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Sefydlu’r ardal gwaith coed
Aethom ati i drawsnewid y cwt bach ar yr iard, i fod yn ardal gwaith coed ar gyfer pawb 

yn yr ysgol. 



Dechrau’r daith o gyflwyno’r gwaith coed
• Cyflwyno’r offer i gyd ar y dechrau gan ddangos i’r plant sut i fynd ati i ddefnyddio pob un offer. Cafodd pawb gyfle i ddefnyddio’r offer am y tro cyntaf. 
• Aethom ati wedyn i ysgrifennu rheolau ar gyfer yr ardal gwaith coed.



Arbrofi gyda’r tŵls!



Asesiad risg



Asesiad risg



Asesiad risg



Gwaith dylunio
• Llais y plentyn - Cafodd y plant ddewis yr hyn yr oeddynt eisiau ei greu yn yr ardal. 
• Dyma ychydig o waith dylunio cyn creu!



Y plant wrthi’n brysur yn yr ardal gwaith coed!





Pawb yn falch iawn o’r hyn y mae nhw wedi ei gyflawni!



Gwaith Coed a’r Cwricwlwm Newydd
Teimlaf bod gwaith coed yn plethu yn naturiol mewn i’r 6 maes dysgu a phrofiad.

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
Drwy waith coed bydd y plant yn cael llawer o gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau llafar e.e Trafod, rhannu syniadau a mynegi barn am eu gwaith. 

Mathemateg a Rhifedd
Mae gwaith coed yn darparu llawer o gyfleoedd i’r plant ddatblygu eu sgiliau mesur, datrys problemau, rhif a siâp.

Celfyddydau mynegiannol
Mae gwaith coed yn galluogi’r plant i feddwl a chreu yn greadigol. Y plant sydd yn arwain y ffordd gyda gwaith coed. 

Dyniaethau
Drwy waith coed, mae’r plant yn dysgu i barchu eiddo, deall rheolau wrth ddefnydio’r offer ac yn dysgu pa mor bwysig ydi’r amgylchedd ac i ail-

ddefnyddio ac ailgylchu. 
Iechyd a lles

Caiff y plant gyfle i fentro, gweithio yn annibynnol, datblygu sgiliau motor man ac mawr, datblygu hyder a chael mwynhad wrth weithio yn yr 
ardal gwaith coed. 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Dyma faes sydd yn agpr llawer iawn o ddrysau a chyfleodd i’r disgyblion o ran gwaith coed. Mae gwaith gwyddoniaeth, dylunio a chreu yn 
digwydd mor naturiol yn y maes hwn. Caiff y disgylion gyfleoedd i ddysgu am ddeunyddiau, trio pethau Newydd, gofyn cwestiynau, datrys 

problemau a gwerthuso. 



Y 4 diben
Capten Mentrus 
• Meddwl yn greadigol
• Cymryd fy amser
• Cydweithio
• Help eraill. 

Capten Egwyddorol
• Mynegi fy marn
• Derbyn cyfrifoldebau
• Ail gylchu ac ail-ddefnyddio
• Gallu trafod

Capten Uchelgeisiol
• Egluro fy syniadau
• Defnyddio fy mathemateg
• Defnyddio technoleg digidol
• Gwerthuso fy ngwaith

Capten Iach
• Meddwl yn ofalus
• Deall sut i gadw’n ddiogel.
• Dilyn y rheolau
• Wynebu heriau
• Ceisio bod yn annibynnol

Dyma sut mae’r Gwaith coed yn 
plethu i’r 4 diben!



12 Egwyddor
• Canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
• Rhoi her i’r holl ddysgwyr.
• Defnyddio cymysgedd o ddulliau sy’n cynnwys addysgu uniongyrchol.
• Defnyddio cymysgedd o ddulliau gan gynnwys y rheini sy'n hybu sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a’r gallu i feddwl 

mewn modd beirniadol.
• Golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy'n adeiladu ar wybodaeth a phrofiad blaenorol ac yn ennyn diddordeb y plant.
• Creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu.
• Dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu.
• Ymestyn oddi mewn ac ar draws y Meysydd.
• Atgyfnerthu yn rheolaidd y sgiliau trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol, ac yn darparu cyfleoedd

i'w hymarfer.
• Annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu eu hunain.
• Hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a chydberthnasau cadarnhaol.
• Hybu cydweithio.



Ein camau nesaf…

• Llais y plentyn: Adeiladu tŷ adar (Dyma fydd ein prosiect nesaf cyn yr Haf!)
• Defnyddio sgiliau Mathemateg a mesur) wrth ddylunio a chreu y tro nesaf!
• Sicrhau bod digon o adnoddau yn yr ysgol ar gyfer ein prosiect nesaf.
• Gwella fy sgiliau i wrth ddefnyddio’r offer!
• Rhannu gweddill yr offer fel bod plant CA2 yn gallu mynd ati i ddefnyddio’r cwt coed i ddylunio a 

chreu hefyd.
• Mae plant yn nosbarth CA2 wedi bod y brysur iawn yn dylunio tyrbin gwynt, bydd y disgyblion yn 

mynd ati i greu’r tyrbinau gwynt yn yr wythnosau nesaf yn defnyddio’r offer gwaith coed.



Astudiaeth achos

O’r eiliad yr aethom ati i gyflwyno’r offer, Roedd O yn frwdfrydig ac yn awyddus iawn i ddechrau ar y gwaith coed. Y dasg nesaf ar ôl cyflwyno’r offer, oedd mynd 
ati i ysgrifennu rheolau i’r ardal gwith coed. Aeth O ati i ysgrifennu’r rheolau yma yn annibynnol. Roedd wedi cofio pob dim yr oeddym wedi ei drafod am 
ddiogelwch a defnyddio’r offer yn ofalus. Yna, aeth O ati i feddwl a dylunio y gwaith coed. Aeth ati i chwilio am luniau ac enghreifftiau o’r hyn yr oedd o eisiau ei 
greu. Dewisiodd O greu beic modur am y rheswm fod ei Dad yn gyrru beic modur. Aeth ati i dynnu llun/ dyluniad manwl o sut yr oedd eisiau’r beic modur edrych. 
(Roeddwn i’n meddwl bod creu beic modur am fod yn dipyn o her!!)
Yna, y diwrnod canlynol aethom i’r cwt coed i ddechrau ar y gwaith creu. Cofiodd wisgo sbectol diogelwch a dechreuodd,  lifio darnau hir, main o goed. Bu O 
wrthi yn torri nifer o goed yn ddarnau bach ac roedd pob amser yn mesur y darnau ac yn marcio’r pren gyda pensil cyn ei lifio. Bu O yn gweithio yn annibynnol, yn 
dawel, yn canolbwyntio am gyfnod sylweddol ac roedd yn mwynhau ei hun yn fawr. Pan ganodd y gloch amser chware nid oedd O eisiau amser chwarae, roedd 
eisiau parhau ymlaen gyda’r gwaith coed! Sylweddolais hefyd, bod O yn barod iawn i helpu eraill drwy ddal y pren, cynig syniadau a rhannu’r offer yn deg. Roedd 
yn parhau ymlaen gyda’r gwaith coed yn dawel ac yn amyneddgar. Ar ôl iddo dorri’r coed, aeth O i chwilio am olwynion. Yna death o hyd i ddarn o bren siâp 
sgwar. Gofynnais iddo “Beth wyt ti am ei wneud gyda’r darn yma?” Dangosodd O i mi ei syniad. Roedd yn mynd i ddefnyddio’r pren i ddal y beic modur yn sownd 
yn ei gilydd. Roedd O wedi meddwl yn greadigol iawn. Dechreuodd O ar yr hoelio. Defnyddiodd y morthwyl yn ofalus ac yn gywir nes iddo hoelio pob darn o bren 
a’r olwynion yn sownd yn y pren. Ar ôl iddo gwblhu ei waith, gofynodd i mi am ddarn o linyn fel ei fod yn gallu ‘hongian’ ei lun ar y wal. Roedd O yn amlwg yn falch 
iawn o’r hyn yr oedd wedi ei gyflawni. 


