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Stroliwch A Roliwch 2022 
Mynd ati i alluogi pawb i 
gymryd rhan yn y Sustrans 
Stroliwch A Roliwch 
Canllaw ar gyfer ysgolion

Rydyn ni am wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cymryd 
rhan yn Sustrans Stroliwch A Roliwch eleni. Mae hyn yn 
anoddach i rai pobl nag eraill. 
Gall rhwystrau economaidd i rai disgyblion gynnwys diffyg mynediad 
feic neu sgwter a mynediad at gyfrifiaduron. Gall rhwystrau corfforol, 
fel amrywiol anghenion symudedd, hefyd ei gwneud yn anoddach i 
rai pobl gymryd rhan.
Nod y ddogfen hon yw cynnig syniadau ar gyfer diwallu’r amrywiaeth 
o anghenion a allai fod gan bobl, a allai fel arall eu hatal rhag cymryd 
rhan yn y Sustrans Stroliwch A Roliwch.
Nid yw’r ddogfen hon yn gynhwysfawr a byddem wrth ein bodd 
yn clywed gennych am y ffyrdd arloesol rydych chi’n eu defnyddio 
i gynnwys pawb yn y Sustrans Stroliwch A Roliwch. E-bost 
bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.  Bwriadwn adrodd straeon 
ysgolion sydd wedi mynd y tu hwnt i’r galw i wneud cymryd rhan 
yn y Sustrans Stroliwch A Roliwch yn bosibl i’r holl.
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Sicrhau bod pawb yn cael eu 
cynrychioli wrth hyrwyddo’r 
Sustrans Stroliwch A Roliwch 

Defnyddiwch luniau sy’n dangos amrywiaeth eang o feiciau a 
phobl gydag amrywiaeth o anghenion symudedd yn beicio yn 
eich deunyddiau hyrwyddo.
Cofiwch fod beiciau o bob lliw a llun i’w cael, yn cynnwys:

• Beiciau ffrâm isel
• Treisiclau 
• Beiciau tandem
• Beiciau cadair olwyn
• Beiciau llaw
• Beiciau gorweddol
• Beiciau cam isel
• Beiciau gyda tag-a-long

Gweler adnoddau addysgu Sustrans Stroliwch A Roliwch Diwrnod 
2 Beicio i Bawb am enghreifftiau o wahanol fathau o feiciau: 
www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources
Defnyddiwch ddelweddau sy’n dangos amrywiaeth eang o 
gefndiroedd ethnig mewn deunyddiau hyrwyddo. 
Defnyddiwch esiamplau/straeon am bobl yn cerdded ac yn 
defnyddio cadeiriau olwyn o amrywiaeth eang o gefndiroedd, 
ethnigrwydd, rhyweddau ac anableddau.

Helpwch ddisgyblion sy’n wynebu 
heriau i gyfranogi i gymryd rhan

Mae cerdded, teithio ar olwynion (defnyddio cadair olwyn), sgwtera 
a beicio i’r ysgol yn cyfrif fel siwrne egnïol ar gyfer yr her
Caiff plant sy’n wynebu’r rhwystrau penodol hyn i gyfranogi, sy’n eu 
hatal rhag gwneud siwrne egnïol i’r ysgol, hefyd gymryd rhan yn yr 
her yn y ffyrdd canlynol:

• Gall disgyblion ag anghenion ac anableddau addysgol 
arbennig (AAAA) neu anghenion cymorth ychwanegol 
(ACY) naill ai wneud siwrne egnïol i’r ysgol neu wneud 
gweithgaredd corfforol yn yr ysgol.
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• Gall plant sy’n defnyddio cludiant am ddim gan 
yr Awdurdod Lleol 30 munud o ymarfer corff yn yr ysgol 
neu wneud siwrne egnïol arall o gartref. Gall yr ysgol helpu’r 
plant hyn i gymryd rhan trwy drefnu rhai gweithgareddau cerdded, 
teithio ar olwynion, sgwtera neu feicio neu weithgareddau corfforol 
eraill yn yr ysgol. Efallai y bydd eich ysgol am fenthyg neu brynu 
rhywfaint o offer ar gyfer hyn. Mae’r canllaw hwn yn cynnwys 
gwybodaeth am gyrchu beiciau a sgwteri fforddiadwy, gan 
gynnwys beiciau ansafonol.

• Gall disgyblion sy’n dysgu o bell oherwydd coronafeirws 
fynd ar siwrne arall o’u cartref gydag aelod o’r teulu (cyn belled 
nad ydynt yn hunanynysu) neu wneud 30 munud o weithgaredd 
corfforol gartref. Cofiwch ddilyn canllawiau coronafeirws lleol lle bo 
hynny’n berthnasol.

• Gall disgyblion ysgolion preswyl – nad oes ganddyn nhw’r 
opsiwn o wneud taith egnïol i’r ysgol – wneud siwrne egnïol arall 
o’r ysgol fel rhan o’r her.

Deallwn fod rhai ysgolion wedi dewis cynnwys y dosbarth cyfan mewn 
gweithgaredd corfforol er mwyn osgoi tynnu sylw at y plant sy’n wynebu 
rhwystrau i gyfranogi. Ar gyfer y plant eraill, cofnodwch eu siwrne egnïol 
i’r ysgol pan fo’n berthnasol. Ar gyfer y plant eraill, cofnodwch eu siwrne 
egnïol i’r ysgol, os gwelwch yn dda.

Rhywbeth i bawb

Cynhwyswch un gweithgaredd yn y Sustrans Stroliwch A Roliwch 
y gall pob plentyn yn yr ysgol gymryd rhan ynddo, fel y;

• diwrnod dim gwisg ysgol
• Sustrans Stroliwch A Roliwch sydd ar gael i’w 

defnyddio gartref neu yn yr ysgol. Ewch i’r wefan 
www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources.

Gallech hefyd feddwl am eich syniadau eich hunain ar gyfer rhywbeth 
i bob plentyn gymryd rhan ynddo. Dyma rai syniadau ar eich cyfer:

• Dosbarthiadau i weithio gyda’i gilydd y greu siâp beic hygyrch 
gan ddefnyddio eu cyrff i gyd. 

• Cystadleuaeth adrodd straeon gan ddefnyddio lluniau neu 
eiriau yn sôn am eu siwrne werdd ddelfrydol i’r ysgol.

Byddwch yn ymwybodol mai gweithgareddau ar gyfer cael 
hwyl yn unig yw’r rhai y manylir arnynt yn yr adran hon. Yr unig 
weithgareddau sy’n cyfrif yn yr her yw’r rhai y manylir arnynt yn y pdf 
Ffyrdd o gymryd rhan yn yr her.
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Gwybod beth sydd ar 
gael yn eich ardal leol

Mae llawer o fudiadau anhygoel ar hyd a lled y wlad sy’n ei gwneud yn 
haws i bobl o wahanol gefndiroedd a phobl gyda gwahanol anghenion 
i gerdded a beicio. I ddysgu mwy am y rhain yn eich ardal leol, gallwch:

• Edrych ar wefan eich cyngor lleol – mae gan y rhan fwyaf 
ohonynt dudalen ar gerdded a beicio 

• Cysylltu â siopau beiciau yn eich ardal leol
• Beth am fwrw golwg ar ganllaw Goresgyn rhwystrau i feicio a 

sgwtera i’r ysgol Sustrans
• Cysylltu â Sustrans. Os oes Swyddog Ysgolion yn eich ardal 

leol, efallai y gallan nhw eich cyfeirio at yr hyn sydd ar gael 
yn lleol: bigwalkandwheel@sustrans.org.uk

Syniadau y gall eich ysgol eu defnyddio i 
helpu eich holl ddisgyblion gymryd rhan 
yn Sustrans Stroliwch A Roliwch 2022

Cynnwys rhieni

Siaradwch gyda’ch Swyddog Cynhwysiant neu’ch Swyddog Cyswllt 
Rhieni i ganfod y disgyblion hynny sydd â’r rhwystrau mwyaf i ymgysylltu. 
Targedwch y rhieni hyn gyda manylion yr amrywiaeth o ffyrdd y gall pobl 
gymryd rhan yn y Sustrans Stroliwch A Roliwch a chyfeiriwch nhw ymlaen 
at fudiadau lleol a allai eu helpu gyda chael gafael ar offer, dod o hyd i 
lwybrau diogel a hyfforddiant beicio i bob gallu.
Ffyrdd o gyfleu’r wybodaeth hon:

• Llythyr i rieni
• Bore coffi i rieni (gallech gynnal hyn yn y byd go iawn neu’n rhithiol)
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Parcio a Rhodio/Parcio 
a theithio ar olwynion
Dyma opsiwn i’w ystyried os bydd disgyblion yn byw’n rhy bell i 
gerdded, olwyn, sgwtera neu beicio ar eu siwrne gyfan. Awgrymwn 
ichi ofyn i rieni sy’n gyrru barcio o leiaf 10 munud ar droed o’r ysgol a 
chwblhau eu taith yn egnïol (ar droed, cadair olwyn, sgwter neu feic).
Pan fo angen i deuluoedd ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd 
yr ysgol am eu bod yn byw ymhell oddi wrthi, gall ysgolion eu hannog i 
ddod oddi ar y cludiant mewn safle neu orsaf gynt nag arfer. Awgrymwn 
ichi ofyn iddynt gerdded olwyn, sgwtera neu beicio am o leiaf 10 munud.
Gallwch chi gofnodi’r teithiau Parcio a Rhodio / Parcio ac Olwyno hyn ar 
eich taflen gofnodi Stroliwch a Roliwch Sustrans (ynghyd â’r siwrneiau 
gweithredol eraill) yn seiliedig ar y dull cludo a ddefnyddir ar gyfer 10 
munud olaf y siwrne.

Cael beiciau pawb yn barod
Trefnwch i gael mecanig beiciau i ymweld â’ch ysgol cyn y Sustrans 
Stroliwch A Roliwch i drin a thrwsio beiciau pawb. Ni fydd llawer o 
deuluoedd yn meddu ar yr wybodaeth, yr arian na’r mynediad at siopau 
beiciau a fuasai’n eu galluogi i drwsio mân ddiffygion eu beiciau. Bydd 
trefnu mecanig beiciau’n golygu y bydd gan lawer mwy o blant feiciau 
i’w defnyddio i gymryd rhan.  
Gweler yr adran ‘Mynediad at feiciau mewn cyflwr da’ yn y canllaw 
Goresgyn rhwystrau i feicio a sgwtera i’r ysgol am fwy o wybodaeth.

Sefydlu Siop Gyfnewid neu 
Gynllun Fenthyca Beiciau
Ni fydd gan rai plant eu beic neu sgwter eu hunain i’w ddefnyddio ar yn 
y Sustrans Stroliwch A Roliwch. Mae llawer o gynlluniau ar gael i helpu 
ysgolion a theuluoedd gael beiciau neu sgwteri am bris isel. Ewch ati i 
ddarganfod beth sydd ar gael yn lleol a rhannwch yr wybodaeth gyda rhieni.
Mae Micro Scooters sy’n cynnal ScooterAid yn rhoi’r sgwteri wedi’u 
defnyddio i blant fyddai wedi colli cyfle fel arall. Os hoffai eich ysgol gael 
sgwteri am ddim ar gyfer disgyblion sy’n methu â chael gafael ar sgwter, 
anfonwch e-bost at danielle@microscooters.co.uk
Gallech sefydlu Siop Cyfnewid Beiciau neu gynllun benthyca yn eich ysgol, 
mae hyn yn golygu:

• Gofynnwch i rieni gyfrannu hen feiciau/sgwteri mae eu plant wedi tyfu 
allan ohonynt i’r ysgol, neu defnyddiwch feiciau o eiddo eich ysgol.    

• Trefnu i fecanig wirio’r beiciau a’r sgwteri. 
• Eu cynnig i’w benthyg/prynu i’r disgyblion sydd fwyaf o’u hangen.  

Efallai bydd y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn gallu cefnogi cynnal 
rhai o’r gweithgareddau hyn.
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Galluogi disgyblion a rhieni 
i feicio a sgwtera’n hyderus
Nid pawb sy’n cael cyfle i ddysgu beicio neu sgwtera’n hyderus, o ganlyniad 
i ddiffyg offer neu diffyg amser. Gall cynnig cyfleoedd i feicio a sgwtera yn yr 
ysgol fod yn ffordd wych o alluogi’ch holl ddisgyblion i fagu hyder.  
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu i ddarparwr allanol ddod i 
gynnal sesiynau sgiliau beicio neu sgwtera yn eich ysgol, mae’r dolenni isod 
yn gam cyntaf da. Mae’n werth edrych ar wefan eich Awdurdod Lleol hefyd.

• bikeability.org.uk/find-a-course
• www.scootability.org.uk

Galluogi disgyblion anabl i roi cynnig ar feicio 
Mae llawer o fudiadau ledled y Deyrnas Unedig sy’n cynnig benthyciadau, 
a hyfforddiant beicio gan ddefnyddio beiciau wedi’u haddasu i alluogi pobl 
gydag amrywiaeth o anghenion symudedd i roi cynnig ar feicio, fel:

• Cycling Projects
• Wheels for Wellbeing
• Cycling UK
• Bikeworks

Beth am gysylltu ag un o’r mudiadau hyn a gweld a allant ddod allan 
i’ch ysgol a chynnal sesiynau beicio hygyrch yn eich ysgol?
Ewch i fwrw golwg ar, Ganllaw goresgyn rhwystrau i feicio a sgwtera i’r 
ysgol Sustrans am fwy o wybodaeth am sut i gyrchu beiciau ansafonol.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid
Sicrhewch fod eich rhanddeiliaid (uwch dîm rheoli, y bwrdd llywodraethwyr) 
yn ymwybodol o’r Sustrans Stroliwch A Roliwch, a’r camau rydych chi’n eu 
cymryd i sicrhau ei fod mor gynhwysol â phosibl.

Cynnig storfa beiciau a sgwteri i bawb
Gweler y ddogfen ganllaw Parcio beiciau a sgwteri ar gyfer ysgolion 
i’ch helpu i gynllunio atebion parcio diogel ac effeithiol. Cofiwch gynllunio 
ar gyfer beiciau ansafonol a allai fod â gwahanol ddimensiynau a 
chylchoedd troi o’i gymharu â chylchoedd safonol.
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