


Cynnwys holl staff y CS yn y broses:
-Dangos rhai clipiau fideo defnyddiol. 
-Trafod ac addasu’r asesiad risg. 
-Creu a sefydlu ein hardal gwaith coed.
-Gofyn i rieni am unrhyw ddarnau o goed a 
fyddai’n addas.  



-Amser cylch – beth sydd angen yn yr ardal gwaith
coed?
-Syniadau’r plant wedi cael eu gwneud yn fyw, e.e. 
peintio lluniau o’r offer ar y wal, ailgylchu bocsys
hufen iâ, brigau, dewis yr offer addurno e.e. 
caeadau potel lefrith, rhubanau ayyb. 



-Trafod diogelwch a phennu rheolau ar gyfer yr ardal gwaith coed.
-Creu posteri yn cyflwyno’r rheolau pwysig.
-Cyflwyno’r offer ac arbrofi – morthwyl, hoelion, sgriwdreifar, sgriws, llif, clamp, 
tynnwr hoelion, mainc, tap mesur. 





-Gwaith grŵp
-Rhyddid i wneud unrhyw beth





• Dylunio cerbyd unigol
• Creu’r cerbyd yn yr ardal

gwaith coed
• Addurno’r cerbyd
• Gwerthuso’r cerbyd
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• Cwch gwenyn gyda phartner
• Cynllunio/ Dylunio’r cwch gan fesur i raddfa (i’r

hanner cm agosaf)
• Creu’r cwch gwenyn yn yr ardal goed
• Casglu adnoddau ar y cae
• Llenwi’r cwch gwenyn
• Gwerthuso’r cwch gwenyn
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• Mwynhad
• Balchder dros eu gwaith
• Hyder
• Arbrofi
• Cydweithio
• Hapus i drio rhywbeth newydd (meddylfryd twf)
• Annibynniaeth

“Fyswn i wrth fy modd os byddai hyn yn digwydd yn fy Ysgol i”

Wedi cael sylw yn yr adroddiad

Wedi gwirioni gyda annibynniaeth y plant yn yr ardal, eu iaith a’u
brwdfrydedd. 





• Parhau i ddatblygu’r ardal gwaith coed. 
• Darparu cyfleoedd ar gyfer CA2.
• Rhoi hyfforddiant i staff CA2. 
• Cyflwyniad i rieni.


