
Project Gwaith 
Coed

Ysgol Bro Dyfrdwy



Rydym wedi cael cyfle gwych gan GwE i fod yn rhan o’r 
project Gwaith Coed, a derbyn hyfforddiant gan Pete 
Moorhouse.

Dim camgymeriadau
Dim byd yn anghywir
Y broses sydd yn bwysig nid y gwaith terfynol



Manteision Gwaith Coed

• Sgiliau bywyd
• Bod yn greadigol a sgiliau meddwl beirniadol
• Y plant sydd yn arwain
• Magu chwilfrydedd mewn plant unwaith eto
• Ffordd anffurfiol o ddysgu
• Cyfle i fynegi eu hunnain
• Mentro a chymryd risg.
• Neb yn holi am amser chwarae!



Ardal Gwaith Coed



Offer
Buom yn ffodus iawn o dderbyn offer 

gwych i ddechrau’r project.
Mae cael yr offer cywir yn hanfodol



Asesiad risg

Llythyr



Rheolau
• Gwisgo sbectol diogelwch drwy’r amser
• Neb i gyffwrdd y llif heb oedolyn
• Neb i sefyll o flaen y llif
• Symud ein dwylo wrth forthwylio unwaith mae’r hoelen 

yn saff
• Gweithio yn yr ardal goed
• Edrych ar ol yr offer
• Parchu Gwaith eraill
• Mentro
• Bod yn greadigol
• Gwrando, cydweithio a mwynhau!!



Cyflwyno yr offer



Mi wnaethom ddechrau 
hefo be oedd ganddo ni yn 
yr Ysgol yn barod-
caeadau poteli llaeth!



Yna rhoi cyfle iddyn nhw 
ychwanegu

defnyddiau a beads i greu 
rhywbeth unigryw, roedd 

pob un yn wahanol. 



Cyflwyno defnyddiau ac 
offer gwahanol i’w 

defnyddio wrth wneud 
Gwaith coed. 



Y cam nesaf oedd 
cynllunio beth oeddent am 

ei wneud nesaf







ASTUDIAETH ACHOS







Annibynnol 

Hapus  







❖ Rydw i’n hoffi y linc rhwng y 
tractor ar trelar. Mi oedd yn anodd 
on mi wnes i ddyfalbarhau a trio fy 
nghorau glas.

❖ Rydw i hefyd yn hoffi’r golau.
⮚ Bachyn yn y canol, olwynion yn 

troi

“Rydw i yn hoffi cyd-weithio wrth 
wneud Gwaith coed a helpu fy 
ffrindiau.”









❖Rydw i’n hoffi y gwyneb 
crwn

❖Rydw i’n hoffi y goron
⮚Tro nesa rydw i am geisio 

gwneud breichiau.

“Rydw i yn hoffi teimlo yn 
hapus wrth wneud Gwaith 
coed, a bod yn greadigol”



Cwricwlwm newydd
Y PEDWAR DIBEN

Uchelgeisiol a galluog
• Gosod safonau uchel ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau.
• Ymholgar ac yn mwynhau datrus problemau
• Cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau
• Egluro syniadau a chysyniadau
• Defnyddio rhif yn effeithiol
• Cymhwyso cysyniadau mathamategol
• Ymchwilio ac yn gwerthuso ein canfyddiadau yn feirniadol.

Iach a hyderus
• Meithrin lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid a empathi.
• Cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol
• Gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg,
• Yn wynebu heriau ac yn eu trechu
• Sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen I ddelio a’u bywyd bob dydd mor annibynol a phosib.



Mentrus a chreadigol
• Cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau I greu syniadau a chynhyrchion
• Yn meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrus problem.
• Mentro’n bwyllog
• Mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau.

Egwyddorol a Gwybodus
• Yn deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu
• Dangos ymrwymiad I sicrhau cynaliadwyedd y blaned
• Yn wybodus am ein diwylliant, ein cymuned, ein cymdeithas a’r byd, yn awr ac yn y gorffennol.



MAES DYSGU A PHROFIAD
• Celfyddydau mynegianol
• Iechyd a Lles
• Y dyniaethau
• Iaith, llythrennedd a chyfathrebu
• Mathemateg a rhifedd
• Gwyddoniaeth a thechnoleg.

Mae gwneud Gwaith coed yn datblygu sgiliau cyfannol ac yn 
waith trawsgwricwlaidd 

Galluogi dysgu
•oedolion sy’n galluogi dysgu
•profiadau sy’n ennyn diddordeb
• amgylcheddau effeithiol



12 EGWYDDOR ADDYSGEGOL

1.canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
2.rhoi her i’r holl ddysgwyr drwy eu hannog i gydnabod pwysigrwydd ymdrechu'n barhaus i gwrdd 
â disgwyliadau sy'n uchel, ond o fewn eu cyrraedd
3.defnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys addysgu uniongyrchol
4.defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini sy'n hybu sgiliau datrys problemau, sgiliau 
creadigol a’r gallu i feddwl mewn modd beirniadol
5.golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy'n adeiladu ar wybodaeth a phrofiad blaenorol ac yn 
ennyn diddordeb
6.creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu
7.dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu
8.ymestyn oddi mewn ac ar draws y Meysydd
9.atgyfnerthu yn rheolaidd y sgiliau trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd 
digidol, ac yn darparu cyfleoedd i'w hymarfer
10.annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu eu hunain
11.hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a chydberthnasau cadarnhaol
12.hybu cydweithio



• Holi rhieni/cysylltu gyda Ysgol Godre’r Berwyn am goed.
• Mwy o offer/defnyddiau
• Prynu troli/cwpwrdd i ddal yr offer
• Rhannu lluniau gyda rhieni ar Twitter/Clecs/Seesaw
• Mwy o sgiliau mathemateg  e,e mesur
• Mwy o blant C.S i gael cyfle i wneud Gwaith coed
• Rhannu y cyflwyniad/gwybodaeth gyda staff yr Ysgol fel 

gobeithio y bydd CA2 yn cael cyfle I wneud Gwaith coed.

Camau nesaf



Diolch am y cyfle i fod yn rhan o’r 
project gwych yma!


