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Nôd? Pam bod yn rhan o’r prosiect yma?

● Pleser oedd cael cyd-weithio gyda GWE a Pete Moorhouse yn y prosiect yma. Mae’r 
plant a staff wedi mwynhau cael bod yn ran o astudiaeth pwysig fydd gobeithio yn 
dangos y manteision di-ddiwedd sydd gan waith coed ar addysg plant. Mae’r 
prosiect wedi profi i ni fod gwaith coed yn llawn profiadau cyfoethog i gefnogi a 
galluogi dysgwyr i wireddu'r pedwar diben. Mae’n rhoi’r cyfle i blant fod yn 
ddysgwyr hyderus, uchelgeisiol a galluog a fydd hefyd yn gyfranwyr mentrus a 
chreadigol.

● Mae natur profiadau gwaith coed yn golygu bod pob math o ddysgwyr yn 
datblygu agweddau cadarn at ddysgu, yn meithrin lles, hunanhyder, ymdeimlad a’r 
ysbryd hwnnw o ‘allu gwneud’ sy'n datblygu wrth i syniadau gael eu rhoi ar waith.

● Mae'n cynnwys y 12 egwyddor addysgeg, y sgiliau cyfannol, sgiliau 
trawsgwricwlaidd ac yn datblygu sgiliau ar draws yr holl feysydd dysgu a phrofiad.

● Rydym wedi casglu llawer o dystiolaeth ar ein taith gwaith coed  sy'n awgrymu bod 
talpiau o hyfforddiant datblygiad proffesiynol, dros amser, yn sicrhau mwy o 
effaith ar arferion - sydd felly'n arwain at ddeilliannau gwell i blant.





Camau cychwynnol- dechrau y daith, sefydlu a cyflwyno

Disgyblion sydd yn rhan o’r prosiect
Rydym wedi dechrau ar ein taith 
gwaith coed drwy ganolbwyntio ar un 
dosbarth yn mlwyddyn 1 a 2 .
● Dosbarth blwyddyn 1 a 2 Miss 

Owen
● 26 disgybl
● Bechgyn a merched

Dim profiad o weithio gyda pren/ 
gwaith coed o’r blaen. Ambell un 

wedi defnyddio offer trin coed adref 
ond ddim yn yr ysgol. Pawb yn 

awyddus iawn i ddechrau!



Sefydlu Ardal Gwaith Coed

Bwrdd 
cadarn a 

mainc 
gweithio

Rheolau 
yn 

weledol

Bocs/ ardal i 
bob darn o 
offer- wedi’i 

labelu

Arwydd - Ar 
agor ac wedi 

cau



Cyflwyno’r ardal - dechrau gyda sgiliau sylfaenol

Bu’r plant yn cael blas ar 
ddefnyddio’r offer ( Morthwyl, 

hoelio) cyn mynd ati yn yr 
ardal yn fwy annibynnol. 

Cafwyd sesiwn ymarfer gyda 
corc i ddechrau yna ymarfer 
defnyddio a cadw yr offer yn 

ddiogel.



Asesiad risg a rheolau

https://docs.google.com/document/

d/13FmQJaywqSZEkiSvxape6C9O

wTRGVMRnAuaZopAhCfY/edit

Asesiad Risg
Creu rheolau fel 

dosbarth

Arwyddo a 
cytuno i reolau 

unigol

Cafwyd y dysgwyr gyfle i 
feddwl am y risgiau oedd yn 

dod gyda gweithio gyda’r 
offer. Llunwyd asesiad risg 
ac ei osod yn weledol yn yr 

ardal i staff ategol.



Cynnwys yr holl staff a’r plant

Mae pawb wedi cael bod yn rhan o’r 
prosiect er ein bod wedi canolbwyntio ar 

un dosbarth ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r 
plant wedi llunio rheolau eu hunain ac 

wedi gosod yr ardal yn y ffordd roeddent 
yn teimlo oedd orau (uchder y fainc, lle'r 
oedd offer yn cael eu cadw, sawl dysgwr 

oedd yn cael mynd i’r ardal ar y tro). 
Dechreuwyd wrth arsylwi mewn grwpiau 

bach lle'r oedd aelod staff yn arwain ac yn 
arddangos. Symudwyd ymlaen i grwpiau 
mwy lle'r oedd cyfle i blant gydweithio a 

gweithio’n annibynnol.

http://drive.google.com/file/d/1FiUv_bStl1uxHLfe7gOmlt7Wz98eIEmo/view


Cynnwys yr holl staff a’r plant

Ar ôl sefydlu roedd rhaid 
rhoi gwybod i rieni ein bod 
yn rhan o’r prosiect ac ein 

bod yn mynd i gynnal gwersi 
gwaith coed. Gofynnwyd i 
rieni am ‘ddarnau man’ 

gallai eu defnyddio yn yr 
ardal. Hyfforddwyd staff 

ategol ar sut i ddefnyddio’r 
offer a sut i gefnogi dysgwyr 

yn yr ardal.

http://drive.google.com/file/d/1w3H-skJ1V_reCEGNHZKw9ZRAq9IQYjAH/view


Arsylwi Plant

Rydym wedi defnyddio’r 
dosbarth yma fel ein ‘ffocws’ 

ar gyfer arsylwi plant. Crëwyd 
yr ardal fel ardal annibynnol 
o fewn ein dosbarth lle'r oedd 

tasg ffocws ar gael i’r plant 
gwblhau. Roedd y dasg yn 

cysylltu â'n themâu a hefyd yn 
dilyn ymlaen o’r stori 

ddosbarth ‘Harri Parri’. 
Roeddem yn defnyddio 

sgiliau iaith a mathemateg 
roeddem eisoes wedi’u dysgu 
ac yn cael eu hatgyfnerthu yn 

yr ardal goed.

Roeddwn yn arsylwi plant o 
flwyddyn 2 i ddechrau gan 

nodi newidiadau mewn 
agwedd, cyfathrebu gyda 

eraill, iaith a hyder.Roedd hi’n 
ddiddorol gweld eu hyder yn 

tyfu wrth i’r ardal gael ei 
ddefnyddio yn amlach. 

Roeddent hefyd yn defnyddio 
mwy o’r termau a geirfa 

newydd. Datblygodd iaith rhai 
wrth iddynt gydweithio gyda 

dysgwyr newydd a cael y cyfle i 
siarad yn Gymraeg wrth wneud 
gweithgaredd oedd yn newydd 

i bawb.



Arsylwi Plant

Llafaredd - Ar y cyd gyda’r Prosiect Gwaith Coed mae ein dosbarth ni wedi bod yn 
rhan o’r prosiect GWE - Ein Llais Ni- y bwriad o ddatblygu a hybu’r iaith yn y 
dosbarth drwy strategaethau addysgiadol. Roedd y prosiect coed yn gyfle gwych i 
arddangos datblygiad yr iaith yn y dosbarth gan ei fod yn ardal newydd, plant yn 
dysgu termau newydd ac yn cael y cyfle i siarad yn rhydd ac yn annibynnol o fewn 
grwpiau.

Prosiect Ein Llais Ni

Mae pob un disgybl wedi gorfod dechrau gyda’r un faint o wybodaeth am offer a thrin 
coed felly nid oedd neb yn geffyl blaen wrth ddod i dasgau. Yn amlwg roedd rhai yn 
datblygu wrth fynd ymlaen ond roedd yn bleser gweld pawb yn dysgu o’r newydd ac yn 
datblygu gyda’n gilydd.



Arsylwi Plant

Prosiect Ein Llais Ni

http://drive.google.com/file/d/1widFPtU9gA5BEkx_ztI1d__cMIQpwWTd/view
http://drive.google.com/file/d/1aBeRQXeTXuJ8o4Cmqfw2uuazn3LXFDzJ/view
http://drive.google.com/file/d/1Oqft6uwRa8aaCnW85BJHgbTfA2Cjfjz2/view


Arsylwi Plant

Hyder- datblygodd hyder y plant wrth wneud y prosiect oherwydd roedd cymaint yn 
ofn defnyddio’r offer i ddechrau ond wrth fynd ati daethant yn fwy cyfforddus gyda’r 
ardal. Roedd yr ardal wedi denu diddordeb mewn rhai disgyblion drwy roi'r cyfle iddynt 
wneud rhywbeth doddent erioed wedi o’r blaen

Cydweithio- roedd y plant gyda’r cyfle i gydweithio gyda dysgwyr nid oeddent wedi 
arfer gweithio gydag o’r blaen a datblygu perthnasoedd newydd o fewn y dosbarth.

http://drive.google.com/file/d/1X9eYNpUoxfoj9WNX71babNUQPWuhCxRt/view


Effaith ar y plant

Cwricwlwm i Gymru

Y 4 diben

Uchelgeisiol 
a galluog

Iach a 
hyderus

Mentrus a 
chreadigol

Egwyddorol 
a gwybodus



Effaith ar y plant

1. Yn bendant, mae’r ardal yn cynnig profiadau i ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy'n gosod safonau uchel iddynt 

eu hunain ac sy’n mwynhau heriau.

2. Anogir disgyblion i weithio’n annibynnol cymaint â phosibl i ganfod atebion i’w problemau. Rydym wedi sylwi fod llai 

a llai o ofyn ar staff yn ardal bellach gan fod y dysgwyr yn ceisio cyd-weithio i feddwl am ffyrdd i ddatrys problem.

3. Rydym wedi datblygu cyfranwyr creadigol mentrus sy'n cysylltu ag yn cymhwyso eu gwybodaeth a'u sgiliau i greu 

syniadau a chynhyrchion.

4. Yn sicr ym mlwyddyn 2 mae dysgwyr yn cymryd risgiau pwyllog ac yn datblygu'r sgil o arwain eraill wrth chwarae 

rolau gwahanol mewn tîm

5. Mae disgyblion wedi cymryd rhan yn yr asesiad risg a'r rheolau ardal ac wedi bod yn atgoffa eu cyfoedion (blwyddyn 

1) yn weithredol o ragofalon diogelwch.

6. Mae’r ardal gwaith coed hefyd wedi bod yn  hanfodol wrth ddatblygu unigolion iach a hyderus sy'n adeiladu eu lles 

meddyliol ac emosiynol trwy ddatblygu hyder a gwydnwch oedd yn sgil angenrheidiol yn ystod y tymor cyntaf 

oherwydd diffyg creu perthnasoedd yn sgil cyfnod clo Covid.

7. Mae’r dysgwyr wedi profi sut i greu  penderfyniadau pwyllog am ffordd o fyw a rheoli risg, goresgyn heriau , creu 

penderfyniadau egwyddorol a gwybodus sy’n  cynyddu  hyder disgyblion pan gânt eu herio. Byddent yn ystyried 

sut i ddewis offer a sut i gadw nhw’n ddiogel ac wedi gallu meddwl yn llawer mwy creadigol er mwyn dod o hyd i 

atebion a dewis pa ddeunyddiau i'w defnyddio.



Effaith ar y plant

Meysydd datblygu 
a phrofiad

1. Iethioedd, llythrennedd a cyfathrebu- Gwaith Llafar, siarad yn Gymraeg, labelu 
diagram prosiect, termau newydd.

2. Mathemateg a rhifedd- Gwaith adio/ tynnu, mesur, gwaith siap 3D a 2D, pwysau.
3. Gwyddoniaeth a thechnoleg- Creu prosiect coed, dylunio, asesu cryfer 

deunyddiau gwahanol, gwyddoniaeth coed, deunyddiau rydym yn gael gan 
bethau byw.

4. Dyniaethau- hanes / stori ar themau coed.
5. Iechyd a lles- cydweithio, gwaith annibynnol, defnyddio/ chwarae gyda’r hyn 

maent wedi greu, defnyddio deunyddiau ailgylchu.
6. Celfyddydau mynegianol- dylunio, celf a chrefft.



12 Egwyddor Addysgegol

Effaith ar y plant

● canolbwyntio’n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
● 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
● 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
● 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



Effaith ar y plant

Galluogi Dysgu

Sgiliau 
Trawsgwricwlaidd

1. Cefnogaeth cysylltiadau allanol 
(rhieni)

2. Profiadau sy’n ennyn diddordeb
3. Amgylcheddau effeithiol
4. Aelodau staff sy’n galluogi dysgu

Mae gwaith coed wedi rhoi'r cyfle i ni 
gynllunio yn drawsgwricwlaidd a datblygu 
sgiliau cyfannol dysgwyr. Mae gwaith coed 
wedi bod yn rhan o’n gwersi rhifedd a 
llythrennedd ni ac nid yw’n gorfod cael ei 
gyfyngu i wersi technoleg yn unig



Creu a cyflwyno prosiect parhaus

Dyma ein prosiect wedi ei orffen. Ar ôl wythnosau yn gweithio, cynllunio, dylunio a 
thrafod rydym wedi creu cawell i’r bwji yn stori ‘Harri Parri’. Roedd y gwaith coed yn 
ffitio’i mewn gyda’n themâu yn berffaith lle cafwyd cyfle i fynd at ein gwaith coed o 
fewn ein gwersi mathemateg a themâu ar y cyd. Roedd pawb wedi mwynhau ac yn 

hapus iawn gyda’r canlyniad.



Ein camau nesaf ydi dechrau tasgau 
amrywiol gwaith coed yn ein ardal tu 
allan. Bydd yr ardal yn ychwanegu at 

nifer o ardaloedd eraill sydd ganddom 
yn barod.

Camau Nesaf:

Byddwn yn mynd ati i 
hyfforddi gweddill 

staff ategol blwyddyn 
1 a 2 ac cyd-gynllunio 
gyda’r aelodau yma.



Diolch yn fawr iawn am gael bod 
yn rhan o’r prosiect yma!


