
Diwrnod coed
Amser Gweithgaredd	 Adnodd Hyd 

09:00	 Dechrau ysbrydoledig neu ran o wasanaeth/ Gellir lawrlwytho 30 munud 
perfformiad/parêd diwedd dydd a ysbrydolir cyflwyniad PowerPoint 
gan y llyfr The Man Who Planted Trees Man Who Planted Trees yn 
(Cyhoeddwyr Peter Owen) www.naturedetectives.org. 

uk/schools/assembly.htm 

09:30	 Mae coed yn arbennig - ffeithiau diddorol e.e. cyfanswm Taflen ffeithiau’r gerdinen 30 munud 
gorchudd dail yn cyfateb i arwynebedd cae pêl-droed, (rhan o’r ‘Canllaw hanfodol 
byddai cyfanswm hyd canghennau’n mynd o amgylch i blannu coed’) 
perimedr tir yr ysgol bump o weithiau. 

Creu bag casglu	 Dylunio bag casglu 

10:00	 Taith i dir yr ysgol, parc lleol neu fan gwyrdd i edrych ar Taflenni adnabod dail 1 awr 
goed a’u henwi 

Casglu dail, brigau ac ati mewn bag sydd wedi’i wneud Taflenni adnabod brigau’r 
yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf gaeaf 

11:00 Egwyl	 20 munud 

11:20	 Creu penwisgoedd/coronau wedi’u haddurno â dail, 1 awr 10 munud 
brigau, aeron lliwgar ac ati a gasglwyd yn gynharach, 
ar gyfer parêd ar ddiwedd y dydd 

Creu addurniadau e.e. siapiau dail/sêr a wneir o frigau a’u 

rhoi ar ben ffyn/polion coed cyll/brigau’r goeden helygen – 

caiff y rhain eu gosod o amgylch glasbren y gerdinen ifanc 

wrth ei blannu i’w farcio/darparu ychydig o ddiogelwch
 

12:30 Cinio	 45 munud 

13:15	 Gweithdy adrodd straeon sy’n ystyried y chwedlau, y llên Taflen ffeithiau’r 1 awr 15 munud 
gwerin a’r cysylltiadau â’r gerdinen, dylunio sgript fer ac gerdinen 
ymarfer y cyflwyniad. 

14:30	 Bydd y cyflwyniad i rieni yn agor gyda pharêd hetiau 30 munud 
(penwisgoedd a wnaed yn gynharach), grwp bach yn adrodd 
straeon am y gerdinen, dangos y glasbren ifanc i’r gynulleidfa, 
tra bo gweddill y plant mewn hetiau yn darparu cefndir deiliog. 

Disgyblion yn dangos yr addurniadau ar gyfer diogelu’r 

gerdinen
 

15:00	 Symud ymlaen i’r ardal ar dir yr ysgol lle caiff y glasbren ei Cyfarwyddiadau 15 munud 
blannu a gosod ffyn/polion wedi’u haddurno o amgylch y plannu coed 
goeden ifanc ar ôl ei phlannu 

 

 

Gyda diolch i: 

The Woodland Trust 
www.naturedetectives.org.uk/schools BBC Llefydd i Natur Ysgolion 


