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Cyfnod Allweddol 3 

Beicio i bawb

Amser
30-50 munud

Adnoddau
Papur, pensiliau lliw, 

beiros
Taflen waith mathau o 

daflenni beiciau
Taflen ysgogi ymchwil 
isadeiledd cynhwysol

Mynediad i’r rhyngrwyd 
(dewisol)

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Unigol

Amcanion
Dysgu am wahanol fathau o feiciau a defnyddwyr beiciau.
Dysgu am yr heriau y mae pobl anabl sydd am fwynhau 
buddion beicio yn eu hwynebu.

Cynllun sesiwn

Rhannwch y daflen waith sy’n esbonio’r gwahanol fathau o 
feiciau wedi’u haddasu, e-feiciau, beiciau cargo a threlars.
Gofynnwch i’r disgyblion ystyried sut mae isadeiledd yn creu 
heriau i’r bobl sydd am eu defnyddio. Rhannwch y taflenni 
ysgogi ymchwil isadeiledd cynhwysol sy’n cynnwys rhannau 
o wefannau Wheels for Wellness a Sustrans i helpu gyda’r 
drafodaeth hon.
Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio ymhellach i’r grwpiau sy’n 
gweithio i wneud isadeiledd beicio yn fwy hygyrch i bobl anabl 
e.e. Sustrans ac Wheels for Wellness.
Gofynnwch i’r disgyblion ystyried sut y gallai grwpiau 
ymgyrchu ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i leisio 
barn pobl anabl sydd eisiau gwell mynediad at feicio.
Rhannwch ddolenni i www.sustrans.org.uk a’r adroddiad 
Beicio i Bawb.
Rhannwch y ddolen i wheelsforwellbeing.org.uk
Addasiad ar gyfer dysgu o gartref
Yn ychwanegol at yr awgrymiadau ymchwil isadeiledd 
cynhwysol a ddarperir, efallai yr hoffech argraffu rhai 
tudalennau oddi ar wefan Wheels For Wellness ar gyfer y 
disgyblion hynny sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd i roi blas 
iddynt ar waith ymgyrchu’r mudiad.

Hefyd, mae

cwis Kahoot 
heddiw ar 
gael yma

https://www.sustrans.org.uk
https://www.sustrans.org.uk/our-blog/research/all-themes/all/inclusive-cycling-in-cities-and-towns/
https://www.sustrans.org.uk/our-blog/research/all-themes/all/inclusive-cycling-in-cities-and-towns/
https://www.wheelsforwellbeing.org.uk
https://create.kahoot.it/share/sustrans-big-pedal-cwis-beicio-i-bawb/7e1a3df2-cb8b-4e8f-8c15-cde77dcf1f5e
https://create.kahoot.it/share/sustrans-big-pedal-cwis-beicio-i-bawb/7e1a3df2-cb8b-4e8f-8c15-cde77dcf1f5e
https://create.kahoot.it/share/sustrans-big-pedal-cwis-beicio-i-bawb/7e1a3df2-cb8b-4e8f-8c15-cde77dcf1f5e
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Beicio i bawb 
Taflen waith

Cyfarwyddiadau

Nod y gweithgaredd hwn yw dysgu am wahanol fathau o feiciau a defnyddwyr beiciau, 
ystyried yr heriau sy’n wynebu pobl anabl sydd am fwynhau buddion beicio a sut y gallai 
grwpiau ymgyrchu ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i leisio’u barn.

1. Darllenwch yr wybodaeth isod am y gwahanol fathau o feiciau, gan gynnwys beiciau 
wedi’u haddasu, e-feiciau, beiciau cargo a threlars. Ystyriwch yr heriau sy’n wynebu 
pobl sy’n dymuno eu defnyddio ar ffyrdd a llwybrau presennol.

2. Ymchwiliwch i’r grwpiau sy’n gweithio i wneud beicio yn fwy hygyrch i bobl anabl, 
e.e. Sustrans ac Wheels for Wellness.

3. Ystyriwch sut y gallai grwpiau ymgyrchu fel Wheels for Wellness ddefnyddio’r 
cyfryngau cymdeithasol i helpu i leisio’u barn.

Beic traddodiadol
Defnyddir y beic traddodiadol yn aml i fynd o le i le ond mae 
llawer o wahanol fathau i’w gael. Er enghraifft, gall beiciau trydan 
helpu i’ch pweru. Sylwch ar sut mae’r ffrâm yn cwympo i lawr ar 
rai beiciau gan ei gwneud hi’n haws camu dros y ffrâm.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Unrhyw un sy’n gallu cydbwyso a phweru beic! Mae fframiau 
wedi’u gollwng yn dda i’r rhai sydd â llai o symudedd fel pobl hŷn.

Tag-a-long
Math o dandem yw beiciau tag-a-long – beic sydd wedi’i gynllunio 
ar gyfer dau berson. Maent yn caniatáu i feic plentyn gael ei osod 
ar gefn beic oedolyn.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Plant sy’n newydd i feicio neu feicio ar ffyrdd. Mae’n ffordd 
wych o fagu hyder.



Beic llaw
Mae rhai beiciau wedi’u cynllunio i gael eu pweru â llaw. 
Gall beiciau llaw ddod fel un darn neu fel atodiad ‘clip on’ 
ar gyfer cadair olwyn.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Y rhai sydd â llai o symudedd neu ddim symudedd yn eu coesau. 
Unrhyw un sydd â symudedd da a chryfder yn eu breichiau.

Beic gorweddol
Os ydych chi’n defnyddio beic gorweddol, byddwch yn 
lledorwedd yn ôl, â’ch traed tua’r blaen.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Gall safle beicio gorweddol fod yn arbennig o dda i’r rhai sydd 
am roi llai o straen ar eu cefn, pengliniau a chymalau’r cluniau.

Beiciau cargo a threlars
Mae gan feiciau cargo adran ychwanegol, wedi’i chynllunio ar 
gyfer cario pethau ychwanegol. Gallwch chi droi eich beic yn 
feic cargo trwy osod trelar.

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Yn nodweddiadol mae beiciau a threlars cargo yn cael eu 
defnyddio gan fusnesau i gludo nwyddau, a hefyd gan rieni 
i gludo eu plant.

Beiciau Trydan
Mae beiciau trydan, neu E-feiciau, yn darparu rhywfaint o 
gymorth trydanol ac yn lleihau faint o ymdrech gorfforol sy’n 
ofynnol i reidio. Daw e-feiciau ar sawl ffurf, o’r beic safonol, 
dwy olwyn, i feiciau tair olwyn a beiciau cargo!

I bwy y gallai’r math hwn o feic fod yn arbennig o dda?
Mae e-feiciau yn wych i unrhyw un a allai fod eisiau gwneud eu 
taith ychydig yn haws yn gorfforol. Maen nhw’n ddefnyddiol i 
fusnesau gludo eitemau trwm neu swmpus gan ddefnyddio beic 
cargo trydan. Maen nhw hefyd yn gallu bod yn ddefnyddiol i bobl 
sy’n gorfod bod yn ofalus ynghylch faint o straen maen nhw’n ei 
roi ar eu corff.
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Beicio i bawb 
Ysgogi ymchwil ar 
isadeiledd cynhwysol

Beicio i bawb
Ar y cyd ag ARUP – tîm annibynnol o arbenigwyr sy’n gweithio ar draws y sector 
Amgylchedd Adeiledig – mae Sustrans wedi creu canllaw i feicio cynhwysol i bawb.
Dyma ddyfyniad o’r adroddiad hwnnw:

“O fy mhrofiad byw fy hun o ddarganfod beicio (a rennir gan filoedd o bobl eraill), 
ni allaf bwysleisio digon y buddion a ddaw o wneud beicio yn gwbl gynhwysol. 
Mae profi symudedd annibynnol ac effaith endorffinau, cyrraedd yr awyr agored 
ac ati yn drawsnewidiol i’r rhai ohonom sy’n cael anhawster symud o gwmpas fel 
arall. Yn groes i’r disgwyl efallai, mae beicio yn haws na cherdded llawer iawn o 
bobl Anabl ac felly mae’n berffaith ar gyfer cyrraedd lleoedd, pobl a chyfleoedd o 
bob math wrth wella ein hiechyd a’n lles.
Ar ôl adeiladu a darparu ar gyfer un prif broffil o feiciwr am gyfnod rhy hir 
(y gwryw canol oed ar feic), mae gennym rwystrau hirsefydlog i feicio i bobl 
Anabl (isadeiledd anhygyrch, costau gwaharddol offer, prinder arbenigwr 
cyngor a gwybodaeth ac ati). Mae’n bryd i hyn newid!
Dewch inni roi’r gorau i orddibyniaeth ddiangen pobl anabl ar ddulliau trafnidiaeth 
modurol a dulliau eraill nad ydynt yn egnïol. Gyda’n gilydd, gadewch i ni wireddu 
cydraddoldeb beicio!” Isabelle Clement, Cyfarwyddwr, Wheels for Wellbeing
Beicio i bawb – Canllaw ar gyfer beicio cynhwysol mewn dinasoedd a threfi

Detholiad o wefan Wheels For Wellbeing…

Yn ôl ein hymchwil ddiweddaraf, isadeiledd anhygyrch ar gyfer beicio yw’r 
anhawster mwyaf y mae beicwyr Anabl yn ei wynebu. Nid yw hyn yn syndod 
efallai, o ystyried y mathau o feiciau y mae llawer o bobl anabl yn eu defnyddio, 
megis beiciau llaw, beiciau gorweddol a beiciau tair olwyn, sydd fel rheol yn hirach 
ac yn lletach na beiciau dwy olwyn safonol – ynghyd â’r ffaith bod y rhan fwyaf o 
feicwyr Anabl yn defnyddio eu beic fel cymorth symudedd ac ni allan nhw ddod 
oddi ar eu beic a cherdded neu wthio eu beic drwy/heibio’r rhwystr.
Mae rhwystrau corfforol, fel bolardiau, pontydd a gatiau mochyn, yn peri problemau 
go iawn bob dydd sy’n cyfyngu ar allu beicwyr anabl i feicio ble dymunant a phryd 
dymunant.
Wheels for Wellbeing: Isadeiledd i Bawb

https://www.sustrans.org.uk/our-blog/research/all-themes/all/inclusive-cycling-in-cities-and-towns/
https://wheelsforwellbeing.org.uk/campaigning/infrastructure-for-all

