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Cyd destun yr Ysgol yw ei bod hi’n Ysgol fach wledig gyda 37 o ddisgyblion llawn amser. 1 Meithrin.  26 teulu.

Nifer o deuluoedd yn siarad Saesneg gartref er bod nifer o rieni yn gallu siarad Cymraeg ac wedi mynychu’r Ysgol

Tarddiad Ieithyddol yr Ysgol 

• Nifer sydd yn siarad Cymraeg Gartref 51.3%

• Nifer sydd gyda oleiaf 1 rhiant yn gallu’r Gymraeg 21.6%

• Nifer o rhieni ddi-Gymraeg gan gynnwys hwyrddyfodiaid 32.4%

• PYD 5.4%

• 27% ar y gofrestr ADY

Dau ddosbarth

Dosbarth Mes – Meithrin + hyd at flwyddyn 3 ers Pasg 2022.  Oherwydd niferoedd yn is yn CS ac hefyd gwelwn

fod Bl3 wedi colli cyfleoedd gweithio’n annibynnol ac angen targedu mewn Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

yn y Gymraeg oherwydd cyfnodau clo.

Dosbarth Derwen – Blwyddyn 4 , 5 a 6



Dechrau’r daith

Un o’n blaenoriaethau ni bob blwyddyn yw gwella a chodi safonau a hyder disgyblion mewn

llafaredd. Ac yn enwedig rwan gyda’r cyfnodau clo Covid felly penderfynais fod yn rhan o brosiect

Ein Llais er mwyn cael ysbrydoliaeth i wneud hyn – wedi trio nifer o ffyrdd dros y blynyddoedd i

ysgogi a datblygu’r Gymraeg.

Roeddwn hefyd eisiau datblygu brwdfrydedd, cymhelliant ac ymddygiad rhai o’r bechgyn, felly 

roeddwn wedi bod yn ystyried datblygu yr ardal adeiladu fel ei fod yn galluogi gwaith coed hefyd.

Tra roeddwn yn cysidro hyn yn Nhymor yr Hydref roeddwn yn addysgu Cyfnod Sylfaen o’r meithrin

hyd at blwyddyn 2; roeddwn wedi rhoi morthwyl a llif a choed yn yr ardal, ond dderbyn unrhyw

hyfforddiant.
Cefais alwad ffôn gan Anna yn cynnig i mi fod yn rhan o’r prosiect Chwefror 15fed 2022 ac ar y pryd ers
Ionawr roeddwn yn addysgu Blwyddn 3 a 4 oherwydd roeddwn wedi gallu creu dosbarth ychwanegol er
mwyn cefnogi’r disgyblion yma oherwydd roeddent angen sylw ac oherwydd cyllid ychwanegol gan GWE
wedi ein galluogi i wneud hyn byr dymor gyda chyflogi athrawes i addysgu’r Cyfnod Sylfaen. 

Felly teimlais nad oeddwn wedi gallu datblygu ardal goed gyda fy nosbarth Cyfnod Sylfaen. Gorfod

ail gysidro fy ngweledigaeth.

Felly beth wnes i’n gyntaf oedd gwneud hyfforddiant Pete Moorhouse.

Archebu’r adnoddau llif, feisis ayyb

Hyfforddi Staff trafod gyda nhw beth oedd fy ngweledigaeth a oedd wedi newid erbyn hyn o fod

eisiau datblygu gwaith coed drwy’r Ysgol. Bu I 1 aelod o staff ddechrau edrych ar hyfforddiant

Pete Moorhouse.



Rhannu gyda Rhieni.

Rhannwyd gwybodaeth gyda rhieni a gofynnwyd am unrhyw gymorth adnoddau gan y rhieni.

Mi wnaeth un tad a’I blentyn wneud mainc i ni, mainc ble fyswn yn gallu mynd a fo allan

os bydd y tywydd yn braf!

Mae’r fainc yn wych, digon uchel i’r plant hynaf on yn anffodus braidd yn rhy uchel i’r

disgyblion blwyddyn 3/2 ac Iau. Gweler lluniau ymlaen.

Cyflwynwyd y Fainc i ni 28/4/22

Asesiad Risg

Gwnaed asesiad risg an ddilyn canllaw Pete Moorhouse cyn cychwyn arni

a rhannwyd ein bwriad o gychwyn sesiynau gweithdy gyda’r rhieni.



Penderfynwyd gyda’r holl staff ein bod am integreiddio gwaith coed gyda ein

Ysgol Goedwig ar ddydd Llun fel bod pob disgybl yn cael cyfle i ddysgu sgiliau sut i 

ddefnyddio’r offer yn saff. Yn ystod ein sesiynau Ysgol Goedwig mae’r disgyblion wedi 

eu gosod mewn grwpiau blwyddyn a cyflwynwyd yr offer a sgiliau i’r disgyblion. Felly 

buodd hi o hanner tymor Chwefror tan Sulgwyn.   Buon ni’n cynnal sesiynau wythnosol 

yn yr ystafell grefft.  Troli glas i gadw yr holl gelfi.



Grwp Meithrin/Derbyn a Bl1



Blwyddyn 5 a 6 



Arsylwi un plentyn/grŵp o blant o fewn y ddarpariaeth gwaith coed
Bachgen ym mlwyddyn 2 – ddim yn dda am ganolbwyntio a gwrando, yn ddi-
hyder wrth siarad Cymraeg (Dad yn Gymro, mam yn Saesneg ond yn deall 
Cymraeg iaith y cartref Saesneg). Wrth ei fodd yn gwneud gwaith ymarferol.
Bachgen yma ar gychwyn y daith 28/3/22

Mai 2022 Dal yn swil o flaen camera ond yn datblygu hyder yn y Gymraeg
Mae o wrth ei fodd yn y gweithdy, 
Mae ganddo sgiliau da ac yn gweithio’n 
drefnus, thaclus ac yn ddiogel.
Mae ganddo’r cyfrifoldeb o edrych ar 
ôl y gweithdy. Effaith y gweithdy ydi 
mae ei ymddygiad, canolbwyntio a 
hyder yn nefnyddio’r wedi gwella.
Maen dangos parodrwydd i gychwyn a 
dyfalbarhad, mae o’n greadigol ac yn 
gallu datrys problemau.



Ar ol i’r fainc gyrraedd newidwyd lleoliad y gweithdy. Gosodwyd y fainc a bwrdd isel yn y 

Neuadd. Erbyn diwedd Mai roeddwn ni eisiau iddynt weithio yn annibynnol fel tasg her.

Un problem oedd fod y fainc yn rhy uchel i ddisgyblion Blwyddyn 3 ac Iau. Roedd hefyd yn anodd 
gadael nhw weithio ar ben eu hunain a defnyddio llif, problem hefo nifer yn gweithio yno hefyd 4 
oedd yn gallu ond roeddent yn gweithio’n aniogel. Felly ail feddwl a’i roi yn y dosbarth ar un bwrdd. 
Lle i 2.  Mae’r llif yn cael ei gadw yn y troli glas, tra mae’r offer eraill ar gael.



Merch ym mlwyddyn 2  anhawsterau ei bod yn drwsgwl a blêr ac yn cael trafferth cwblhau gwaith. Ond 
gyda’r her yma o greu cerbyd olwynog roedd ei dychymyg yn wych, roedd hi’n meddwl am bethau nad 
oedd disgyblion eraill wedi meddwl amdano.

Bachgen ym mlwyddyn 3 yn gwrthod siarad Cymraeg,ac hefyd yn 

tangyflawni yn ei waith ac ymddygiad ac agwedd tuag at ddysgu 

yn broblemus ar brydiau. Roeddwn i eisiau iddo

cael datblygu sgiliau yn y gweithdy er mwyn annog i geisio siarad 

Cymraeg a gwella ei agwedd tuag at ddysgu.. Effaith yma yn yr 

amser byr yw ei fod wedi cael hyder i siarad Cymraeg ar gamera 

– boed mai geiriau a brawddegau byr ydio. Mae ei agwedd wedi 

gwella hefyd. Dangos brwdfrydedd a pharodrwydd i gychwyn ar 

waith ac yn dangos dyfalbarhad.



Cwricwlwm i Gymru.

Yn sicr mae’r prosiect coed yn taro gofynion y 4 diben, sgiliau Cyfannol a sgiliau 

Trawscwricwlaidd. Fel a gwelir yn y lluniau. 

Hefyd mae cyswllt cadarn gyda’r 12 Egwyddor Addysgegol. Mae wedi rhoi 

her/tasg ble maent yn dewis adnoddau o’u dysgu blaenorol, rhoi annibyniaeth, 

creadigrwydd, dyfalbarhad, cymysgedd o ddulliau, adnoddau, datrys problemau, 

cyswllt gyda’r thema creu cyd destunau dilys, hybu cydweithio, cymell y 

disgyblion y parodrwydd i ddysgu, ymddygiad, sgiliau llafaredd, rydym yn gallu 

asesu a dysgu a symud y dysgu yn ei blaen ar gyfer y disgyblion unigol.

EIN CAMAU NESAF

Cario ‘mlaen i ddatblygu sgiliau gwaith coed holl ddisgyblion mewn gwersi yn y 

dosbarth gyda’r gobaith o weithio thu allan gyda darnau coed mwy. Unwaith

fydd y disgyblion yn hyderus rhoi heriau annibynnol.

Cael adnoddau mwy o goed, ac adnoddau eraill megis olwynion ac ati. Parhau

i weithio gyda grwpiau bach a chael y staff eraill i gynorthwyo a chefnogi’r

dysgu.


