
Beth wnaethom ni?  
Buom yn gweithio gyda sawl ysgol ledled Caerdydd i blannu coed ar safl eoedd cyhoeddus a 
dechrau’r broses ar gyfer plannu coed yn y dyfodol ar diroedd ysgol.

Pwy oedd yn rhan o’r gwaith?
Buom yn gweithio gyda 40 o ysgolion ledled Caerdydd, gan gynrychioli 23 o’r 29 ward yng Nghaerdydd. 

Sut a pham y gwnaethom hynny? 
Dechreuwyd ar ein gwaith gydag ysgolion drwy ofyn iddynt lenwi holiadur i nodi a hoff ent blannu 
coed ar eu tir neu gymryd rhan mewn digwyddiadau plannu allanol.  

Mae dros 30 o ysgolion wedi mynegi diddordeb mewn plannu coed ar dir eu hysgol.  Byddwn yn 
arolygu eu safl eoedd ac yn llunio cynlluniau plannu gyda disgyblion dros y gwanwyn a’r haf hwn yn 
barod i’w plannu o’r hydref ymlaen. Yn ogystal, rhoesom 150 o wrychoedd brodorol a choed ifanc 
eraill i dair ysgol ac un feithrinfa y tymor hwn, Ysgol Gynradd Sant Paul (Trelái), Ysgol Gynradd 
Marlborough (Pen-y-lan), Ysgol Uwchradd Caerdydd (Cyncoed), a Chylch Meithrin Grangetown 
(Grangetown). 

Lwyddodd 9 ysgol hefyd i ymuno â ni ar gyfer digwyddiadau plannu coed ledled Caerdydd, sef 
cyfanswm o tua 340 o oriau gwirfoddoli, gan gynnwys Ysgol Gynradd Kitchener (Glan-yr-afon), 
Ysgol Gynradd Rhiwbeina (Rhiwbeina), Ysgol Ton Yr Ywen (Y Mynydd Bychan), Ysgol Gynradd 
Moorland (Sblot), ac Ysgol Gynradd Sant Ffransis (Trelái). Yn ystod rhai o’r digwyddiadau plannu, 
fe wnaethom hefyd helpu disgyblion i arolygu’r safl eoedd a chynhesu gyda rhywfaint o “ioga coed”. 

Rydym yn gobeithio cynnwys llawer mwy o ysgolion mewn plannu ac arolygu coed y tymor nesaf 
a byddwn yn ail-rannu ff urfl en i ysgolion fynegi eu diddordeb mewn cymryd rhan yn ein prosiect.

Ymgysylltiad 
Ysgolion

Disgyblion o Ysgol Gynradd Moorland yn cymryd 
rhan mewn “ioga coed” yn nigwyddiad plannu 
coed Parc Tremorfa, Sblot (11.02.22)



Good Gym participant in Trelai Park, 
Caerau tree planting event (26.02.22)

Beth rydym yn gobeithio ei gyfl awni?
Mae cyrraedd pobl ifanc yn un o nodau pwysig ein prosiect a bydd 
rhyngweithio ag ysgolion yn llwyfan allweddol ar gyfer cyfl awni ein targedau 
plannu tra’n ymgysylltu’n uniongyrchol â chenedlaethau’r dyfodol.  

Fel gyda grwpiau cymunedol, bydd ysgolion ar wahanol gamau o’u taith 
“werdd”, gyda rhai â llawer o brofi ad o ran gweithgareddau awyr agored ac 
eraill angen mwy o gymorth. Rydym yn hapus i ddarparu “cyff yrddiad ysgafn” 
i gymorth “manwl” i ysgolion mewn cydweithrediad â pharciau eraill a 
phrosiectau natur allanol i roi’r off er sydd eu hangen arnynt i ddylunio, plannu a gofalu am goed.

Bydd hyn yn galluogi mwy o ysgolion i fod â’r hyder a’r sgiliau i greu a chynnal cynefi noedd 
sy’n dda i fywyd gwyllt ar eu safl eoedd ac addysgu disgyblion ynghylch gofalu am natur. 

“Roeddwn i’n teimlo’n hapus oherwydd roeddwn i’n mwynhau plannu’r goeden.  Rwy’n edrych 
ymlaen at weld y blodau pinc yn y gwanwyn ar y goeden geirios.” – disgybl o Ysgol Gynradd 
Kitchener, Glan-yr-afon (digwyddiad plannu coed Gerddi Kitchener, 01.12.21)

“Fe wnes i fwynhau plannu’r goeden oherwydd ei bod yn helpu’r byd drwy ddal y C02 i leihau 
cynhesu byd-eang.” – disgybl o Ysgol Gynradd Kitchener, Glan-yr-afon (digwyddiad plannu 
coed Gerddi Kitchener, 01.12.21)

“Roeddem wrth ein bodd yn plannu’r coed afalau crabas ym Mharc y Pentre. Byddwn yn cadw 
llygad barcud arnynt.   Gobeithio, yn y dyfodol agos, y byddwn yn gallu gwneud ychydig o jeli crabas.” 
– disgybl o Ysgol Gynradd Rhiwbeina, Rhiwbeina (digwyddiad plannu coed Parc Y Pentre, 01.12.21)

Disgyblion o Ysgol Uwchradd Fitzalan 
yn nigwyddiad plannu coed Parc y 
Sanatoriwm, Treganna (14.03.22)

Disgyblion o Ysgol Gynradd Kitchener gyda 
phlatiau celf Coed Caerdydd a wnaethant 
ar gyfer y digwyddiad plannu coed yng 
Ngerddi Kitchener (01.12.21) 

Disgyblion o Ysgol Uwchradd Fitzalan yn 
nigwyddiad plannu coed Parc y Sanatoriwm, 
Treganna (14.03.22)
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