
Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) 
SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022

Cyfnod Allweddol 3 

Teithio llesol 
Anhygoel

Amser
20-30 munud

Adnoddau
Papur, pensiliau lliw, 
pinnau ysgrifennu

Gweithgaredd 
Unigol/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

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/get-active/2019/everyday-walking-and-cycling/9-reasons-to-cycle-scoot-or-walk-the-school-run
https://www.sustrans.org.uk/our-blog/get-active/2019/everyday-walking-and-cycling/9-reasons-to-cycle-scoot-or-walk-the-school-run
https://www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day1
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Teithio llesol 
Anhygoel 
Taflen waith

Cyfarwyddiadau
Gwnewch 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?


