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Cyfnod Allweddol 3 

Cynllunio fy 
nhaith feicio

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 
Unigol/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.
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Cynllunio fy 
nhaith feicio
Taflen waith

Google maps
Tair o nodweddion Google Maps yw:  

Pum haen Google Maps yw:  

Y nodwedd fwyaf defnyddiol yn fy marn i yw: 

Komoot
Tair o nodweddion Komoot yw:  

Yr haenau yn Komoot yw:  

Y nodwedd fwyaf defnyddiol yn fy marn i yw: 



Cyfnod Allweddol 3 

Cynllunio fy 
nhaith feicio
Estyniad: Taflen waith

Gan 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 maps
Pellter 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? 




