
Ein Siwrnau Gwaith Coed

Ysgol Croes Atti, Sir Y Fflint



Y Cwt Gwaith Coed

Profiadau dysgu posib: Cynllunio, dylunio, gwerthuso, datrys problemau,  
trafod, mesur, casglu data, dilyn MPLl, diogelwch, sgiliau motor bras a mân.



Ardal Gwaith Coed - Safle Glannau Dyfrdwy
Rydym ni ar safle Glannau Dyfrdwy hefyd wedi dechrau ar sefydlu ardal gwaith 
coed. Rydym ni ar hyn o bryd, ers ddiwedd y flwyddyn diwethaf wedi bod gyda 
gwaith adnewyddu ac adeiladu ar draws yr ysgol gyfan sydd yn golygu mae pob 
rhan o’r ysgol yn ei amser wedi gorfod cael ei wagu. Rydym ni wedi casglu 
offer a bocsys yn barod i’w gosod i greu cwt gwaith pren parhaol cyn gyntedd 
a bo phosib tu allan.

Tydy hyn heb ein rhwystro ni i ddechrau ar y siwrne o gyflwyno gwaith coed.  Mae’r 
dysgwyr i gyd dal wedi dod i ddysgu pwysigrwydd diogewlch defnyddio offer.



1. Llais y plentyn
2. Cynllun Tymor Canol

& Disgrifiadau Dysgu
1. Ein Cwestiwn mawr 

- Cyfoethogi
1. Tasgau Ffocws

Ein Cynllunio



Y Pum Llwybr Datblygu:
● Perthyn
● Cyfathrebu
● Archwilio
● Datblygiad Corfforol
● Lles  (Tud. 24)

Egwyddorion Addysgeg: Mae’n arbennig o 

bwysig ein bod yn sicrhau bod yr 

amgylchedd dysgu yn ein lleoliad yn cynnig 

cyfleoedd cyson ar gyfer y canlynol:

● chwarae a dysgu sy’n              

seiliedig ar chwarae

● bod y tu allan

● arsylwi

● dysgu dilys a phwrpasol”                
(Tud. 15)

Y Tair ‘Elfen’, sydd wedi eu hadnabod 

yn y canllawiau hyn fel:

● oedolion sy’n galluogi dysgu

● profiadau sy’n ennyn diddordeb

● amgylcheddau effeithiol          
(Tud. 8-14)

Galluogi Dysgu

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-

cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/#addysgeg

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/ystyriaethau-gweithredu-ac-ymarferol/#addysgeg


Dysgu’n holistaidd drwy waith coed
Profiad Dysgu Meysydd Dysgu a 

Phrofiad (MDaPh)

Y Llwybrau Datblygu 

(Cyn Cam Cynnydd 1 -

Meithrin/ADY)

Sgiliau 

Trawsgwricwlaidd

(Ll, Rh, D)

Ymarfer defnyddio’r offer yn 

ddiogel

Ll - gwrando ar gyfarwyddiadau

Cynllunio’r cerbyd yn ôl MPLl 

(i rolio/rasio lawr ramp)

Ll - dylunio a labelu, dilyn cyngor, 

cofnodi’r cynllun

Dewis offer a defnyddiau Ll - trafod, gwrando ar argymhellion

Creu’r cerbyd Rh - mesur, datrys problemau

Ll - gwrando - diogelwch

D - tynnu llun i roi ar Seesaw

Rasio’r cerbyd Rh - casglu data

Ll - cofnodi’r data, trafod/gwrando

D - creu pictogram ar j2e

Gwerthuso’r cerbyd Rh - dewis sawl seren allan o 5

Ll - trafod hoffterau/datblygiadau

CM IaLl D

ILlaCh MaRh GaTh

CM IaLl D

ILlaCh MaRh GaTh

CM IaLl D

ILlaCh MaRh GaTh

CM IaLl D

ILlaCh MaRh GaTh

CM IaLl D

ILlaCh MaRh GaTh

CM IaLl D

ILlaCh MaRh GaTh

Perthyn Cyfathrebu Archwilio

D. Corfforol Lles

Perthyn Cyfathrebu Archwilio

D. Corfforol Lles

Perthyn Cyfathrebu Archwilio

D. Corfforol Lles

Perthyn Cyfathrebu Archwilio

D. Corfforol Lles

Perthyn Cyfathrebu Archwilio

D. Corfforol Lles

Perthyn Cyfathrebu Archwilio

D. Corfforol Lles



Prosiectau / gweithgareddau gwaith coed hyd yma.
Ers i ni gael ein ysbrydoli gan Pete Moorehouse rydym ni wedi 
bod wrthi yn;
cael sesiynnau cyflwyno offer ac ymarfer sgiliau offer 
penodol,

Creu Mr Urdd, (pawb wedi cyfrannu o’r ysgol)

Creu cadair i Babi arth. (Tymor 1 cyn y cwrs)

ac yng nghannol prosiect ‘creu cerbyd gyda olwynion’.



Prosiect Tymor Yr Haf - Creu cerbyd (sydd yn rholio)
Thema y tymor ydy ‘cerbydau’.
Rydym ni wedi bod yn canolbwyntio ar y gwahanol fathau o 
gerbydau sydd o’n cwmpas. 

Y prif prosiect dylunio a thechnoleg i fewnblannu y gwaith 
coed oedd iddynt ddylunio a creu cerbyd sydd yn symud. 



Prosiect Tymor Yr Haf - Creu cerbyd (sydd yn rholio)
1. Gwneud 2 / 3 dyluniad.
2. Rhoi ystyriaeth i’r offer y byddent angen drwy greu rhestr.
3. Dewis ei hoff ddyluniad a dechrau creu corff y cerbyd.
4. Gosod olwynion ar y cerbyd.
5. Addurno eu cerbydau. 
6. Rasio eu cerbydau.
7. Gwerthuso.



Rôl yr oedolyn - Effaith Arsylwi

I love coming 
here because I 

get to do gwaith 
coed.

Ga i fynd allan 
nesaf?

Ga i rhoi blodyn 
ar y car fi?

Taflen Arsylwi Dosbarth Derbyn 

Enw Arsylwad - Gwaith coed (llifio a drilio) Camau nesaf
Jaxson Brwdfrydedd - wrth ei fodd gyda thrafnidiaeth. Datrys 

problem - doedd y cerbyd ddim yn rholio
Creu cerbyd arall sydd yn rholio

Corey Ddim awydd (ofn efallai) Stori gymdeithasol (‘Social story’) ar sut i wneud 
gwaith coed yn ddiogel

Tommy Hogyn ymarferol Rhoi mwy o dasgau ymarferol iddo ddatblygu llafar a 
sgiliau motor

Charlie Wedi ysgrifennu ei enw ar ei bloc Ysgrifennu ar bapur - gafael pensil yn gywir

Joshua Mor frwdfrydig (tasg ymarferol) Defnyddio’r prosiect ar gyfer tasg yn y babell brysur 
(ysgrifennu am ei gerbyd)

Gethin Diffyg canolbwyntiad wrth lifio Stori gymdeithasol (‘Social story’) ar sut i wneud 
gwaith coed yn ddiogel

Mia-Grace Awyddus iawn, canolbwyntiad da.

Morgan                                      Canolbwyntiad a mwynhad - eisiau gwneud i bob olwyn 
rholio

Gwers grymoedd - newid y math o olwyn tro nesaf

Megan Un o’r mwyaf brwdfrydig Cynnig cyfleoedd yn y darpariaeth barhaus

Thea Eisiau ychwanegu blodyn Mwy o gyfleoedd iddynt fod yn greadigol ar liwt eu 
hunain

Ava W Awyddus a gofalus iawn.



T - derbyn SALT, trafferth ynganu’n 
glir sy’n rhwystredig wrth gymdeithasu 
a darllen, sgiliau motor man gwan.

○ dangos chwilfrydedd wrth 
siarad, wrth ei fodd yn 
archwilio yn hyderus gyda’r 
offer (fel ei dad)

● Ch - ceisio ysgrifennu ei enw ar 
ei bloc pren - anodd cael i wneud 
yn y dosbarth

● G - canolbwyntiad llifio/drilio 
wedi datblygu wrth wneud mwy o 
waith coed.

Astudiaethau Achos



Ymagweddau ac agweddau at ddysgu Dechrau’r prosiect Diwedd y prosiect

Dangos chwilfrydedd: meddwl a chwestiynu...ynghylch gwrthrychau, ffenomenau, digwyddiadau a phobl
Dangos awydd i archwilio ac ymchwilio - cymhelliant mewnol
Yn dal ati am gyfnodau hir, yn canolbwyntio a ddim yn gadael i bethau darfu'n hawdd arno 
Dangos parodrwydd i roi cynnig ar bethau newydd, profiadau newydd, heriau newydd, mentro, ac yn agored i syniadau newydd

Dangos parodrwydd i gychwyn - chwarae, archwilio, cwestiynu ac ati.
Dangos gwytnwch - cyfforddus efo camgymeriadau neu pan fydd pethau'n mynd o chwith/goddef amwysedd
Dangos dyfalbarhad - dal ati efo anhawster neu her/dyfalbarhad
Credu y bydd mwy o ymdrech/ffordd wahanol yn talu, bod sgiliau yn gallu tyfu (meddylfryd o dwf)
Sgiliau meddwl yn greadigol – defnyddio’r dychymyg
Meddwl am syniadau sy'n newydd ac yn ystyrlon i'r plentyn (gwreiddiol i'r plentyn)
Gallu llunio amryw o syniadau ynghylch yr un mater, chwarae efo posibiliadau - Beth os? Beth arall?
Chwilio am ffyrdd newydd i ddatrys problem, neu wneud pethau 
Smalio bod gwrthrychau yn bethau o'i brofiad
Cymryd rôl wrth chwarae, ar ei ben ei hun neu mewn grŵp
Gallu delweddu a dychmygu opsiynau - gweld yn llygad y meddwl 
Sgiliau meddwl yn feirniadol - dadansoddi a syntheseiddio
Gallu meddwl yn glir ar sail arsylwi/profiad - casglu gwybodaeth - rhoi sylw i fanylion
Gwneud cysylltiadau - Defnyddio profiad/gwybodaeth flaenorol i gyfrannu at ddysgu newydd? Trosglwyddo dysgu?
Datblygu syniadau am grwpiau, patrymau, cymhariaeth, trefn ac anghysondebau 
Gallu adnabod problemau
Datblygu dealltwriaeth o achos ac effaith
Meddwl ymlaen: Gallu dyfalu a rhagdybio, meddwl am beth allai ddigwydd, damcaniaethu
Cynllunio sut i fynd i'r afael â thasg, datrys problem neu gyrraedd nod
Profi syniadau - dewis ffyrdd i wneud pethau/rhoi cynnig ar bethau - rhoi syniadau ar waith
Gwirio a myfyrio sut mae'r gweithgaredd yn dod yn ei flaen/Gwella drwy gynnig a gwella/hyblygrwydd - addasu
Dangos hyblygrwydd: Addasu/newid strategaeth
Meddwl yn ôl: Adolygu/gwerthuso pa mor dda weithiodd y dull/meddwl am y camau nesaf
Cyfathrebu a Chydweithio: Cyfleu eu syniadau i eraill/hyder yn eu syniadau eu hunain
Sgwrsio am syniadau, gwrando ar eraill, cyfnewid syniadau, rhoi a derbyn adborth
Dangos parodrwydd i weithio/cydweithio ag eraill 

Cam datblygiad:     1: Anaml ☐ 2: Yn datblygu - yn achlysurol ☒ 3: Yn atgyfnerthu - yn aml   ☒ 4: Yn gadarn - yn gyson ☐

MONITRO CYNNYDD MEWN MEDDWL YN GREADIGOL A BEIRNIADOL | DOGFEN ARSYLWI CREADIGRWYDD          
ENW: …………

https://irresistible-

learning.co.uk/about/

https://irresistible-learning.co.uk/about/


J - Derbyn SALT, yn gweithio tuag at 
100 gair cyntaf Makaton.
● “Look! Train!”
● Wedi dewis defnyddio cyrc fel ei 

olwynion. Doedden nhw ddim yn 
rholio - J yn ceisio gwthio ei 
drên ac archwilio sut i rolio’r 
olwynion

C - Bachgen bywiog iawn. Mae ASD ac 
ADHD o fewn y teulu. Doedd o ddim yn 
hoffi mynd i’r cwt (deall fod angen 
defnyddio’r offer yn ofalus efallai)

● Canolbwyntio’n ofalus ac yn 
dilyn cyfarwyddiadau’n dda gyda 
chymorth

Astudiaethau Achos



Derbyn a Blwyddyn 1 a 2
Y dysgwyr yn y dosbarthiadau yma sydd wedi bod yn 
nghlwm ar proseict hyd yma.

Mae dysgwyr o’r dosbarth Meithrin hefyd wedi gwylio 
rhai dysgwyr o’r derbyn yn gwneud eu gwaith coed ac 
wedi dangos brwdfrydedd mawr i gael cynnig.

O weld eu brwdfrydedd i gael cynnig mae’r dosbarth 
meithrin wedi cael cyfloedd i ymarfer sgiliau 
llifio a sgiliau morthwyl.

Erbyn iddynt ddechrau ysgol llawn amser ym mis Medi 
bydd llai o gyflwyno eu hangen a mwy o gyfloedd 
iddynt archwilio yn annibynnol.

Y cyfnod Sylfaen 



R - Wedi gweld hi’n anodd canolbwyntio ac eistedd ar y mat 
am gyfnodau byr. Yn aml yn rhedeg o gwmpas ac yn neidio o 
un ardal i ardal arall .

Roedd hi yn ysu i gael cyfle i ddefnyddio llif. Roedd hi yn 
anamyneddgar iawn wrth wrando ar y wybodaeth bwysig 
diogelwch ac felly roeddwn  yn wyliadwrus iawn wrth i R 
ddefnyddio’r offer.

Roedd hi yn amlwg wedi cymryd popeth i fewn o ran 
diogelwch ac yn sicrhau bod pawb yn camu yn nol oddi wrthi.
“You stand away, you hurt!”

Roedd hi yn gwnued yn wych ac yn amlwg yn mwynhau, 
arhosodd hi ar dasg am  gyfnod mor hir roedd eraill yn dod yn 
anamyneddgar eisiau tro.

Doedd hi ddime isiau tynnu y sbectol digoelwch ac aeth i 
ymchwilio ardaloedd eraill yn y sbectol wedi iddi orffern!

Roedd hi yn falch iawn bod hi wedi gallu torri y pren yn ei 
hanner. “ This is perfect!”.

Astudiaeth achos dysgwyr 
dosbarth Meithrin

Roedd eraill yn ei hannog
“Its nearly wedi torri R!”
“You’re doing perfect!”



“Caru hwn! Maen mor bwysig i blant cymryd risg 
drwy chwarae, a dwin falch bod y plant yn cael 
mwy o cyflaeoedd yn yr ysgol i gwneud hyn efoi 
ffridiau bach! Maen siwr oedd o with ei bodd, mae 
o yn hoff o helpu Dad adre hefyd!”
- Rhiant disgybl dosbarth Meithrin.

“We think that it’s brilliant that school do 
woodwork with the children, Th really 
enjoys it. I’ve asked the grandparents for 
off cuts of wood so hopefully I’ll have 
some after half term. Is there a specific 
type of wood you need? Kind regards A”

- Rhiant disgybl blwyddyn 1.

“It’s no problem, L’s dad is a handyman so when 
he has smooth soft wood from his jobs I’ll bring 
it into school.”

Ymatebion rhieni

Rydym yn rhannu lluniau o’r dysgwyr wrth ei gwaith dros Seesaw ac mae’r 
rhieni wrth eu boddau!



FFyrdd i wella a datblygu

Peidio rhoi adnoddau o’r dysgwyr o 
flaen y cam dylunio.

Sicrhau bod stor o adnoddau 
ar gael drwy’r flwyddyn.

Sefydlu ardal gwaith coed i 
ddysgwyr gael mynediad tu 
hwnt i amser tasgau ffocws.

Cyflwyno dysgwyr o’r dosbarthiadau / 
blynyddoedd eraill i’r ardal.

Gwahodd siaradwyr gwadd / dangos y sgiliau ar offer yma yn cael ei defnyddio ar 
raddfa fwy - dysgwyr wedyn i gael ei ysbrydoli wrth weld y sgiliau sylfaenol 
maent wedi ei feistroli yn digwydd yn y byd gwaith. 



Gwireddu’r Pedwar Diben drwy Waith Coed

http://drive.google.com/file/d/1gRHSZ2c7IxonhvJdbQ9xlNVGppl8pd60/view

