
 
 

Bydd y gweithgaredd hwyl hwn yn yr awyr agored yn gwneud eich
ymarfer dyddiol yn llawer mwy diddorol. Erbyn diwedd y
gweithgaredd hwn byddwch yn gallu adnabod llawer o goed
gwahanol, gwybod pam eu bod yn bwysig i fodau dynol ac
anifeiliaid ac yn dysgu sgiliau creadigol hwyl newydd!!

 

Ticiwch bob coeden rydych yn ei adnabod ac atebwch y cwestiynau ar
ddiwedd y gweithlyfr! Gellir defnyddio’r fideo i helpu hefyd. Peidiwch â
phoeni os nad ydych yn adnabod pob coeden. Does dim dail ar y coed

eto, felly gallwch fynd allan eto’n ddiweddarach yn y gwanwyn i orffen
y rhai sydd ar goll.

 
Cofiwch, hwyrach y byddwch yn gallu adnabod coeden trwy ddefnyddio

dail, ffrwythau neu hadau’r hydref diwethaf, sydd dal o gwmpas!
 

Casglwch ddarnau o’r coed ar gyfer y gweithdy ar-lein nes ymlaen.
Gall fod yn frigyn sy’n blaguro, dail, cenawon, neu ddarn o risgl.

Casglwch gymaint o eitemau â phosib! Hefyd bydd angen papur, brws
paent, creonau, pensiliau lliw ac unrhyw beth arall yr hoffech ei

ddefnyddio i dynnu llun.

Anturiaethau Natur!
Adnabod Coed – Gwanwyn cynnar
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Gweithgaredd ychwanegol –Ydych chi’n gallu gweld
coed ynn gyda Chlefyd Coed Ynn?

Chlefyd Coed
Ynn



Welsoch chi unrhyw bryfed neu anifeiliaid wrth fynd am
dro? Os felly, pa rai?

Wyddoch chi: Wrth

heneiddio mae
coed derw’n mynd
yn fyrrach er mwyn
ymestyn hyd eu

hoes!

Pa arwyddion o’r Gwanwyn sydd i’w gweld?!

Gweithgaredd Ychwanegol! 



Beth yw enw ffrwythau’r ddraenen ddu?

Beth yw enw hadau’r onnen?

Cwestiynau

Pam mae’r gelynnen mor bwysig i adar yn y
gaeaf?

Beth yw enw arall y fedwen arian?

Beth yw ystyr collddail?

Beth yw enw arall ar y gerddinen?

Beth sy’n gyffredin i’r helygen gam a’r
wernen?



Ar ba 3 pheth y bydd Clefyd Coed Ynn
yn cael effaith negyddol?

Pam mae’n bwysig cael coed mewn
trefi a dinasoedd?



Mae coedwigoedd hynafol yn cael eu
dinistrio’n ddyddiol; pa 3 pheth

gallwn eu gwneud i ddiogelu ac adfer
coetiroedd hynafol?

Sut mae gadael i hen goeden bydru
yn helpu ystlumod, adar a phryfed?



   

  
 

   
 

Wnaethoch chi sylwi ar unrhyw beth
diddorol yn ystod y gweithgaredd

hwn?

Beth wnaethoch chi ddysgu o’r
gweithgaredd hwn?




