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Sut i ddefnyddio'r set o adnoddau "Ysgolion sy'n Gyfeillgar i Goedwigoedd" 
 
 

Bydd y gyfres hon o adnoddau yn eich helpu i egluro pam bod coedwigoedd trofannol mor bwysig, pam bod datgoedwigo'n 
digwydd, a beth allwch chi ei wneud i helpu yn eich ysgol. Maen nhw wedi cael eu cynllunio i gael eu haddysgu yn y drefn isod, 
ond gellir eu defnyddio ar gyfer gwahanol bynciau, oedrannau a galluoedd. 
 

 
“Datganiadau beth sy’n bwysig”perthnasol: 
 
"Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi'i ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol." 
 
"Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn ymgysylltu â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r ddynoliaeth, ac yn gallu cymryd 
camau ystyriol a moesegol." 
 
"Mae'r byd o'n cwmpas yn llawn pethau byw sy'n dibynnu ar ei gilydd i oroesi." 
 

Enw’r Adnodd  Disgrifiad Yn addas 
ar gyfer 

Gweithgareddau a awgrymir 

Elon yr Eliffant Stori syml sy’n 
cyflwyno’r broblem 
datgoedwigo 

Disgyblion 
cynradd 

• Darllenwch y stori, a thrafodwch pam y gallai'r 
coed fod yn cael eu torri i lawr.  

• Mae Elon yn gwneud gwahaniaeth, er ei fod yn 
ifanc ac yn fach. Sut y gallen ni i gyd ddefnyddio 
ein llais i wneud gwahaniaeth? 

Helwch i adnodd y 
coedwigoedd glaw 
gydag Elon yr 
Eliffant. 

Powerpoint sy’n 
esbonio pam fod 
coedwigoedd glaw yn 
bwysig, un rheswm pam 
maen nhw’n cael eu 

Derbyn i 
fyny 

• Ewch drwy'r Powerpoint a darganfod ble mae'r 
coedwigoedd trofannol, yr anifeiliaid sy'n byw 
ynddynt, a lle mae Elon yn byw. (Gallwch ddod o 
hyd i'r atebion yn y nodiadau athrawon ar y 
sleidiau) 
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dinistrio, a beth y 
gallwn ei wneud i 
helpu. 

• Darganfyddwch fod coed yng nghoedwig law'r 
Congo yn cael eu torri i lawr i dyfu coco a gwneud 
siocled. 

• Eglurwch sut y gall prynu siocled Masnach Deg 
helpu. 

• Dewiswch o'r gweithgareddau o wneud a rhannu 
poster am Fasnach Deg, darganfod p’un a yw 
pwdinau eich ysgol yn defnyddio siocled Masnach 
Deg, a gwneud pwdin Masnach Deg. 

Cardiau nwyddau 
sy’n risg i 
goedwigoedd 

Cyfres o gardiau sy’n 
egluro’r risgiau o 
wahanol nwyddau sy’n 
risg i goedwigoedd 

Blwyddyn 
3 i fyny 

• Darllenwch am y gwahanol nwyddau sy’n risg i 
goedwigoedd fel dosbarth 

• Rhowch nwydd yr un i ddarllenwyr galluog gael 
dysgu amdanynt mewn grŵp 

• Neilltuwch nwydd gwahanol i bob grŵp blwyddyn i 
gael dysgu amdanynt. 

• Defnyddiwch gyda’n hadnoddau Ditectifs 
Datgoedwigo. 

Ditectifs 
Datgoedwigo 1 

Powerpoint sy’n 
esbonio sut y gall tyfu 
olew palmwydd achosi 
datgoedwigo. 

Blwyddyn 
2 ac uwch 

• Darganfyddwch bopeth am olew palmwydd ac ym 
mhle y gellir dod o hyd iddo. 

• Dysgwch sut y gellir tyfu olew palmwydd yn 
gynaliadwy 

• Ewch ar helfa sy'n chwilio am gynhyrchion sy'n 
cynnwys olew palmwydd. 

Ditectifs 
Datgoedwigo 2 

Powerpoint sy’n 
archwilio nwyddau 
eraill sy'n achosi 
datgoedwigo, gan 
gynnwys cig eidion a soi  

Cyfnod 
Allweddol 
2 

Defnyddiwch y powerpoint i archwilio'r gwahanol nwyddau 
sy'n achosi datgoedwigo. Gyda dysgwyr iau, gall athrawon 
ddarllen drwyddo ac egluro effaith y gwahanol nwyddau 
sy’n risg i goedwigoedd. Gall dysgwyr hŷn/galluog gymryd 
rhan yn y gweithgaredd marchnad, lle mae eu grŵp yn dod 
yn arbenigwr ar un nwydd sy’n risg i goedwigoedd, ac yn 
rhannu eu dysgu.Defnyddiwch y powerpoint i archwilio'r 
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gwahanol nwyddau sy'n achosi datgoedwigo. 
Gyda dysgwyr iau, gall athrawon ddarllen ac esbonio 
effaith y gwahanol nwyddau sy’n risg i goedwigoedd. 
Gall dysgwyr hŷn/galluog gymryd rhan yng ngweithgaredd 
y farchnad, lle mae eu grŵp yn dod yn arbenigwr ar un 
peth sy’n risg i goedwigoedd, ac yn rhannu beth maen nhw 
wedi ei ddysgu. 

Cwis: Gwiriwr 
prydau sy’n 
gyfeillgar i 
goedwigoedd 

Cwis sy'n gofyn cyfres o 
gwestiynau i 
benderfynu pa mor 
gyfeillgar i 
goedwigoedd (neu 
beidio) yw pryd ysgol. 

Pawb • Cwblhewch y cwis google fel dosbarth i ddarganfod 
pa mor gyfeillgar yw pryd ysgol i'r goedwig. 

• Rhowch bryd ysgol gwahanol yr un i grwpiau 
ymchwilio iddo gan ddefnyddio'r cwis. 

• Os ydych yn ansicr o unrhyw gynhwysion neu ble y 
gellir dod o hyd iddyn nhw, gofynnwch i'ch staff 
arlwyo. 

Dyluniwch eich pryd 
eich hun sy’n 
gyfeillgar i 
goedwigoedd 

Powerpoint sy'n 
ailedrych ar nwyddau 
sy’n risg i goedwigoedd 
ac sy'n defnyddio 
enghraifft cynllun 
brecwast y Wampis i 
ysbrydoli. 

Blwyddyn 
2 i fyny 

• Dysgwch am gynllun brecwast y Wampis, a 
thrafodwch newidiadau positif y gallech eu gwneud 
i'ch bwydlen ysgol eich hun. 

• Dewiswch eich hoff bryd ysgol, a meddyliwch sut y 
gallech ei wneud yn fwy cyfeillgar i goedwigoedd. 

• Dyluniwch bryd o fwyd sy'n addas i'r goedwig a'i 
goginio os yw'n bosibl. 

• Fel her, costiwch eich cynhwysion sy’n gyfeillgar i 
goedwigoedd, a chymharwch y pris mewn siopau 
gwahanol. 

• Gwahoddwch ddosbarthiadau i flasu eich prydau 
bwyd, cyfnewid ryseitiau, a'u rhannu gyda thîm 
arlwyo eich ysgol. 

Ysgrifennwch at eich 
cyngor lleol 

Llofnodwch ein llythyr 
at eich cyngor lleol i'w 
hannog i ddod o hyd i 

Pawb • Llofnodwch ein llythyr a'i anfon at eich cyngor 
lleol. 

• Ychwanegwch eich meddyliau, syniadau, lluniau a 
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fwydydd sydd ddim yn 
achosi datgoedwigo. 

ffotograffau eich hun ynghylch pam ei bod hi mor 
bwysig bod prydau bwyd eich ysgol yn gyfeillgar i 
goedwigoedd. Gallech gynnwys eich awgrymiadau o 
brydau rydych chi wedi'u creu. 

 
 


