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Tymor 6 Nodiadau’r athro 



Croeso i weithgaredd coed i fywyd gwyllt Ysgolion BBC 
Llefydd i Natur. Hwn yw’r prif weithgaredd Gwnewch Un 
Peth ar gyfer tymor yr hydref 2009. 

Dylai pob plentyn gael Dilynwch daith yn ôl drwy 
y cyfle i blannu coeden fywyd coeden o’i 
Bydd gan bob ysgol sydd wedi’i chofrestru marwolaeth i’w geni 
ag Ysgolion BBC Llefydd i Natur gyfle i gael Nid yw gwerth coeden yn dod i ben wrth 
glasbren cerdinen i’w blannu ym mis iddi farw. 
Tachwedd. Bydd yr etifeddiaeth a rydd 
y goeden hon, ynghyd â’r miloedd a blennir Mae coed yn wych i fywyd gwyllt, gan 
mewn ysgolion eraill, o fudd i fywyd gwyllt ddarparu bwyd a chysgod i fwystfilod bychan, 
am ddegawdau. adar a mamaliaid. Mae’r pren o goed marw 

hefyd yn elfen hanfodol mewn natur os 
Cyn i chi blannu’r goeden, edrychwch ar y caiff ei adael ar y tir neu oddi tano. 
gweithgareddau rydym yn eu cynnig. Ceir 
rhai yn Nodiadau’r Athro, ac eraill ar y wefan Wrth i goed bydru, gallant ddod yn wag a gall 
i’w llwytho i lawr. Bydd y rhain yn gwella y lle hwn ddod yn gartref i adar, mamaliaid a 
dealltwriaeth y plant o sut mae coed yn bwystfilod bychan. 
gweithio, sut mae bywyd gwyllt a phobl yn Os oes gennych goeden ar safle’r ysgol sydd 
cael budd ohonynt a pham y dylem wneud wedi marw neu wedi dod yn beryglus, yn 
rhywbeth i helpu’r pethau byw hyfryd hyn. hytrach na’i thynnu’n gyfan gwbl, beth am 
Byddai cynnal diwrnod coed, gyda phlannu’r adael y bonyn? Gallwch hefyd gasglu rhai o’r 
goeden yn benllanw ar y diwrnod, yn brigau i greu pentwr enfawr o foncyffion. Bydd 
ddiweddglo da i weithgareddau’r tymor hwn. y ddau yn darparu cartrefi a bwyd i fwystfilod 
Mae gennym agenda ar gyfer y diwrnod bychan am flynyddoedd i ddod. 
a fydd yn ei wneud yn gofiadwy i bawb 
yn yr ysgol ac yn rhoi cyfle i fyfyrio ar 
weithgareddau Gwnewch Un Peth eraill y 
mae’ch disgyblion wedi’u gwneud o bosibl – 
gwneud eich ysgol yn Lle i Natur. 
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Gweithgareddau 

Papur newydd o’r hen 

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu eich 
disgyblion i ddysgu am ailgylchu a strwythur 
papur tra’n gadael iddynt feithrin sgiliau 
ymarferol. 

Gwneir y rhan fwyaf o bapur o fwydion pren a 
gellir ei ailgylchu yn bapur newydd gan ddilyn 
rhai camau syml. 

Gall gwneud papur wedi’i ailgylchu fod yn 
weithgaredd hwyl i’ch disgyblion. Llwythwch y 
cyfarwyddiadau manwl ar wneud papur 
wedi’i ailgylchu i lawr a fydd yn eich arwain 
drwy’r broses gyfan. Cewch syniadau i wneud 
hyn yn weithgaredd gwerthfawr i natur yn 
ogystal ag ar gyfer gwaith celf, technoleg 
ddylunio a llythrennedd tra’n lledaenu neges 
aiglylchu gref. 

Ffordd dda o wneud papur yn eich dosbarth 
fyddai rhannu’r plant yn dimau o bedwar neu 
bum disgybl. Caniatewch iddynt weithio 
gydag un bowlen o fwydion fesul tîm a 
gadewch iddynt wneud un ddalen o bapur 
yr un mewn sesiwn. 

Mae hanes yn troi mewn cylchoedd 

Mae cylchoedd coed yn adrodd hanes 
coeden, un ar gyfer pob blwyddyn y mae wedi 
byw. Gallwch lwytho’r daflen weithgaredd 
Cylchoedd coed i lawr sy’n egluro sut y gall 
eich disgyblion greu cofnod gweledol o hanes 
drwy ddefnyddio bonyn neu ddarn o goeden. 

Yn y ffordd hon, bydd eich disgyblion yn dysgu 
beth yw oedran coeden drwy gyfri’r cylchoedd 
a byddant yn datblygu ffordd ddiddorol o 
ddychmygu digwyddiadau hanesyddol. 
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Ffeithiau diddorol 

Coeden hynaf y byd 

Mae gan goeden hynaf y byd enw, 
“Methwsela”, ac mae dros 4,760 oed. Mae’r 
binwydden wrychog hon yng Nghaliffornia yn 
yr Unol Daleithiau. Roedd eisoes yn tyfu cyn i 
byramidau mawrion Giza gael eu hadeiladu. 
Roedd y goeden dros 2,000 oed pan redodd 
Pheidippides o faes y gad ger Marathon i 
Athen, gan roi’r enw ar y ras redeg 
boblogaidd (490 CC) ac roedd yn 2,800 oed 
pan ddyfeisiodd T’sai Lun bapur, fel y 
gwyddom ni amdano heddiw, yn Tsieina. Mae 
“Methwsela” wedi gweld dechrau a diwedd 
pob un o hen wareiddiadau’r byd, ac wedi 
darparu cartrefi a bwyd i filiynau o fwystfilod 
bychan a miloedd ar filoedd o adar a 
mamaliaid. 

Pwysigrwydd y fforestydd glaw 

Dim ond 2% o wyneb y ddaear sy’n fforestydd 
glaw, ond eto mae’n cynnwys 75% o’r 
rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid rydym 
yn gwybod amdanynt. Mae’r byd yn colli ardal 
o fforest law sydd tua maint iard ysgol arferol 
bob eiliad! Torrir y coed am eu pren caled 
gwerthfawr ac i wneud lle i ddefnyddiau tir 
eraill, fel planhigfeydd olew palmwydd, coed 
pren meddal ar gyfer papur a thir agored ar 
gyfer magu gwartheg. 

Cwestiynau ar y pwnc hwn 
i’ch disgyblion 
Beth mae’r cylchoedd mewn rhan o foncyff 
coeden yn arwydd ohono? 

Sut y gall pren marw helpu bywyd gwyllt os 
rhoddir llonydd iddo? 

Wrth astudio hanes y byd, gofynnwch i’r plant 
weithio allan beth oedd oed y goeden 
“Methwsela” pan ddigwyddodd 
digwyddiadau allweddol. 

Lle mae’r rhan fwyaf o fforestydd glaw y byd? 

Allwch chi bwyntio at eu lleoliad ar glôb? 
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Beth yw rhannau coeden a 
beth yw eu swyddogaeth? 
Mae’n hawdd gweld gwahanol rannau coeden 
pan fo’n aeddfed a chanddi ddail. 

Twf coeden: 

– Mae’r boncyff yn codi o’r llawr a’r 
canghennau yn dod ohono gan alluogi’r 
goeden i ledaenu. I’r rhan fwyaf o goed, mae 
brigau ar bob cangen sy’n parhau â’r broses 
ledaenu ac ar y rhain ceir dail. 

– Mae’r gwreiddiau yn angori’r goeden yn y 
llawr ac weithiau gellir eu gweld lle mae’r 
pridd wedi erydu o’u cwmpas, ond maent fel 
arfer wedi’u cuddio. Ffordd dda o 
amcangyfrif hyd y gwreiddiau yw y byddant 
yn ehangu i gwmpasu’r un arwynebedd 
â’r canghennau. 

Bwydo coed: 

– Mae’r gwreiddiau yn casglu dwr o’r llawr. 

– Mae’r dwr hwn yn cael ei sugno i fyny’r 
boncyff, ar hyd y canghennau ac ar hyd y 
brigau nes ei fod yn cyrraedd y dail. 

– Mae’r dail yn cyfuno’r dwr gyda charbon 
deuocsid o’r awyr gan ddefnyddio ynni 
golau o’r haul i drawsnewid y cymysgedd 
hwn yn siwgr sy’n cael ei bwmpio’n ôl i lawr y 
goeden i fwydo ei thwf. Gelwir y broses yn y 
dail yn ffotosynthesis ac mae’n gyffredin i 
bob planhigyn ar y tir. Mae angen llawer o 
ddail ar goeden fawr. Bydd y gweithgaredd 
nesaf yn galluogi’r plant i amcangyfrif faint o 
ddail sydd ar y goeden. 
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– Mae ffotosynthesis yn amsugno carbon 
deuocsid ac yn rhyddhau ocsigen i’r 
atmosffer, sy’n hanfodol ar gyfer cynnal 
bywyd ar y Ddaear. 

Dail coed: 

– Daw lliw gwyrdd y ddeilen yn y gwanwyn a’r 
haf o gloroffyl, y cemegyn sy’n rheoli 
ffotosynthesis. 

– Mae coed collddail (y rhai sy’n colli eu dail yn 
y gaeaf) yn cynhyrchu llai o gloroffyl yn yr 
hydref. Wrth i nifer yr oriau o heulwen leihau, 
mae’r dail yn newid lliw ac yn dod yn felyn, 
oren neu’n goch yn dibynnu ar gydbwysedd 
y cemegau eraill a’r tywydd. Dyma sut mae 
lliwiau prydferth yr hydref yn datblygu yn y 
coetir ac yn dangos bod y dail ar fin syrthio. 

– Mae coed collddail yn goroesi drwy’r gaeaf 
drwy gau eu system dyfu ac ymwared â’u 
dail. Pan fydd digon o gynhesrwydd a 
heulwen yn dychwelyd yn y gwanwyn, bydd 
set newydd o ddail yn tyfu a’r broses 
ffotosynthesis yn ailddechrau. 
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Gweithgareddau 

Cyrraedd y brig 

Bydd eich disgyblion yn gwella eu sgiliau 
adnabod o ran rhannau gwahanol coeden a’r 
mathau gwahanol o goed drwy ddefnyddio’r 
ffeithlenni a’r bagiau casglu yn y 
gweithgaredd hwn. 

Ewch â’ch disgyblion i weld rhai coed a’u 
hannog i nodi rhannau gwahanol y coed y 
maent yn dod o hyd iddynt. 

Mae ffeithlenni nodi y gellir eu llwytho i lawr 
sy’n dangos dail, brigau, ffrwythau a chnau 
coed cyffredin. Gall y disgyblion ddefnyddio’r 
rhain i nodi’r mathau o goed y dônt o 
hyd iddynt. 

Hefyd ceir dyluniad y gellir ei lwytho i lawr am 
fag casglu dail sy’n hawdd i’w wneud. Gall 
pob un o’r disgyblion wneud ei fag ei hun cyn 
mynd allan. 

Sicrhewch fod y plant yn deall na ddylent 
fwyta’r cnau a’r aeron y gallent ddod ar eu 
traws oherwydd gallai rhai fod yn wenwynig. 

Anogwch y plant i gasglu dail, brigau, cnau ac 
aeron sydd wedi syrthio o’r coed y maent yn 
dod ar eu traws. Byddant yn gallu adnabod y 
rhywogaethau gwahanol y maent wedi’u 
gweld drwy ddefnyddio’r ffeithlenni. Bydd yr 
eitemau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer 
prosiectau celf yn yr ystafell ddosbarth. 

Rhwbio rhisgl 

Beth am wneud lluniau rhwbio rhisgl? Yr unig 
beth sydd ei angen ar eich disgyblion yw 
ychydig o ddalenni o bapur tenau a chreonau 
cwyr. Gan weithio mewn parrau, dylai un 
plentyn ddal y papur yn erbyn boncyff y 
goeden wrth i’r llall rwbio ochr wastad y creon 
ar draws y papur. Bydd patrwm y rhisgl yn dod 
i’r amlwg yn gyflym. Ysgrifennwch enw’r 
goeden ar y cefn er gwybodaeth. Yna 
gadewch i’r disgybl arall wneud yr un peth, ar 
yr un goeden neu goeden wahanol. Gall eich 
disgyblion ddefnyddio’r dull hwn i wneud 
lluniau o ddail o’r goeden ond dylent 
ddefnyddio papur pwyso ysgafnach. 
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Gwylio’r bywyd gwyllt 

Gwyliwch adar, mamaliaid a bwystfilod bychan 
i weld sut maent yn defnyddio coed. 
Sicrhewch fod eich disgyblion yn nodi lle y 
gwanaethant eu gweld, er enghraifft ar ben y 
goeden neu ar y boncyff, a beth oeddent yn ei 
wneud. Cofiwch, gall bwystfilod bychan fod yn 
fach iawn ac yn anodd eu gweld – felly efallai y 
bydd angen canolbwyntio mwy i’w gweld. 

Arddangosfa natur 

Pan fyddwch yn dychwelyd i’r ystafell 
ddosbarth, gall eich disgyblion greu 
arddangosfa ar gyfer pob math o goeden gan 
ddefnyddio dail, lluniau rhwbio rhisgl, brigau 
ac o bosibl cnau a ffrwythau. Gellir gwneud 
hyn drwy ludo neu dapio’r eitemau ar gerdyn 
sydd wedi’i labelu ag enw’r goeden. Dylech 
gynnwys unrhyw beth am fywyd gwyllt y 
sylwyd arno. 

Sicrhewch fod eich disgyblion yn golchi eu 
dwylo gyda sebon ar ôl trin eu casgliad o 
ddeunyddiau coeden. 

Meistri coed 

Gall eich disgyblion wneud ychydig o ymchwil 
yn y llyfrgell neu ar y rhyngrwyd i gael mwy o 
wybodaeth am y coed y maent wedi eu 
hadnabod. Mae gan rai coed gysylltiadau cryf 
â bywyd gwyllt ac mae nifer o goed yn 
gysylltiedig â hanes diddorol a chwedlau 
hudol. 

Dyma gyfle i greu ‘Meistri Coed’. Gall 
disgyblion unigol ddysgu llawer am un math o 
goeden ac yna gallant ddweud wrth y lleill 
amdano. Gall y ‘Meistri Coed’ weithio gyda 
phlant eraill i greu straeon yn defnyddio’r hyn 
y maent wedi’i ddysgu am eu coeden a’r 
bywyd gwyllt sy’n dibynnu arno. 
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Ffeithiau diddorol 

Hearts of Oak! 

‘Hearts of Oak’ yw cân orymdeithio swyddogol 
y Llynges Frenhinol. Dyma’r gytgan: 

“Hearts of oak are our ships, 
Jolly tars are our men, we always are ready; 
Steady, boys, steady!...” 

Coed derw oedd yr hoff ddewis ar gyfer 
adeiladu llongau hwylio. Defnyddiwyd 5,500 o 
goed derw i adeiladu HMS Victory, sef prif long 
y Llyngesydd Arglwydd Nelson, sydd bellach 
yn llong amgueddfa yn Portsmouth. Fe’i 
hadeiladwyd ym 1765 ac mae dal yn bodoli, 
sy’n dangos pa mor wydn yw coed derw. 

Cadw’n traed yn sych a’r aer yn lân 

Mae coed yn tynnu llawer o ddwr o’r pridd. 
Cânt eu plannu ar hyd strydoedd i helpu i 
leihau llifogydd am eu bod yn atal y llawr rhag 
dod yn ddirlawn. Plennir planwydd Llundain 
mewn nifer o ddinasoedd o amgylch y byd at 
y diben hwn ac maent yn ddefnyddiol yn 
arbennig am eu bod hefyd yn helpu i leihau 
llygredd yn yr awyr. 

Pa flas sydd ar goed? 

Syryp masarnen yw sudd y fasarnen sy’n 
gyffredin yng Nghanada a’r Unol Daleithiau. 
Gwneir y syryp melys hwn o’r hylif siwgraidd a 
grëir yn nail y coed i wneud i’r goeden dyfu. 
Mae gan nifer o goed flodau. Gwneir mêl 
coed gan wenyn sy’n bwydo ar y neithdar a 
gesglir o’r blodau hyn. 

HMS Victory 

Cwestiynau ar y pwnc hwn 
i’ch disgyblion 
Enwch rai manteision eraill o gael coed o 
amgylch ein tai. Allan nhw helpu i’n cadw rhag 
gorboethi yn yr haf? 

Mae coed weithiau’n ymddangos yn gam, am 
eu bod yn plygu drosodd neu am fod eu dail 
ar un ochr gan fwyaf. Beth allai achosi hyn? 

Beth yw’r cysylltiad rhwng sudd coed a 
theiars beiciau? 

Pa mor fawr yw coeden? 

Er mwyn i goed ddefnyddio ffotosynthesis i 
barhau i dyfu mae angen nifer fawr o ddail 
arnynt a digon o heulwen, dyna pam fod y 
canghennau’n lledu o’r boncyff. Mae’n bosibl 
cydweithio i amcangyfrif faint o ddail sydd ar 
goeden er bod gormod i gyfrif yn unigol. 

Mae hefyd ffyrdd hwyl o amcangyfrif uchder 
coeden a mesur ei chylchedd, sef y cwmpas, 
sy’n ein galluogi i amcangyfrif oed y goeden. 
Bydd hyn yn gwneud i’ch disgyblion 
ddefnyddio mathemateg ymarferol. 

5. Tymor 6 Nodiadau’r athro BBC Llefydd i Natur Ysgolion 



Gweithgaredd 

Pa mor dal yw’r goeden honno? 

Bydd eich disgyblion yn gallu gweithio allan 
uchder coeden drwy ddefnyddio ychydig o 
geometreg syml. 

Dyma ddwy ffordd o’i wneud. Beth am rannu 
eich dosbarth yn ddau grwp a rhoi cynnig ar 
ddulliau gwahanol? Yna gall y grwpiau 
gymharu canlyniadau. Bydd angen pren 
mesur, pensil neu ffon ar eich disgyblion ar 
gyfer y gweithgaredd hwn. Dylent weithio 
mewn parau ar gyfer y ddau ddull. 

Dull 1 

Mae Disgyblion A a B yn sefyll ar waelod y 
goeden. Mae Disgybl A yn dal pren mesur yn 
syth o’i flaen yn fertigol. 

Yna mae Disgybl A yn cau un llygad ac yn 
symud yn ôl gan wynebu’r goeden nes iddo 
gyrraedd y pwynt lle mae’r pren mesur a’r 
goeden yn ymddangos yr un faint. 

Yna mae Disgybl A yn troi’r pren mesur nes ei 
fod yn llorweddol, h.y. yn baralel i’r llawr, gan 
gadw un ochr wedi’i halinio â gwaelod y goeden. 

Mae Disgybl B yn cerdded i ffwrdd o’r goeden 
ar ongl dde i’r cyfeiriad yr aeth Disgybl A, gan 
gyfri’r camau. Pan all Disgybl A weld disgybl B 
yn baralel i ddiwedd y pren mesur, mae’n 
dweud wrth Ddisgybl B i stopio. Cofnodwch 
nifer y camau a gymerwyd. Dyma uchder y 
goeden. Gellir gweithio’r uchder allan mewn 
metrau drwy fesur pa mor hir yw un cam gan 
Ddisgybl B a’i luosi gan nifer y camau. 
Dull 1 

Dull 2 

Mesurwch a chofnodwch daldra Disgybl A 
a’i gael i sefyll wrth waelod y goeden. 

Mae Disgybl B yn cau un llygad ac yn cerdded 
o’r goeden gan ddal ffon yn fertigol gyda’i 
fraich wedi’i hestyn nes bod Disgybl A yn 
ymddangos yr un uchder â’r ffon. Yr uned 
fesur yw taldra Disgybl A. Amcangyfrifwch 
nifer yr unedau hysbys hyn y mae’n ei gymryd i 
gyrraedd pen y goeden a’i luosi gyda thaldra 
disgybl A. 

Pa mor hen yw’r goeden honno? 

Gallwch amcangyfrif oedran coeden gollddail 
drwy fesur ei chwmpas tua un metr uwch y 
llawr. Bydd angen tâp mesur ar ddisgyblion i 
wneud y gweithgaredd hwn ac mae’n well 
gweithio mewn parau. 

Mae Disgybl A yn mesur o’r llawr i fyny un 
metr ar foncyff y goeden a Disgybl B yn rhoi ei 
fys ar y goeden yn y man hwnnw. 

Rhowch y tâp i Ddisgybl B a fydd yn dal 
diwedd y tâp lle’r oedd ei fys. 

Yna bydd Disgybl A yn rhedeg y tâp o 
amgylch y goeden ac yn ôl i’r man cychwyn. 
Darllenwch y pellter o’r tâp a’i nodi. 

Mae coed yn tyfu tua dwywaith mor gyflym 
ar eu pen eu hunain yn hytrach na mewn 
coedwig. Mae nifer o goed cyffredin sy’n 
tyfu ar eu pen eu hunain yn tyfu tua 2.5cm y 
flwyddyn. Mae’n anodd gwybod os yw 
coeden ar ei phen ei hun bob amser wedi 
bod felly, felly defnyddiwn ffigur arferol o 
2cm y flwyddyn. 

Dull 2 
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Pa mor fawr yw coeden? 

Bydd angen i chi ddod o hyd i goeden i’w 
hastudio. Efallai bod un ar safle eich ysgol neu 
mewn parc neu goetir lleol. Mae’n well 
defnyddio coeden gollddail oherwydd gall 
nodwyddau conwydden fod yn fwy heriol. 

Faint o ddail sydd ar y goeden honno? 

Cam 1 Gweithio fel tîm 

Rhannwch eich dosbarth yn dri grwp: tîm y 
canghennau, tîm y brigau a thîm y dail. 

Tîm y Canghennau – Mae’r tîm hwn yn cyfrif ac 
yn nodi nifer y canghennau ar y goeden 

Tîm y Brigau – Mae’r tîm hwn yn cyfrif ac yn 
nodi nifer y brigau ar gangen arferol 

Tîm y Dail – Mae’r tîm hwn yn cyfrif ac yn nodi 
nifer y dail ar frigyn arferol 

I blant hyn gallai tîm y brigau a thîm y dail 
edrych ar fwy nag un cangen neu frigyn a 
chyfrifo nifer y brigau ar bob cangen ar 
gyfartaledd, a nifer y dail ar bob brigyn 
ar gyfartaledd. 

Cam 2 Dod â’r cyfan ynghyd 

I weithio allan faint o ddail sydd ar y goeden, 
cyfrifwch y swm canlynol: 

Cyfanswm y dail – Nifer y Canghennau x Nifer 
y Brigau x Nifer y Dail 

Bydd hwn yn rhif uchel, fwy na thebyg yn 
ddegau o filoedd. 

Mae’r hafaliad syml hwn yn golygu y gellir 
amcangyfrif oedran y goeden. 

Oedran= Cwmpas (cm) 
Tyfiant y flwyddyn (cm) 

Os yw’r cwmpas yn 200cm yna mae’r goeden 
tua chanmlwydd oed. Amcangyfrifiad yw hwn 
ond mae’n helpu i ddangos am ba hyd y gall 
coed fyw. 

Gallwch gyfuno’r gweithgaredd hwn gyda’r 
gweithgaredd adnabod a gall eich disgyblion 
ychwanegu’r data at eu harddangosfeydd 
coed ar gyfer y rhywogaethau gwahanol a 
nodwyd ac a fesurwyd. 

Ffaith ddiddorol 
Y Goeden Dalaf – Y rhywogaeth o goed sy’n 
tyfu dalaf hyd y gwyddom yw’r goeden goch 
yng Nghaliffornia. Enw’r goeden goch fwyaf 
y gwyddom amdani yw “Hyperion” ac fe’i 
lleolir ym Marc Cenedlaethol Redwood yng 
Nghaliffornia. Mae’n 115.55m o uchder. 
I helpu eich disgyblion i ddeall maint y 
goeden hon, gofynnwch iddynt dynnu llun o 
“Hyperion” ar bapur graff/sgwariau a thynnu 
llun o’r goeden y maent wedi ei mesur i’r un 
raddfa ar yr un dudalen. Beth am roi enw i’r 
goeden a fesurwyd? 

Cwestiynau ar y pwnc hwn 
i’ch disgyblion 
Pa siâp geometreg sy’n sail i ddull 1 ar gyfer 
amcangyfrif uchder coeden? Mae’n fath 
arbennig o driongl. 

Beth yw’r goeden dalaf ym Mhrydain a pha 
fath o goeden yw hi? 
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Ffrwythau a chnau 

Mae gan goed amrywiaeth o ffyrdd y maent Dyma rai mathau cyffredin o goed a llwyni 
yn atgenhedlu er bod y rhan fwyaf yn seiliedig (coed bach) gyda’u hadau a’u ffrwythau y 
ar wasgaru hadau y bydd coed newydd yn mae eich disgyblion yn debyg o ddod ar 
tyfu ohonynt. eu traws yn yr ysgol neu mewn parciau a 

choetir cyfagos. 

Enw’r goeden Ffrwyth/Cneuen Dull gwasgaru 

Sycamorwydden Mae’r hadau fel hofrenyddion bach a byddant 
yn hedfan yn yr awel. 

Masarnen Fach 

Onnen 

Derwen Mae anifeiliaid ac adar yn casglu’r hadau hyn 
i’w bwyta ac yn eu claddu ar gyfer y gaeaf. 
Maent yn anghofio yn lle mae rhai a gall 
coeden newydd dyfu o’r hadau anghofedig. 

Collen 

Castanwydden 

Criafolen Mae adar ac anifeiliaid yn bwyta’r aeron hyn 
sy’n eu cynnal yn yr hydref a dechrau’r gaeaf. 
Mae’r hadau eu hunain yn yr aeron ac nid 
ydynt yn cael eu treulio. Maent yn mynd 
drwy’r aderyn neu’r anifail ac yn tyfu lle cânt Ysgawen 
eu gollwng. 

Celynnen 
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Gweithgaredd 

Tyfu coed o hadau 

Gall eich disgyblion dyfu eu coed eu hunain o 
hadau. I wneud hyn bydd angen potiau iogwrt 
neu waelod carton llefrith, pridd di-fawn a rhai 
hadau o goed lleol. 

Mae angen i chi feddwl beth y bydd eich ysgol 
yn ei wneud gyda’r coed pan fyddant yn tyfu. 
Gall hyn ffurfio gweithgaredd cynllunio da lle y 
gallwch arwain eich disgyblion i feddwl am 
oblygiadau hirdymor tyfu coed. Dyma rai 
pethau i’w hystyried: 

– A oes lle ar dir yr ysgol lle y gallwch blannu’r 
coed a phwy all roi caniatâd i chi? 

– A oes parc lleol y mae angen coed newydd 
arno a phwy fydd yn awdurdodi plannu yn y 
parc hwnnw? 

– A oes ardal segur yn lleol sy’n cael ei 
hailddatblygu y byddai coed newydd o les 
iddi ac, unwaith eto, pwy sydd angen i chi 
siarad â hwy? 

– A oes gan rieni unrhyw un o’r plant 
ddiddordeb mewn ychwanegu coeden at 
eu gardd? Neu a oes coedwig gymunedol 
yn eu hardal? 

Mae taflen gweithgareddau fanwl y gellir ei 
llwytho i lawr sy’n eich arwain drwy’r camau 
angenrheidiol i dyfu derwen o fesen. 

Chwilod cnau addurniadol 

Beth am gael eich disgyblion i gyfuno eu sgiliau 
arsylwi, artistaidd a thechnoleg ddylunio 
i wneud modelau o fwystfilod bychan yn 
defnyddio concers, mes a hadau eraill o goed. 
Llwythwch y daflen gweithgaredd gwneud 
chwilod cnau i lawr a chewch yr holl wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch i ddechrau arni. 

Jacffrwyth 

Ffeithiau diddorol 

Gwiwerod a mes 

Mae gwiwerod a choed derw yn cydweithio. 
Mae gwiwerod yn hoff o fwyta mes, sef hadau 
coed derw. Mae gormod i’w bwyta ar unwaith 
felly mae’r gwiwerod yn eu casglu i’w bwyta yn 
nes ymlaen. Maent yn claddu’r mes yn y llawr, 
gan fwriadu dychwelyd atynt pan fyddant yn 
llwglyd. Yn ffodus i’r goeden dderw, nid oes 
gan wiwerod gofau da iawn ac maent yn 
anghofio ble y claddwyd rhai o’r mes. Gall y 
mes hyn dyfu’n goed derw newydd. 

Mae ffrwythau yn dda i bobl yn ogystal â 
bywyd gwyllt 

Dylem fwyta digon o ffrwythau mewn deiet 
gytbwys. Mae llawer o bobl yn mwynhau 
afalau, gellyg, ceirios ac eirin i enwi ond 
ychydig o’r ffrwythau sy’n tyfu ar goed. Yn 
rhyfeddol, mae’r holl fathau o afal yn deillio o 
un rywogaeth, Malus domestica, a defnyddir 
bridio dethol i newid eu blas a/neu 
nodweddion tyfu. 

Gall ffrwythau fod yn fawr! 

Y ffrwyth fwyaf yn y byd sy’n tyfu ar goeden 
yw’r jacffrwyth, a all fod yn 90cm o hyd a 50cm 
o’i chwmpas a phwyso hyd at 36kg (yr un 
pwysau â thua 350 o afalau). Mae’n frodorol o 
Dde-Ddwyrain Asia. Mae’r llun isod yn dangos 
jacffrwyth yn tyfu yn Nhalaith Kerala yn India. 
Yn gyffredinol, afalau a gellyg yw’r ffrwythau 
coed mwyaf a dyfir yn lleol. 

Cwestiynau ar y pwnc hwn 
i’ch disgyblion 
Pam bod angen i goed wasgaru hadau yn 
hytrach na’u gollwng i dyfu yn yr un lle? 

Gofynnwch i’ch disgyblion a oes unrhyw adar 
neu famaliaid eraill sy’n casglu ac yn cadw mes 
a hadau coed eraill. 

Pam bod lliw llachar i aeron fel arfer? 

Beth yw’r enw ar ardal lle mae coed afalau a 
choed ffrwythau eraill yn tyfu? 
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Mae’n amser plannu coeden 
Bydd eich disgyblion wedi dysgu llawer am 
goed: sut maent yn tyfu, pa fuddion maent yn 
eu dwyn drwy eu bywydau a sut maent yn 
cyflawni swyddogaeth bwysig i natur ym 
Mhrydain. 

Mae cynnal diwrnod coed, gyda phlannu 
criafolen y byddwn yn ei hanfon atoch yn 
benllanw arno, yn gyfle i’ch disgyblion rannu’r 
hyn y maent wedi’i ddysgu gyda phlant eraill 
yn yr ysgol a rhai o’u rhieni. 

Syniad y diwrnod yw ymgymryd ag 
amrywiaeth o weithgareddau cysylltiedig ar 
thema coed i ddathlu gwerth coed, gan 
ddechrau gyda gwasanaeth y bore a chloi 
gyda’r seremoni plannu coeden. Gan fod 
adeg ddelfrydol o’r flwyddyn i blannu coeden 
– mis Tachwedd – byddai’n wych pe bai’r rhan 
fwyaf o’n Hysgolion Llefydd i Natur yn cynnal 
eu diwrnod coeden ar yr un dyddiad, Dydd 
Mawrth 10 Tachwedd. Cewch ddigon o 
rybudd o ran pryd y caiff eich coeden ei 
hanfon yn uniongyrchol o’r blanhigfa. 

Gweithgaredd 
Dod o hyd i’r lle gorau 

Efallai y bydd eich disgyblion wedi cyflawni 
gweithgaredd arsylwi ‘Edrych o Gwmpas’ 
Ysgolion Llefydd i Natur i gael gwybod 
mwy am safle eich ysgol. Os felly, gallent 
ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd ganddynt
i benderfynu ar le da i blannu criafolen. Os na, 
yna mae hwn yn gyfle da i gael y plant yn yr 
awyr agored gan ddefnyddio’r gweithgaredd 
‘Edrych o Gwmpas’, y gellir ei lwytho i lawr o 
bbc.co.uk/breathingplaces/schools i gael 
darlun o’r safle gyda’r nod o benderfynu ar 
y lle gorau i blannu. 

Dyma rai pethau i’w hystyried wrth chwilio am 
y lle gorau: 

– O ran criafolen, cadwch o leiaf 8 metr i ffwrdd
o adeiladau i osgoi’r difrod posibl y gallai
 
gwreiddiau ei achosi a chyfyngu’r risgiau 

sy’n gysylltiedig a choeden yn disgyn pan 

fydd yn hen.
 

– Dylech osgoi ardaloedd â phibell cyfleustod 
fel trydan, nwy, dwr neu garthffos. 
Edrychwch ar gynlluniau’r safle. 
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– Dylech osgoi ardaloedd a ddefnyddir ar 
gyfer chwaraeon a gweithgareddau eraill 
sy’n gofyn i ddisgyblion a staff symud o 
gwmpas llawer. 

– Cytunwch ar y lleoliad gyda pherchennog y 
tir (sef eich cyngor lleol fwy na thebyg). 

– Mae’r griafolen yn goeden sy’n addasu’n 
hawdd a bydd yn tyfu mewn pot yn ystod y 
blynyddoedd cynnar. Maint delfrydol fyddai 
hanner casgen a fydd yn caniatáu iddi dyfu 
am nifer o flynyddoedd. 

Pan fyddwch wedi penderfynu ar y lleoliad, 
dylech gael eich disgyblion i wneud arwydd i 
nodi’r fan. 

Os na allwch blannu coeden, mae 
gweithgareddau o hyd a fydd yn galluogi eich 
disgyblion i ddathlu pwysigrwydd coed. 

Diwrnod y Coed 

Gellir llwytho rhaglen ar gyfer diwrnod y coed 
a chanllaw hanfodol i blannu coed i lawr sy’n 
nodi diwrnod llawn o weithgareddau sy’n arwain 
at blannu eich coeden. Ni fydd pob ysgol yn 
gallu gwneud pob un o’r gweithgareddau hyn 
ond peidiwch â phoeni – mae digon o bethau 
gwahanol i gadw pawb yn brysur. 

Mae’r diwrnod hwn hefyd yn gyfle i ddathlu’r 
gweithgareddau eraill y mae eich disgyblion 
wedi cyfrannu atynt i greu Lle i Natur yn 
eich ysgol. 

 Diogelu eich coeden 
Bydd angen i chi ddiogelu eich coeden 
griafolen ifanc rhag cwningod, ceirw a phlant. 
Y ffordd orau o wneud hyn yw ei hamgylchynu 
â rhwystr diogelu a fydd hefyd yn nodi’r 
lleoliad ac yn atal peiriant torri gwair rhag ei 
difrodi drwy ddamwain. 

Gall yr amddiffynfa hon fod yn brosiect celf 
hwyl. Casglwch rai brigau 60-70cm o hyd ac 
addurnwch y pennau â dail, brigau, cnau ac  aeron a gasglwyd. Os nad oes gennych frigau, 
gallwch ddefnyddio ffyn gardd. 

Ar ôl i’r griafolen gael ei phlannu, dywedwch 
wrth y plant i wthio’r ffyn wedi’u hardduno i 
mewn i’r llawr o amgylch y goeden, yn agos at 
ei gilydd, gan adael bwlch 30cm yn y canol ar 
gyfer y glasbren. 
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Creu celfwaith naturiol 

Crëwch gelfwaith yn defnyddio dail, brigau, 
hadau a ffrwythau. Gellid creu hwn ar eich safle 
yn agos at leoliad eich criafolen. Gallai eich 
disgyblion ddangos themâu Llefydd i Natur 
drwy ddangos blodau, bwystfilod bychan, 
adar, mamaliaid, dwr a choed. Oherwydd mai 
celfwaith byrdymor fydd hwn, sicrhewch eich 
bod yn tynnu lluniau. Hoffem i chi anfon eich 
lluniau at breathingplacesschools@bbc.co.uk 
a byddwn yn dangos detholiad ohonynt ar 
wefan Llefydd i Natur. Dyma rai awgrymiadau 
pwysig i’w cofio: 

– Anfonwch eich lluniau yn electronig mewn 
fformat digidol eglur iawn – er enghraifft, 
fel jpg (yn ddelfrydol o leiaf 300dpi neu 
1,800 o bicselau). 

– Mae’n rhaid bod gennych ganiatâd gan 
riant/gofalwr cyn i chi anfon lluniau o blant 
o dan 16 oed neu bobl ddiamddiffyn. 

– Drwy anfon lluniau/fideo, rydych yn 
cadarnhau bod gennych ganiatâd gan 
berchennog yr hawlfraint i’w cyhoeddi. 

– Wrth anfon lluniau/fideo rydych yn rhoi 
caniatâd i’r BBC ailgynhyrchu’r deunydd yn 
ei holl gyfryngau. 

– Sicrhewch eich bod yn rhoi enw ar eich 
delwedd(au) fel eu bod yn hawdd eu nodi. 
Awgrymwn rywbeth tebyg i: “enw 
prosiect_teitl y llun_dyddiad” – er enghraifft: 
“garddwerdd_ffens_hyd2008.jpg”. 

– Mae lluniau sy’n dangos gweithgaredd, 
emosiwn, pobl, lleoedd a’r weledigaeth 
gyffredinol yn ddelfrydol. Mae lluniau mawr 
o’r prosiect yn wych yn ogystal â lluniau agos 
o’r rhannau mwyaf diddorol ohono. 

Addurno coeden 

Mae pobl wedi addurno coed ers cyn cof ac yn 
parhau i wneud hyd heddiw. Bydd llawer o 
deuluoedd yn addurno coeden Nadolig i ategu 
hwyl yr wyl. Gallai’r plant addurno coeden ar 
safle’r ysgol gan ddefnyddio pethau y maent 
wedi’u creu sy’n cynrychioli’r agweddau ar natur 
y maent wedi dysgu amdanynt. 

Ffeithiau diddorol 
Y griafolen 

Mae’r griafolen yn goeden boblogaidd iawn, ac 
yn draddiadol fe’i hystyriwyd yn amddiffynnydd. 
Mae gan lawer o hen fythynnod griafolen wedi’i 
phlannu wrth eu drysau i gadw drygioni draw. 
Mae “The Rowan Tree” yn gân Albanaidd 
enwog, gan Carolina Oliphant, Arglwyddes 
Nairne (1766 – 1845). Mae’r geiriau yn dangos 
pa mor hoff yw’r Albanwyr o’r goeden hon. 

Aeron y griafolen 

Mae aeron y griafolen yn goch llachar ac yn 
denu nifer o adar yn yr hydref. Mae’r aeron yn 
cludo hadau’r griafolen, sy’n treulio drwy’r 
aderyn ac yn cael eu gollwng yn nhail yr aderyn. 
Weithiau maent yn syrthio i mewn i fforch 
coeden arall lle mae’r griafolen rywsut yn 
llwyddo i dyfu, gan greu yr hyn a elwir yn 
‘griafolen hedfan’. Mae blas drwg ar yr aeron 
amrwd a gesglir o’r goeden ac maent yn wael i 
bobl. Fodd bynnag, gellir creu jeli criafolen o’r 
aeron wedi’u coginio. Mae ganddo flas siarp ac 
yn draddodiadol mae’r jeli hwn yn cael ei fwyta 
gyda bwyd hela, fel ffesant, grugiar neu 
betrisen. 

Cwestiynau ar y pwnc hwn i’ch 
disgyblion 
All y plant ddod o hyd i ragor o straeon am y 
griafolen? 

Yn draddodiadol, beth y defnyddiwyd pren y 
griafolen ar ei gyfer? 

bbc.co.uk/breathingplaces/schools
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