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Creu arwydd ‘Coed sy’n Siarad’! 

 

Cyflwyniad  

Tybed beth y byddai coed yn ei ddweud 

wrthym pe gallent gyfathrebu â ni? 

 

Efallai y byddan nhw eisiau dweud wrthym 

am yr holl bethau gwych maen nhw'n eu 

gwneud i gadw ein planed yn iach-fel 

rhyddhau ocsigen a helpu i ddarparu ateb 

ar gyfer cynhesu byd-eang drwy storio 

carbon o'r atmosffer. Efallai y byddan nhw 

eisiau dweud wrthyn ni hefyd eu bod nhw'n 
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poeni am gyflwr ein coedwigoedd glaw sy'n cael eu torri i lawr ar raddfa frawychus 

(gweler isod).  

 
 

Rydyn ni ym Maint Cymru yn poeni o ddifrif am warchod coed, ac yn enwedig coed 

mewn coedwigoedd glaw. Dyna pam rydym angen eich help chi i roi llais i goed, fel 

y gallan nhw ddweud wrth bobl Cymru am yr holl bethau anhygoel mae coed yn eu 

gwneud - felly hoffem i chi greu arwydd coed sy’n siarad. 
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Cyn i chi ddechrau… 

Yn gyntaf, bydd angen i chi feddwl beth y gallai eich coeden fod eisiau ei ddweud, 

felly dechreuwch drwy wneud nodyn o rai o'r pethau rhyfeddol mae coed mewn 

coedwigoedd glaw yn eu cyfrannu i'n byd. Dyma rywfaint o awgrymiadau (ond beth 

am chwarae ar eiriau a chreu un eich hun!) 

 

• Mae coed mewn coedwigoedd glaw yn rhyddhau 20% o ocsigen ein 

planed! 

• Mae coed yn storio carbon o’r atmosffer sy’n helpu i atal cynhesu byd-

eang a newid hinsawdd! 

• Mae hanner coedwigoedd glaw y byd wedi cael eu dinistrio’n barod! 

• Mae coedwig law o faint cae rygbi yn gallu cynnwys hyd at 200 o 

wahanol rywgoaethau o goed!  

• Coedwig Law Basn y Congo ydy’r unig le sy’n gartref i bob un o dair 

rhywogaeth yr epaod mawr!   

• Mae tua 50 miliwn o bobl yn galw coedwig law yn gartref! 

• Mae coedwigoedd glaw yn gartref i 80% o rywogaethau o blanhigion, 

anifeiliaid a phryfed y byd!  

• Mae coedwig law yr Amazon yn gartref i fwy na 40,000 o wahanol 

rywogaethau o blanhigion! 

• Mae pobl sy’n byw yn y goedwig yn parhau i ddefnyddio’r rhain ar gyfer 

pethau sydd eu hangen pob dydd fel meddyginiaeth.  

• Mae Coedwig Law yr Amaxon yn gartref i tua 2.5 miliwn o wahanol 

rywogaethau o bryfed! 

• Rydym yn colli ardal o goedwig law maint cae rygbi bob dau funud! 

 

Y cyfan y byddwch ei angen yw un datganiad mawr bachog (Fe ddefnyddiais i ' 

Gwarchod Coedwigoedd Glaw ') ynghyd â dau neu dri o ddatganiadau ffeithiol byr i 

fachu sylw'r darllenydd (Peidiwch â phoeni am frawddegau mawr hir!) 

Ar ôl gwneud rhywfaint o nodiadau, pa bwyntiau ydy'r rhai pwysicaf yn eich barn 

chi i ddweud wrth bobl amdanynt a pham?  
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Efallai y dylech drafod hyn gydag oedolyn cyn symud ymlaen i wneud eich arwydd 

coed sy’n siarad. 

 

Sut i greu eich Arwydd Coed sy’n Siarad  
 

Cam 1 
I ddechrau, byddwch angen darn o 

gardbord o hen focs - gall hyn fod mor 

fawr ag y dymunwch! 

 

  

 
 
 
 
 

 

Cam 2 
Mae'n amser nawr i roi llais i'ch coeden! 

Defnyddiwch bensil, ac ysgrifennwch eich 

pennawd mewn llythrennau mawr a'i amgylchynu 

â rhai o'ch ffeithiau rhyfeddol am eich coed.  

Cofiwch fod ein coed yn ceisio dweud wrth y byd: 

 

• Pa mor ddefnyddiol ydy coed glaw i’n 

planed  

• Pa mor ddefnyddiol ydy coed glaw i bobl, planhigion a phryfed  

• Sut mae ein coedwigoedd glaw yn cael eu dinistrio, a pam bod rhaid i ni 

eu gwarchod 
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Cam 3 
Pan fyddwch chi'n hapus, gallwch ddechrau ychwanegu lliw a lluniau o anifeiliaid a 

phryfed y goedwig law-chi sydd â’r dewis! Gallech gael llawer o luniau a gwybodaeth 

am greaduriaid y goedwig law yma i'ch helpu. 

 
 

https://www.activewild.com/rainforest-animals-list/
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Bron â gorffen! 

 

Cam 4 
Nawr, mae’n amser creu ein bysedd a'n bodiau coediog. Byddwch angen with o ffyn 

maint bys a dau ychydig yn hirach ar gyfer y bawd. Gwnewch yn siŵr nad ydy'r 

ffyn rydych chi'n eu defnyddio yn cael eu torri o goeden fyw! Mae yna bob 

amser frigau a ffyn yn gorwedd o dan goed ar y ddaear.  

 

Gallwch atodi’r rhain i’ch cardbord gyda thâp gludiog, glud, neu drwy hollti eu 

pennau yn ofalus a'u llithro yn eu lle (dylech gael oedolyn i wneud y darn hwn). 
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Cam 5 
Bron â gorffen! Y cyfan sydd angen i ni ei wneud nawr ydy creu dau lygad yn 

defnyddio beiro ddu a dau ddarn o gerdyn gwyn. Gosodwch y rhain ar gefn eich 

cardbord fel ei fod yn edrych fel bod y goeden yn pipian drosto. Y dasg olaf ydy 

gwneud dau dwll i linyn fynd trwyddo. Gallwch wneud hyn drwy osod tâp gludiog ar 

ddwy ochr y cardbord (mae hyn yn stopio'r twll rhag rhwygo!) ac yna, tyllu'n ofalus 

drwy eich cardbord gyda nodwydd gwau neu rhywbeth tebyg (dylech gael oedolyn i 

wneud y darn hwn).  

 

Peidiwch â defnyddio pinnau bawd neu hoelion i drwsio eich arwydd, gan y 

gallant ddifrodi coed ac achosi haint! 

 

Da iawn! Mae eich arwydd yn barod!!! 

Bysedd ychydig yn gorgyffwrdd ag ymyl y 
Bwrdd 

 

Cefn y bwrdd gan ddangos y bawd ffon 
wedi'i gosod yn ei lle 
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Dewiswch ddiwrnod sych braf i roi eich arwydd coed sy’n siarad i fyny, a cheisiwch 

ei osod yn rhywle lle bydd cymaint o bobl â phosibl yn ei weld. Gallech ei roi: 

• ar goeden yn eich ardd 

• ar goeden yn y stryd y tu allan i’ch tŷ  

• ar goeden yn eich parc lleol 

Os ydych chi'n rhoi eich arwydd coed sy’n siarad mewn man cyhoeddus, gwnewch 

yn siŵr ei fod yno am ychydig oriau yn unig, a pheidiwch â'i adael yno dros nos. 

Efallai y gallech ei roi ar goeden wahanol bob dydd-neu gwneud ychydig mwy 

ohonynt hyd yn oed gyda negeseuon gwahanol arnynt! 

 

Mae gwneud arwydd coed sy’n siarad yn llawer o hwyl, ac maen nhw'n helpu pobl i 

ddeall pa mor arbennig ydy coed mewn coedwigoedd glaw.  

Buasen ni yn Maint Cymru wrth ein bodd yn gweld lluniau o'ch arwyddion coed 

sy’n siarad.  Pan fyddwch chi wedi gorffen eich posteri, gofynnwch i'ch rhieni neu 

i’ch hysgol i’w rhannu ar Twitter, Facebook neu Instagram, yn defnyddio'r hashtag 

#TalkingTrees - - a chofiwch dagio @sizeofwales er mwyn i ni allu rhannu eich 

gwaith ac ysbrydoli mwy fyth o goed sy’n siarad! 

 

 


