif yn yr her? yn 

dangos yr amrywiol ffyrdd y gall plant sy’n 

wynebu rhwystrau i gyfranogi gymryd rhan

Nid yw’n bosibl bob amser i bawb feicio, 

cerdded, defnyddio cadair olwyn neu 

sgwtera i’r ysgol. Siaradwch gyda’ch 

Swyddog Ysgolion Sustrans lleol am 

gyngor ar gyfer cynnwys pawb.

Cynhwyswch eich holl ddisgyblion yn y 

diwrnod Dwi’n Anhygoel. Os hoffech chi 

godi arian i Sustrans ar eich diwrnod Dwi’n 

Anhygoel, gweler y canllaw codi arian am 

fwy o wybodaeth.

21 March – 1 April 2022

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022

Adnoddau ysgolion
Rydym yn darparu cyfres o adnoddau hwyliog a rhyngweithiol 
i’ch helpu i wneud llwyddiant o’ch her. Mae’r adnoddau hyn 
am ddim ac maent yn cynnwys:

• Gweithgareddau ystafell ddosbarth dyddiol sy’n 
addas ar gyfer dysgu o bell

• Cyfrif ysgol ar wefan y Stroliwch A Roliwch
• Byrddau Arweinwyr
• Cynghorion Gorau

Cwestiynau Cyffredin
Pwy gaiff gymryd rhan yn Stroliwch A Roliwch 2022?
Caiff yr HOLL ysgolion yn y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn y Sustrans Stroliwch A 
Roliwch (a bwrw fod ganddynt rif cyfeirnod DfE, SEED neu Inst). Gall pob disgybl gymryd 
rhan mewn taith egnïol i’r ysgol yn ystod ymgyrch Stroliwch a Roliwch 2022. Mae ffyrdd 
eraill o gymryd rhan ar gael ar gyfer plant a chanddynt rwystrau rhag cymryd rhan.

Sut mae mynd ati i gofrestru?
Y cwbl y mae angen ichi ei wneud yw cwblhau manylion eich ysgol ar dudalen gofrestru 
Sustrans Stroliwch A Roliwch.

Beth sy’n cyfri yn yr her?
Gallwch gofnodi un daith egnïol ar gyfer pob disgybl fesul diwrnod – mae hyn yn 
cynnwys cerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera a beicio.

Ar gyfer plant a chanddynt rwystrau penodol rhag cymryd rhan (anghenion addysgol 
arbennig, sy’n anabl, yn defnyddio cludiant a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol) yn dysgu 
o bell, plant sy’n lletya tu allan, gallwch gofnodi un gweithgarwch arall yn lle hynny. 
Darllenwch y ddogfen pdf ‘Ffyrdd o gymryd rhan yn yr her’, i gael gwybodaeth bellach.

Beth nesaf?
1. Cofrestrwch ar gyfer yr her o fis Ionawr 2022 ar y wefan 

www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/register

2. Rhowch y dyddiadau yn eich dyddiadur

3. Anfonwch ebost at dîm y Stroliwch A Roliwch os byddwch eisiau 
gofyn unrhyw gwestiynau: bigwalkandwheel@sustrans.org.uk

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 Ionawr 2022
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