
Astudiaeth Achos 
Prosiect Gwaith Coed          



Cynnwys holl staff yr 
ysgol:

● dadansoddi holiadur 
cychwynnol y plant.

● trafod cynnwys ambell 
fideo.

● creu a sefydlu ardal 
gwaith coed

Caniatad Rhieni / Asesiad Risg



    Cyflwyno Offer Gwaith
Trafod cynnwys yr asesiad risg gyda staff y dosbarth a’r dysgwyr i 
sicrhau fod rheolau yn gadarn.
Mynd ati i greu rap gyda’r plant yn cyflwyno yr offer amrywiol. 
Ymarfer perfformio’r rap.





Sefydlu’r Ardal Gwaith Coed 

● creu ardal gwaith coed ddeniadol yn y dosbarth.
● sicrhau bod modd symud yr ardal i’r ‘Ardal Tu 

Allan’ ar gyfer gweithgareddau sydd yn addas i 
ddysgu yn yr awyr agored.



Gweithgaredd 
Cychwynol

Dysgu sgil taro hoelen 
drwy greu addurn 
(llytheren cyntaf eu 
henw).

Trafodwyd y 
weithgaredd fel syniad 
gan fenter busnes yr 
ysgol ‘Menter Morfa’. 
Gwerthwyd yr 
addurniadau yn y ffair 
haf i wneud elw..



Gweithgaredd arbrofi

Datblygu sgiliau creadigol yn unigol drwy 
greu unrhyw beth yn yr ardal gwaith coed o 
fewn thema ‘Hugan fach Goch’. 

Fel canlyniad cafwyd gasgliad o geir, beic a 
thŷ bach twt.



Cynllunio, creu a gwerthuso

Y cam nesaf fydd rhoi cyfle i’r dysgwyr 
gynllunio eu gwaith coed cyn mynd ati i 
greu a gwerthuso eu gwaith. 

Bydd y dasg hon yn cael ei chynllunio o 
fewn thema a fydd y plant yn ei arwain yn y 
dosbarth yn mis Medi 2022.



Arsylwi ar un plentyn - ADY

Gwelir datblygiad mawr yn yr agweddau 
hyn:
● mwynhad
● annibyniaeth
● parodrwydd i arbrofi
● cyfle i wynebu her a dathlu camgymeriad
● cyfle i drio pethau newydd
● datblygiad mawr mewn sgiliau echddygol 

man 



Effaith

Bydd yr holiadur cychwynnol yn cael ei rannu unwaith 
eto gyda’r dysgwyr er mwyn gweld datblygiad yn 
nealltwriaeth a sgiliau’r plant.

Mae adroddiadau teithiau dysgu ac arsylwadau gwersi 
yn dangos fod y gweithgareddau gwaith coed wedi cael 
effaith hynod o gadarnhaol ar gymhelliant, mwynhad a 
thrafodaethau y dysgwyr wrth eu gwaith. 

Dengys yr adroddiadau fod y dysgwyr yn gwneud 
defnydd o eirfa ehangach yn yr ardal wrth drafod sgiliau 
ac offer. Mae gwaith gorffenedig y dysgwyr yn yr ardal 
yn dangos datblygiad mewn sgiliau, annibyniaeth a 
chreadigrwydd, gan gynnwys dysgwyr ADY.

Yn eu trafodaethau wrth ymwneud a’r tasgau, gwelir 
balchder ynddynt tuag at eu gwaith a brwdfrydedd i 
symud ymlaen yn eu dysgu.

O ganlyniad i ddatblygu yr ardal tu allan a’r ardal gwaith 
coed, mae holiaduron plant yng Ngorffennaf 2022 yn 
dangos datblygiad mewn dealltwriaeth am agweddau 
mathemategol amrywiol (gwaith rhif a mesur).



Meddylfryd o Dwf



y 4 diben



Camau nesaf

● Cyflwyno’r sgiliau ac offer i blant newydd Medi 2022
● Parhau i ddatblygu sgiliau newydd o fewn themau 

amrywiol.
● amrywio cyfleoedd e.e. gweithio’n unigol/ gyda 

partner, arbrofi yn ymarferol/ cynllunio darn o waith, 
gwerthuso.

● Ail rannu holiadur yn dangos datblygiad yn 
narpariaeth y dosbarth

● Gwadd rhieni i’r dosbarth i weld yr ardal ar waith
● Datblygu sgiliau gwaith coed drwy’r ysgol drwy 

rannu arfer dda gyda’r dosbarth CS.
● Rhannu arfer dda tu allan i’r ysgol fel y gofyn e.e. i’r 

dalgylch.


