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Ffermydd
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What I hear, I forget.
What I see, I remember.
What I do, I understand.
(Confucius)

Cynlluniwyd y llyfryn hwn i helpu ffermwyr sydd am
annog pobl i ymweld â’u fferm, i weld beth mae ffermio
organig yn ei olygu drostynt hwy eu hunain.
Paratowyd y llyfryn hwn gyda chymorth ffermwyr sydd
eisoes yn croesawu ymwelwyr i’w ffermydd, ac rydym yn
gobeithio y bydd yn cefnogi ac yn annog eraill i ddilyn
eu harweiniad.

Cynnwys

2

Pam ei fod yn bwysig fod ffermydd organig yn agor eu giatiau i’r
cyhoedd?
“Yn y diwedd, dim ond yr hyn yr ydym yn ei garu y byddwn yn ei warchod, dim
ond yr hyn yr ydym yn ei ddeall y byddwn yn ei garu, a dim ond yr hyn a
addysgir i ni y byddwn yn ei ddeall.”
Baba Dioum, Cadwraethwr o Senegal
Ni fu mwy o ddiddordeb mewn bwyd organig erioed o’r blaen. Fodd bynnag, er y lefel uchel o
ddiddordeb sydd mewn bwyd organig, mae manylion yngl n â sut a pham y cynhyrchir bwyd
organig yn dal i fod yn rhywfaint o ddirgelwch i’r rhan fwyaf o bobl. Mae ymweliad â fferm
organig yn rhoi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y system ffermio hon, sy’n ceisio gweithio
mewn harmoni â natur, nid yn ei herbyn.
Hefyd, mae ymweliad â fferm organig yn cynnig diwrnod allan pleserus yng nghefn gwlad, y
cyfle i weld anifeiliaid fferm yn agos, ac i fwynhau bywyd gwyllt yr ardal. Mae’n rhoi cyfle i
ddysgu rhywbeth am y modd y mae ffermydd organig yn wahanol i ffermydd nad ydynt yn
organig. Bydd y cyhoedd yn gweld nad yw ffermio organig yn dibynnu ar ddefnyddio
gwrteithiau a phlaleiddiaid cemegol. Hefyd, byddant yn darganfod sut y mae ffermwyr
organig yn diogelu’r amgylchedd, ac yn integreiddio anghenion bywyd gwyllt a gwarchod y
dirwedd â’r busnes o gynhyrchu bwyd diogel, iachus a blasus.
Cyn belled ag y mae ysgolion yn y cwestiwn, mae ymweliad fferm yn ffordd werthfawr o
wella profiad y disgybl. Bydd ymweliad o’r fath o ddiddordeb arbennig i athrawon, a hoffai
ddefnyddio agweddau o fwyd a ffermio organig i gwrdd â thargedau cyrhaeddiad y
Cwricwlwm Cenedlaethol.
Mae ffermio organig yn dibynnu ar gwsmeriaid yn dewis prynu cynhyrchion organig. Wrth
brynu cynnyrch organig, nid ansawdd y cynnyrch yn unig y mae’r cwsmer yn ei brynu. Yn
ogystal â hyn, maent yn prynu i mewn i gred fod ffermio organig yn darparu manteision ar
gyfer yr amgylchedd, ac yn cynnal safonau uchel o les anifeiliaid. Mae ymweld â ffermydd
organig yn rhoi cyfle i’r cyhoedd ddarganfod os oes sail dda i’r ymddiriedolaeth hwnnw
drostynt hwy eu hunain. Mae’n hanfodol i’r farchnad organig fod yr ymddiriedolaeth hon yn
cael ei datblygu a’i chynnal, a bod y cyhoedd yn deall ac yn gwerthfawrogi gonestrwydd y
system ac economeg cynhyrchu organig.
Hefyd, mae’n bwysig fod y cyhoedd yn deall nad yw ffermio organig yn nodweddiadol o
ffermio yn y DG; ar hyn o bryd, dim ond cyfran fach o’r tir yn y wlad hon a gaiff ei ffermio’n
organig. Mae’r rhan fwyaf o ieir a moch yn dal i gael eu magu mewn ‘ffermydd ffatri’
arddwys. Mae ymweld â fferm organig yn annog y cyhoedd i feddwl am, ac i gwestiynu eu
hagweddau tuag at fwyd a’r ffordd y caiff ei gynhyrchu.

O safbwynt y ffarmwr
Trwy addysgu yr ydym yn addysgu ein hunain, trwy gysylltu yr ydym yn arsylwi, trwy
gadarnhau yr ydym yn archwilio, trwy ddangos yr ydym yn edrych, trwy ysgrifennu yr ydym
yn meddwl, trwy bwmpio yr ydym yn tynnu d r i’r ffynnon.
Henri-Frédéric Amiel (1821-81), athronydd, bardd o’r Swistir.
Yn naturiol, mae ffermwyr organig yn falch o’u ffermydd a’u cynnyrch. Mae ffermwyr
organig yn cael boddhad arbennig o wybod eu bod wedi cael canlyniadau trwy weithio gyda
natur, yn hytrach na thrwy weithio yn erbyn natur. Mae eu ffermydd yn llawn amrywiaeth a
bywyd, ac maent yn croesawu diddordeb eu cwsmeriaid a’r cyhoedd.
Er nad oes amheuaeth fod ymweliadau fferm yn waith caled, mae bron yr holl ymwelwyr yn
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ymateb yn gynnes, ac mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn mwynhau’r adborth gwerthfawrogol
a’r diddordeb y mae’r cyhoedd yn ei ddangos. Gall ffermio fod yn brofiad unig a digalon; gall
y cyswllt uniongyrchol hwn â chyhoedd sy’n gwerthfawrogi ymdrechion y ffarmwr fod yn
ffordd o wella hunan hyder.
Mae yna gyfleoedd marchnata amlwg yn gysylltiedig ag ymweliadau fferm. Yn ogystal â
darparu cyfle i addysgu’r cyhoedd, mae teithiau cerdded ar ffermydd a diwrnodau agored yn
creu cwsmeriaid ychwanegol, ac yn darparu cyhoeddusrwydd cymharol rad. Ychydig iawn
o incwm sy’n deillio’n uniongyrchol o ymweliadau addysgol. Fodd bynnag, mae yna nifer o
fanteision arwyddocaol eraill y gellir manteisio arnynt. Hefyd, gellir cynhyrchu incwm trwy
ychwanegu gwerth i ymweliadau, trwy ddarparu arlwyo neu gyfleusterau eraill.
Mae ymweld â fferm yn galluogi i’r cyhoedd weld, profi a chysylltu â lle y cynhyrchir eu bwyd.
Mae hyn yn helpu i ailgysylltu pobl â’r tir, eu bwyd, a’r bobl hynny sy’n cynhyrchu’r
bwyd. Mae cwrdd â ffarmwr a chael cyfle i weld a thrafod sut y caiff bwyd ei gynhyrchu yn
hanfodol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r gadwyn fwyd. Mae gweld anifeiliaid sy’n cael y
gofal gorau a deall sut y mae ffermydd organig yn llwyddo i gwrdd ag anghenion anifeiliaid
fferm yn chwarae rhan bwysig o ran creu cwsmer gwybodus a gwahaniaethol. Mae
cwsmeriaid sydd â gwybodaeth yngl n â’r materion sy’n ymwneud â chynhyrchu eu bwyd yn
fwy tebygol o fod yn fwy gofalus wrth ddethol yr hyn y maent yn ei brynu.
Mae nifer o ffermwyr organig yn rheoli eu ffermydd yn organig oherwydd bod ganddynt
deimlad o gyfrifoldeb tuag at yr amgylchedd a’r rhai sy’n defnyddio’u cynnyrch; gwelir
addysg fel estyniad i’r ddyletswydd honno. Mae ymweliadau fferm yn cael eu gweld fel
pethau sy’n helpu pobl i fwyta’n fwy iach, ac felly i fod yn fwy iach. Yn aml, mae’r
cyhoedd yn nodi anwybodaeth ac anghynefindra fel rhesymau am ddiet gwael. Gall ymweld
â fferm ddechrau ymdrin â’r anwybodaeth hwn. Mae ymweld â fferm a chael cyfle i siarad â
ffermwyr yn helpu i gadarnhau dealltwriaeth, ac i chwalu rhai o’r mythau, ‘heip’ y papurau
newydd a sloganau marchnata, a all ddrysu’r cyhoedd.
Mae ffarmwr sy’n annog pobl i ymweld â’i fferm yn annog dealltwriaeth a gwerthfawrogiad
o’r hyn y maent yn ceisio’i wneud. Fe all hyn fod yn bwysig pan ddeuir at faterion cynllunio
ac agweddau lleol tuag at weithgareddau ffermio. Gall ymwelwyr sicrhau cyflogaeth leol
werthfawr, ac incwm ychwanegol ar gyfer busnesau lleol.

Agor y fferm i’r cyhoedd
Er eu bod yn hapus i ymateb i geisiadau am ymweliadau gan grwpiau lleol ac ysgolion, ni
fydd nifer o ffermydd byth yn datblygu gweithgareddau addysgol y tu hwnt i’r ymrwymiad
hwn. Fodd bynnag, i rai ohonynt, mae llwyddiant yr ymweliadau hyn yn creu awydd ynddynt i
ddatblygu’r ochr hwn o’u gweithgareddau.
Dylai’r cyngor canlynol eich helpu i ddarparu ymweliadau sy’n bleserus ac yn werth chweil, a
hynny os ydych yn darparu gweithgareddau unigol neu os ydych yn cynnig rhaglen reolaidd
o ddigwyddiadau.
Cychwyn Allan – Yr Ystyriaethau Ymarferol
Ar ôl i chi benderfynu eich bod yn mynd i agor eich fferm i’r cyhoedd, mae yna nifer o
faterion i’w hystyried.
•

Dylech adlewyrchu ar eich rhesymau dros gychwyn ar waith addysgol. Dewch yn
ôl at y cwestiwn hwn yn aml, i gadw’ch hyn ar y trywydd cywir
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A ydych yn gweld hyn fel cyfle i addysgu eich cwsmeriaid presennol, neu i ddenu cwsmeriaid
newydd i siop eich fferm neu unrhyw fenter marchnata arall? Os mai cynyddu nifer y
cwsmeriaid sy’n derbyn eich cynllun bocs yw’ch nod wrth gynnal ymweliadau, gwnewch yn
si,r eich bod yn gwneud amser i hyrwyddo’r cynllun, neu fod gennych daflenni y gellir eu
dosbarthu sy’n rhoi holl fanylion y cynllun. Efallai fod hyn yn ymddangos yn amlwg, ond
mae’n hawdd i chi fod mor brysur yn paratoi ar gyfer y digwyddiad, fel eich bod yn anghofio’r
prif nod. Meddyliwch trwy eich gweithgareddau, gan ystyried a fydd y gweithgaredd yn
cyflawni eich diben mewn gwirionedd.
Mae’n syniad da i drafod eich syniadau gyda’ch teulu a’ch staff, ac mae’n si,r y bydd
ganddynt hwy brofiadau a syniadau i’w cyfrannu hefyd. Os ydynt yn gysylltiedig â’r cam
cynllunio, bydd yn llawer haws iddynt fod yn frwdfrydig ac yn ymrwymedig tuag at y prosiect.
A ydych eisiau cynnal digwyddiadau rheolaidd neu un digwyddiad unigol?
Byddwch yn realistig yngl n â’r hyn y gallwch ei gyflawni - faint o amser sydd gennych? Er ei
fod yn annhebygol y bydd ymweliadau fferm yn para mwy na thair i bedair awr, gall baratoi
gymryd amser. Fel arfer, cynhelir ymweliadau fferm yn ystod y misoedd cynhesach; a allwch
fforddio i ymrwymo eich amser yn ystod y cyfnod hwn? Gellir ymweld ag ysgolion trwy gydol
y flwyddyn, felly efallai y byddai’r ymweliadau hyn yn fwy cyfleus. Mae diwrnodau agored a
theithiau cerdded ar y fferm yn gyfaddawd da ar gyfer ffermwyr nad oes ganddynt lawer o
amser. Mae modd darparu adnoddau a chyfleusterau, er enghraifft toiledau ac arlwyo, ar
gyfer digwyddiadau unigol, lle nad oes modd eu darparu trwy gydol y flwyddyn.
Beth allwch chi ei gynnig?
Bydd angen i chi edrych ar beth sy’n digwydd ar y fferm i asesu’r hyn sy’n werth ei ddangos.
Bydd rhywbeth gan bob fferm i’w gynnig, ond bydd gan rhai ffermydd nodweddion mwy
amrywiol nag eraill. Mae anifeiliaid fferm yn debyg o fod o ddiddordeb i’r holl ymwelwyr, yn
enwedig y plant iau, a fydd wrth eu bodd gyda gweithgareddau syml, er enghraifft bwydo a
godro. Os oes raid cerdded yn bell i weld eich anifeiliaid, ac mae gennych blant ifanc yn y
gr,p, ystyriwch ddod ag ychydig o anifeiliaid i leoliad haws ei gyrraedd ar gyfer yr ymweliad,
os nad yw hynny’n rhy anymarferol. Yn ogystal â mwynhau’r cyfle i fod allan yng nghefn
gwlad am gwpl o oriau, bydd yr oedolion yn awyddus i ddarganfod rhagor am theori ac
ymarfer ffermio organig.
Meddyliwch am yr hyn sydd gennych i’w gynnig – anifeiliaid, cnydau, cynefinoedd, adeiladau,
lle agored, hanes, pobl? Defnyddiwch eich dychymyg wrth werthuso beth sydd gennych a’i
botensial ar gyfer addysg.
Nid yw hyn yn golygu fod angen i chi fynd â phobl i bob twll a chornel o’r fferm. Yn hytrach,
os ydych yn ymwybodol o botensial addysgol y fferm, bydd gennych amrywiaeth mwy eang o
weithgareddau i’w cynnig, a byddwch yn gallu apelio at amrywiaeth mwy eang o grwpiau. Yr
anifeiliaid fydd yr atyniad mwyaf poblogaidd ar gyfer nifer o ffermydd. Fodd bynnag, mae
arfarnu adnoddau’r fferm yn drylwyr yn ymarfer defnyddiol iawn. Fel y gallwch weld o’r rhestr
eang o syniadau sydd ar gefn y llyfryn hwn, gall ffermydd gynnig llawer mwy na’r cyfle i
arsylwi ar anifeiliaid fferm!
Pa fath o ddigwyddiad neu weithgaredd a fydd yn gweithio orau?
Ar ôl penderfynu ar beth sydd o ddiddordeb ar eich fferm, mae angen i chi benderfynu ar
fformat ar gyfer y digwyddiad. Mater o logisteg yw hwn, i ryw raddau.
a) A ydych eisiau i bawb gyrraedd am amser penodol, a mynd o gwmpas mewn
un gr,p mawr?
b) A all bobl gyrraedd ar unrhyw adeg?
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c) A yw eich fferm yn addas ar gyfer taith gerdded gydag arwyddion, lle y gall
bobl fynd o amgylch yn eu hamser eu hunain?
d) A fydd angen i bobl gael arweinydd i fynd â hwy o amgylch?
e) A yw’r fferm wedi’i wasgaru’n eang? Os felly, sut y bydd pobl yn mynd o
amgylch, ac a ddylech ddarparu reidiau mewn trelar? (Mae gan yr Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch ganllawiau y dylid eu dilyn os ydych yn mynd
i ystyried reidiau trelar.)
f) Faint o bobl ydych chi’n eu disgwyl?
g) A oes gennych y staff a’r cyfleusterau i ymdrin â’r niferoedd?
Rwy’n meddwl fod fy fferm yn addas, a hoffwn roi tro arno. Beth yw’r camau nesaf y
dylwn eu cymryd?
I ddechrau, efallai y byddai trefnu digwyddiadau bach, er enghraifft teithiau gydag arweinydd,
yn ffordd dda o brofi nifer y lleoedd y gallwch eu cynnig a’ch cyfleusterau, a bydd yn rhoi
cyfle i chi asesu a ydych yn mwynhau’r math hwn o weithgaredd. Cysylltwch â Chymdeithas
y Pridd i ddarganfod rhagor am brosiect y Rhwydwaith Ffermydd Organig, sy’n cefnogi
ffermydd sy’n gweithio â’r cyhoedd ac ysgolion. Mae Cymdeithas y Pridd yn cynnal
digwyddiadau hyfforddi rhanbarthol ar gyfer ffermwyr organig, a fydd yn rhoi cyfle i chi gael
syniadau ar gyfer gweithgareddau i’w cynnal. Mae manylion y digwyddiadau hyfforddi hyn a
hyfforddiant defnyddiol arall a gaiff ei gynnal gan fudiadau eraill i’w gweld ar wefan
Cymdeithas y Pridd.
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Rhinweddau Cymharol Digwyddiadau ar Ffermydd
Gweithgaredd

Manteision

Eithaf hawdd eu trefnu gyda chyfleusterau
cyfyngedig
Goruchwyliaeth barhaol, felly mae Iechyd a
Diogelwch yn gymharol syml
Cyswllt personol uniongyrchol gyda’r holl bobl
sy’n cymryd rhan
Yn hyblyg os yw’r tywydd yn wael
Gellir eu haddasu’n hawdd ar gyfer grwpiau
sydd â diddordeb arbennig
Mae modd cyfathrebu’r wybodaeth
ddiweddaraf yn hawdd
Llwybrau neu Gellir darparu ar gyfer mwy o bobl na theithiau
cerdded gydag arweinydd
deithiau
cerdded
Yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau agored,
hunanoherwydd gall y bobl sy’n cymryd rhan fynd ar
dywysiedig
eu cyflymder eu hunain
Yn ddelfrydol os nad oes gennych lawer o
amser, oherwydd nid oes angen arweinydd
Yn addas iawn ar gyfer teuluoedd ifanc, sy’n llai
parod ac yn llai abl i ymdopi â sylwebaeth

Teithiau
Cerdded
gydag
Arweinydd ar y
Fferm

Diwrnodau
Agored

Anfanteision

Sylwadau

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig – uchafswm o 25 ar
gyfer pob arweinydd, 15 yw’r maint delfrydol ar gyfer
grwpiau
Efallai y bydd yn anodd cael y cywair yn iawn os oes
gennych gr,p o oed/gallu cymysg
Yn mynd ag eithaf tipyn o amser fesul unigolyn

Po fwyaf yw’r gr,p, yr hirach y
bydd rhaid i chi aros i’r bobl
sy’n cymryd rhan ddal i fyny

Rhaid monitro Iechyd a Diogelwch yn ofalus ar gyfer
yr holl ardaloedd y gellir mynd iddynt, gan nad oes
unrhyw un yn goruchwylio’r bobl a fydd yn cymryd
rhan
Mae angen i’r llwybr fod wedi’i farcio’n dda, a rhaid
cadw’r wybodaeth yn gyfoes ac yn berthnasol
Rhaid i’r wybodaeth a’r arwyddion allu gwrthsefyll
tywydd gwael
Efallai y bydd angen cyfyngu i lwybrau dynodedig yn
unig, oherwydd ystyriaethau ymarferol.
Bydd angen darpariaeth ychwanegol ar gyfer
Gellir denu niferoedd mawr.
Gellir canolbwyntio adnoddau a chyfleusterau niferoedd mawr. Rhaid gosod arwyddion ar lwybrau
mynediad y fferm, a rhaid i’r mynediad fod yn briodol.
am gyfnod penodol.
Ystyriwch osod arwyddion ar lwybr arall ar gyfer
Gall un digwyddiad mawr fod yn ffocws i
gadael y fferm.
fudiadau eraill, y gellir eu gwahodd i gymryd
Rhaid darparu digon o le parcio, toiledau, cyfleusterau
rhan, gan ychwanegu at apêl y diwrnod
Mae posibilrwydd o gael incwm sylweddol trwy golchi dwylo a lluniaeth
gynnal digwyddiad mawr. Fodd bynnag, bydd y Rhaid monitro Iechyd a Diogelwch, a rhaid
cydymffurfio â chanllawiau. Dylid ystyried darpariaeth
costau, ac felly’r perygl o golled, yn cynyddu
Cymorth Cyntaf (St John’s Ambulance)
hefyd. Gallwch leihau’r risg trwy wahodd
Ni ellir darogan faint o bobl a fydd yn mynychu. Fodd
arlwywyr allanol ac atyniadau eraill a all godi
bynnag, dylech ystyried sut y byddwch yn ymdrin â
tâl ar y cyhoedd am eu gwasanaethau. Bydd
niferoedd enfawr.
hyn yn lleihau’r risg i chi, ond yn lleihau eich
Bydd angen llawer o staff, a bydd angen trefnu’r rhain
elw hefyd.
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Yn anoddach i fonitro rhifau,
ac felly’n anoddach i godi tâl ar
y cyfranogwyr
Fel arfer, mae’r llwybrau hyn
yn rhad ac am ddim
Yn dda ar gyfer mynediad
agored

Ystyriwch gynnwys y gymuned
leol yn eich digwyddiad, a
chodi arian ar gyfer elusennau
lleol neu achosion da
Cynigiwch eich Diwrnod
Agored fel atyniad ychwanegol
i Ffair y Pentref; trwy wneud
hyn, nid chi fydd yn gyfrifol am
lawer o’r manylion trefniadol.

Teithiau Cerdded ar Ffermydd
Y rhain yw’r digwyddiadau mwyaf hawdd i’w cynnal, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer
dechreuwyr. Mae yna ddwy ffordd o gynnal y rhain; llwybrau hunan-dywysiedig, naill ai
parhaol neu dros dro, a theithiau cerdded gydag arweinydd.

Llwybrau Cerdded gydag Arwyddbyst ar y Fferm
Mae llwybrau cerdded gydag arwyddbyst: •
yn cymryd amser i’w sefydlu, ac mae angen gwneud llawer o waith cynnal a
chadw, ond fel arall, nid ydynt yn gofyn am lawer o amser
•
yn ddelfrydol ar gyfer Diwrnodau Agored, pan mae’n bosibl y bydd y niferoedd yn
rhy fawr i ymdrin â phawb fel un gr,p
•
yn ychwanegiad delfrydol i gyfleuster siop fferm,
•
yn gallu bod yn ffynhonnell ar gyfer cyllid grant
Pwyntiau i’w hystyried
Asesiadau Risg – rhaid iddynt fod yn drylwyr, oherwydd ni fydd unrhyw un yn
goruchwylio aelodau’r cyhoedd. Rhaid i’r holl ardaloedd y gellir mynd iddynt fod yn
ddiogel. Byddwch yn ymwybodol o lwybrau sy’n arwain yn uniongyrchol at y ffordd; yn
aml, mae plant yn rhedeg ymlaen, a bydd giât yn cynnig rhwystr, ac yn eu hatal rhag
rhedeg yn syth allan.
C3n – gall y rhain fod yn broblem. Ystyriwch beth yw eich barn am bresenoldeb c,n ar
eich llwybrau cerdded. Os oes gennych unrhyw bryderon yngl n â ch,n yn baeddu
llwybrau, neu eu cadw ar dennyn, gwnewch hyn yn glir yn eich holl daflenni.
Arwyddion – rhaid iddynt fod yn glir. Gellir defnyddio saethau fel cyfeirbwyntiau, ond
ystyriwch ddefnyddio lluniau wedi’u lamineiddio neu wrthrychau hynod i wneud y daith
gerdded yn fwy cofiadwy.
Gwybodaeth yngl5n â’r llwybrau - mae pobl yn gwerthfawrogi gwybodaeth am y
fferm. Os yw’r wybodaeth hon wedi’i lamineiddio, gellir ei rhoi mewn daliwr ar ddechrau’r
daith gerdded. Os caiff y wybodaeth ei dychwelyd ar ddiwedd y daith gerdded, gellir ei
hailddefnyddio drosodd a throsodd. Mae modd gwneud twll yng nghornel uchaf nifer o
daflenni wedi’u lamineiddio, a’u clymu ynghyd gyda llinyn.
Gellir darparu amrywiaeth o daflenni gwybodaeth a thaflenni adnabod (olion troed
anifeiliaid, adar a blodau gwyllt ayb), llogi binocwlars a phosau ar gyfer amrywiaeth o
ddiddordebau gwahanol.
Byrddau Gwybodaeth – gall y rhain fod yn ddefnyddiol, ond mae angen iddynt fod yn
addasadwy ac yn gadarn os ydych yn mynd i’w gosod yn barhaol. Ystyriwch leoliad ac
agwedd y bwrdd. Bydd bwrdd wedi’i lamineiddio a gaiff ei osod ar lethr ar i fyny i’r de yn
adlewyrchu’r haul a bydd yn anodd ei ddarllen, ond hefyd, bydd y bwrdd yn colli lliw yn
gyflym iawn.
Lluniaeth - gall hyn fod yn atyniad ychwanegol. Os yw’r cyfleusterau gennych, gall
lluniaeth fod yn atyniad ychwanegol ac yn ffynhonnell incwm, hyd yn oed os mai dim ond
am gyfnodau penodol yn ystod adegau poblogaidd yr ydych yn ei gynnig.
Gwylio bywyd gwyllt - Mae gosod sgrin/ffens uchel gyda phortyllau wrth ymyl pwll d,r
yn ymdrin ag ystyriaethau iechyd a diogelwch, ond hefyd, gellir ei ddefnyddio i wylio
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bywyd gwyllt heb achosi ymyrraeth. Ystyriwch osod bwrdd adnabod ar y ffens.
Mae meinciau a mannau eistedd mewn llecynnau ffafriol yn boblogaidd iawn, ond gellir
addasu hyn drwy ddarparu boncyffion sydd wedi cwympo.
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Teithiau Cerdded gydag Arweinydd
Mae teithiau cerdded gydag arweinydd: •
yn ffordd dda o ddarparu ar gyfer grwpiau o lai na 20
•
yn gallu bod yn hyblyg, a gellir eu haddasu, felly maent yn ddelfrydol ar gyfer
grwpiau sydd â diddordeb arbennig
•
yn gyfle i gael cyswllt personol rhwng y ffarmwr a’r cyhoedd
•
yn gallu cael eu harchebu o flaen llawn, a fydd yn eich galluogi i reoli’r niferoedd
•
gellir codi tâl amdanynt, neu fe allant fod yn rhan o ymarfer marchnata
Pwyntiau i’w hystyried
Asesiadau Risg - rhaid gwneud y rhain ar gyfer yr holl lwybr. Fel arfer, rhaid sicrhau
nad oes modd mynd at beryglon risg uchel, ond gellir ymdrin â pheryglon risg isel trwy
rybuddion llafar. Mae hyn yn golygu y gall taith gerdded gydag arweinydd fynd i
ardaloedd na fyddai’n addas ar gyfer grwpiau heb oruchwyliwr.
Byddwch yn ddiogel wrth arwain grwpiau; mae eu diogelwch hwy yn eich dwylo chi.
Peidiwch â chaniatáu na chymeradwyo ymddygiad difeddwl. Byddwch yn ymwybodol o’r
amodau tywydd, ac ystyriwch hwy wrth gynllunio’ch llwybr. Gwnewch yn si,r fod y gr,p
yn gwisgo dillad priodol ar gyfer yr amodau. Efallai y byddai modd cynnwys rhybudd yn
cynghori’r gr,p i wisgo dillad ac esgidiau priodol mewn unrhyw daflenni hysbysebu.
Byddai’n ddefnyddiol pe bai gennych esgidiau glaw sbâr mewn amrywiaeth o feintiau.
Cynllunio – Fel gyda phob gweithgaredd, gall cynllunio o flaen llaw wneud gwahaniaeth
enfawr i lwyddiant eich taith gerdded.
Dewiswch rywfaint o bwyntiau allweddol yngl n â ffermio organig yr hoffech eu
cyfleu, er enghraifft ‘mae ffermio organig yn gweithio gyda natur ac nid yn
erbyn natur’ neu ‘mae ffermwyr organig yn cynnal safonau uchel o les
anifeiliaid’, a defnyddiwch y rhain fel thema.
Gan gofio ystyriaethau Iechyd a Diogelwch, cynlluniwch a fydd y daith yn dangos
nodweddion mwyaf diddorol eich fferm, ac a fydd, wrth gwrs, yn llwyddo orau i
enghreifftio eich thema.
Cadwch eich sylwebaeth yn syml. Mae manylion personol, enwau anifeiliaid a
straeon yn llawer mwy diddorol na manylion technegol. ‘Less is more’, a gall bobl
holi cwestiynau os ydynt eisiau gwybod rhagor. Oni bai fod gennych gr,p sydd â
diddordeb arbennig, dylech drin eich gr,p fel cwpwl o ffrindiau yr ydych yn eu tywys
o amgylch y fferm. Ar wahân i’r ffaith y bydd angen i chi godi lefel y sain, ac y bydd
angen i chi gyfeirio at agweddau iechyd a diogelwch, bydd y rhan fwyaf o bobl yn
hapus i chi eu tywys o amgylch mewn modd anffurfiol iawn.
Dewiswch eich mannau aros gan ystyried faint o le sydd yna, a cheisiwch roi golygfa
dda i bobl o’r nodweddion yr ydych yn eu hesbonio. Ystyriwch Iechyd a Diogelwch
wrth ddewis mannau aros.
Os oes gennych unrhyw goed sydd wedi cwympo, ystyriwch osod y rhain mewn
mannau aros; bydd pobl h n yn arbennig yn gwerthfawrogi cael rhywle i bwyso neu
eistedd tra’r ydych yn siarad.
Dylai Cyflwyniadau fod yn fyr ac yn ddiddorol. Bydd manylion personol, er enghraifft pa
mor hir yr ydych wedi bod yn byw ar y fferm, pa mor hir y mae’r fferm wedi bod yn
organig a beth a’ch arweiniodd i drawsnewid i fod yn fferm organig yr un mor ddiddorol
ag unrhyw fanylion yngl n â’r fferm. Mae’n werth rhoi disgrifiad cyffredinol o’r fferm;

10

maint y fferm, beth mae’r fferm yn ei gynhyrchu a beth sy’n digwydd i’r cynnyrch, yn
ogystal â’r prif bwyntiau yr ydych am eu cyfleu ar y daith gerdded.
Dylid rhoi rhybuddion llafar am unrhyw beryglon posibl, er enghraifft tir garw ac
anwastad, croesi ffyrdd, cau giatiau, pwysigrwydd golchi dwylo cyn bwyta ac yfed, ac
unrhyw beryglon eraill a ddynodwyd gennych, y mae modd eu lleihau trwy fod yn ofalus.
Efallai y byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi amcangyfrif o bellter a hyd y daith
gerdded.
Ar y Daith Gerdded Hyd yn oes os yw’r sylwebaeth yn hynod o ddiddorol, fe all taith
gerdded ddechrau mynd yn ddiflas ar ôl awr o wrando’n astud. Gellir atal hyn trwy dorri’r
daith gerdded gyda phropiau, syrpreisys annisgwyl, ac ambell weithgaredd ymarferol.
Hefyd, gall y rhain eich atgoffa i gyfeirio at ffeithiau neu straeon y byddech yn eu
hanghofio fel arall.
Propiau Gellir cuddio rhai o lythrennau’r wyddor, gan eu gosod yn strategol ar hyd y
daith gerdded. Gellir gosod y rhain yn barhaol, neu eu casglu wrth i chi fynd heibio.
Bydd y llythrennau, ar ôl eu casglu a’u haildrefnu, yn sillafu gair neu ymadrodd. Os yw’r
llythrennau hefyd yn ymwneud â rhywbeth yr ydych yn dymuno tynnu sylw ato, gall y
gr,p gael hwyl yn dyfalu beth y gallai ymwneud ag ef. Er enghraifft, byddai ‘D’ ar gyfer
derwen yn rhoi’r cyfle i chi gyfleu i’r gr,p beth yw gwerth y dderwen frodorol i fywyd
gwyllt, a phwysigrwydd cynnal amrywiaeth yn y cynefin naturiol ar gyfer ffermio organig.
Defnyddiwch enghreifftiau cyfarwydd i helpu pobl i ddychmygu maint a niferoedd e.e.
yn lle siarad mewn hectarau, litrau neu dunelli, rhowch ffigwr cyfatebol iddynt mewn ffurf
cyfarwydd, er enghraifft dangoswch faint o laeth y mae buwch yn ei gynhyrchu trwy gael
nifer o gartonau llaeth sy’n cyfateb â’r cyfanswm, gellir mesur y nifer o erwau yn ôl
caeau pêl droed, neu, er mwyn cael ychydig o hwyl, defnyddiwch ddarn o linyn sy’n
mesur hyd t ieir confensiynol, a gofynnwch i’r gr,p ymestyn y llinyn a’i gymharu â maint
eich siediau. Byddwch yn greadigol gan feddwl am rai syniadau eich hunain.
Gweler y wefan am ragor o syniadau
Bydd pobl yn gwerthfawrogi lluniaeth ar ôl y daith gerdded. Fodd bynnag, nid oes
unrhyw reswm pam y dylid darparu’r rhain yn rhad ac am ddim. Fe all arlwyo fod yn
ffynhonnell arian ddefnyddiol, ac os ydych yn gweini cynnyrch safonol, dylech allu codi
prisiau tebyg i unrhyw atyniad hamdden.
Rhaid cynnal safonau iechyd yr amgylchedd da, hyd yn oed ar gyfer arlwyo anffurfiol
Bydd taflenni yn marchnata eich gweithgareddau yn ddefnyddiol i’r bobl sy’n cymryd
rhan
Dylech ganiatáu amser a mynediad i’r siop os oes gennych gynnyrch i’w werthu.

Stondinau mewn Sioeau Lleol
Fe all sioeau a ffeiriau lleol fod yn gyfle da i chi farchnata eich gweithgareddau. Unwaith
y byddwch wedi gwneud un o’r rhain, bydd mwy o wahoddiadau yn dilyn.
Pwyntiau i’w hystyried
Dylid cynnal iechyd a diogelwch trwy’r amser wrth ymdrin â’r cyhoedd
Cynlluniwch eich gweithgareddau er mwyn cyfleu eich negeseuon. Gwnewch yn si,r
nad ydych yn rhy brysur yn cynnal y gweithgareddau fel nad oes gennych amser i
gyflawni eich amcanion wrth fynychu’r digwyddiad.
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Dylech sicrhau fod taflenni cofrestru ar gael i bobl adael manylion cyswllt (e-bost yw’r
ffordd rataf o gyfathrebu!). Mae clipfwrdd yn ddelfrydol ar gyfer hyn oherwydd ni fydd yn
chwythu i ffwrdd!
Yn ddelfrydol, dylid rhoi taflenni gwybodaeth mewn dalwyr - bydd gwynt cryf yn
gwneud llanast o bapurau rhydd. Gofynnwch a oes angen i chi fynd â byrddau a seti.
Mae anifeiliaid yn boblogaidd iawn mewn sioeau a ffeiriau lleol. Gwnewch yn si,r fod
gennych gyfleusterau digonol i sicrhau nad yw lles anifeiliaid yn cael ei gyfaddawdu,
a’ch bod wedi ystyried agweddau iechyd a diogelwch eich arddangosfa.
Mae gemau rhyngweithiol er enghraifft ‘bagiau neu focsys cyffwrdd’ sy’n galluogi i
blant/oedolion gael hwyl yn dyfalu beth yw’r cynnwys, yn hawdd i’w sefydlu ac nid ydynt
yn cymryd llawer o le. Yn ogystal, gellir annog plant i greu lluniau syml o’r pethau y gellir
dod o hyd iddynt ar y fferm. Gellir arddangos y rhain ar lun syml o fferm, sydd wedi’i
beintio ar daflen fawr.
Mae cynnal cystadleuaeth fel dyfalu pwysau’r ham, mochyn, oen neu bwmpen yn
ffordd dda o gael manylion cyswllt.

Sgyrsiau
Mae nifer o fudiadau, er enghraifft clybiau garddio neu Ferched y Wawr, yn cynnal
cyfarfodydd min nos, ac maent yn chwilio am siaradwyr yn barhaol. Bydd rhai yn talu ffi,
neu o leiaf yn talu treuliau. Mae cyfarfodydd o’r fath yn gyfle ardderchog i chi ddweud
wrth y cyhoedd lleol am yr hyn yr ydych yn ei wneud, ac mae’n ymarfer cysylltiadau
cyhoeddus da.
Mae’n eithaf hawdd trefnu sgwrs gyda sioe sleidiau sy’n para tuag awr.
Pwyntiau i’w Hystyried
Dylid ystyried Iechyd a Diogelwch yn y modd yr ydych yn gosod i fyny a’r propiau yr
ydych yn mynd â hwy gyda chi. Os ydych yn mynd â bwyd i’w flasu, rhaid cydymffurfio â
safonau iechyd yr amgylchedd.
Dylid sicrhau fod gennych daflenni ar gael i bobl, yn ogystal â thaflen gofrestru i bobl
adael eu manylion cyswllt
Dilynwch brif thema, gan y bydd hyn yn rhoi momentwm i’ch sgwrs. Os oes sleidiau
gennych, gellir defnyddio’r rhain i ddarlunio’ch sgwrs. Oni bai y nodir fel arall, bydd gan y
rhan fwyaf o bobl ddiddordeb yn eich persbectif personol, felly mae straeon ac atgofion
o ddiddordeb iddynt. Os oes angen rhai ffeithiau arnoch i’w cynnwys, mae Taflenni
Briffio Cymdeithas y Pridd yn ffynhonnell ddefnyddiol.
Syniadau ar gyfer themâu
Fy prif resymau dros ffermio’n organig; Pam fy mod yn bwyta’n organig; Fy hanes
personol a fy nhaith tuag at ffermio organig; Hanes naturiol y fferm; Hanes y fferm a
newidiadau dros y ganrif ddiwethaf; Fy niwrnod nodweddiadol
Ewch ag ychydig o bropiau i siarad amdanynt. Nid oes raid i’r prop ei hun fod yn
arbennig, ond bydd yn rhoi ychydig o amrywiaeth i’ch sgwrs, ac yn eich helpu i gadw ar
y trywydd cywir. Diben y propiau hyn yw rhoi ffocws i chi, gan ychwanegu ychydig o hwyl
a hiwmor
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Syniadau ar gyfer propiau
Wyau - pris, materion lles anifeiliaid, ieir; gwlân - defaid, pris, defnydd, teimlad; silwair
- arogl, proses, defnydd; bwced o bridd a photel o laeth - gadewch i’r plant wneud y
cysylltiad; pecyn cyflog - cyflogaeth, incwm ffermydd, cymorthdaliadau; pâr o sbectol llenwi ffurflenni, gwaith papur, olrheiniadwyedd, gonestrwydd; pâr o esgidiau glaw diwrnod y ffarmwr, gwaith budr, gwaith bob tywydd/trwy’r flwyddyn.
Yn aml, darperir taflunyddion sleidiau a sgriniau. Os ydych yn bwriadu mynd â’r rhain
gyda chi, gwnewch yn si,r fod modd cael tywyllwch llwyr, ac ewch â gwifren ymestyn,
rhag ofn na fydd plygiau wedi’u lleoli’n gyfleus.
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Diwrnodau Agored
Sesiynau anffurfiol yw’r rhain, sy’n para am gyfnodau penodol, pryd y gall y cyhoedd
grwydro o amgylch yn eu hamser eu hunain. Gall y niferoedd fod yn anrhagweladwy, a
bydd yn dibynnu ar y tywydd a pha mor eang y mae’r diwrnod wedi’i hysbysebu.
Gall ffermwyr sydd â busnes gwerthu uniongyrchol ddefnyddio Diwrnodau Agored fel
cyfle i gysylltu’n uniongyrchol â’u cwsmeriaid, felly caiff y niferoedd eu cyfyngu gan nifer
y cwsmeriaid sydd ganddynt, tra bydd eraill yn agor eu ffermydd dan ymbarél mudiad
mwy o faint, e.e. Wythnos Organig Cymdeithas y Pridd, a fydd yn rhoi cyhoeddusrwydd
iddynt, ac a fydd yn sicrhau fod y cyhoedd ehangach yn gwybod amdanynt.
Pwyntiau i’w hystyried
Rhaid i ragofalon Iechyd a Diogelwch fod yn brif ystyriaeth. Peidiwch â dibynnu ar
arwyddion rhybuddio; mae’n fwy diogel ac yn fwy syml i rwystro mynediad i’r holl
ardaloedd y mae’n bosibl eu bod yn beryglus.
Dylid ystyried darpariaeth Cymorth Cyntaf os ydych yn disgwyl niferoedd mawr.
Cysylltwch â’ch Brigâd Ambiwlans Sant Ioan lleol am gyngor a chymorth
Bydd digwyddiadau â thema yn rhoi diben ychwanegol i’ch gweithgareddau, a byddant
yn ddefnyddiol ar gyfer marchnata.
Themâu poblogaidd - Diwrnodau Wyna, Teithiau Cerdded Clychau’r Gog, Teithiau
Cerdded a Brecwast Corws y Wawr, Helfeydd Wyau Pasg, Diwrnodau Coed, Teithiau
Cerdded Coedwigoedd, Nosweithiau Gwyfynod, Cyrchoedd Ffwng, Diwrnodau pwmpen,
Addurniadau Nadolig gyda Deunyddiau Naturiol, Cynhaeaf Natur, G,yl y Cynhaeaf,
Diwrnodau Bwganod Brain, Diwrnodau Afalau, Crefftau Gwledig, ac wrth gwrs
Diwrnodau Agored Ffermydd ‘Pythefnos Organig’ Cymdeithas y Pridd.
Gellir gofyn i fudiadau bywyd gwyllt lleol am arbenigwyr i arwain gweithgareddau
Gellir gwahodd cynhyrchwyr a phroseswyr organig lleol i rannu costau ac
ychwanegu diddordeb
Rhaid asesu cynhwysedd y cyfleusterau, er enghraifft toiledau, cyfleusterau golchi
dwylo, arlwyo, mynediad ffordd a pharcio, a rhaid gwneud darpariaeth ar gyfer cyfyngu
ar niferoedd os bydd mwy o bobl na’ch cynhwysedd yn mynychu.
Gellir cael incwm sylweddol trwy gynnal Diwrnodau Agored. Fodd bynnag, bydd angen
buddsoddiad sylweddol o ran marchnata a threfnu ar gyfer digwyddiadau mawr
Mae angen llawer o staff ar gyfer Diwrnodau Agored. Ystyriwch rannu’r digwyddiad a’r
elw gyda mudiadau neu elusennau lleol a fydd yn rhannu’r staff a’r trefniadau ar gyfer y
dydd.
Mae’n draddodiadol ac yn boblogaidd i gynnal Diwrnodau Agored ar benwythnosau.
Fodd bynnag, dylech ystyried targedu teuluoedd ifanc trwy gynnal gweithgareddau yn
ystod yr wythnos yn ystod gwyliau’r haf.
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Gweithio gydag
Ysgolion
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Cynnal Ymweliadau Ysgolion
Nid wyf byth yn addysgu fy nisgyblion;
Y cyfan yr wyf yn ceisio’i wneud yw darparu’r amodau i’w galluogi i ddysgu Albert Einstein
Mae’n bosibl mai grwpiau ysgol yw’r ymwelwyr a fydd yn cynnig yr her feddyliol a
chorfforol mwyaf. Fodd bynnag, fe all y gr,p hwn gynnig y mwyaf o foddhad hefyd. Mae
ffermydd organig yn arbennig o briodol ar gyfer ymweliadau ysgolion; maent yn ‘ystafell
ddosbarth yn yr awyr agored’ delfrydol. Mae yna gymysgedd o gnydau a da byw yn y
rhan fwyaf ohonynt. Oherwydd yr amrywiaeth hwn, maent yn gyfoethog yn y
nodweddion sy’n darparu profiad boddhaus i ddisgyblion ac athrawon.
Fel arfer, mae ffermydd yn lleoedd cyffrous i blant, sy’n eu hysgogi. Mae ymchwil a
gwaith paratoi manwl yn bwysig er mwyn cael y gorau o’r hyn sydd ar gael. Mae’r rhestr
posibl o bynciau y gellir ymdrin â hwy ar y fferm yn eang iawn, felly mae’n bwysig eich
bod yn glir yngl n â’r hyn y mae’r ymweliad yn ceisio’i wneud, a sut y mae hyn yn
ymwneud â gwaith y Cwricwlwm Cenedlaethol y mae’r plant yn ei wneud. Bydd dewis
ardaloedd perthnasol yn helpu i sicrhau fod yr amser gwerthfawr hwn y tu allan i’r
ystafell ddosbarth yn cael ei roi i ddefnydd da.
Mae syniadau ar gyfer pynciau posibl y gellir ymdrin â hwy ar ymweliad fferm i’w gweld
ar wefan Cymdeithas y Pridd, ynghyd â chyfoeth o syniadau posibl ar gyfer astudiaeth a
leolir yn yr ysgol.
Cyfleusterau
Mae angen i chi gael cyfleusterau sylfaenol da, sef toiledau, cyfleusterau golchi
dwylo a chysgod rhag tywydd gwael.
Dylai athrawon a phlant fod yn gyfforddus ar eu hymweliadau – toiledau, cysgod, a
rhywle glân a sych iddynt gael eu cinio. Bydd yr athrawon a’r oedolion yn gwerthfawrogi
cyfleusterau gwneud te a choffi.
Ystyriwch addasu hen ysgubor neu adeilad y tu allan, i’w ddefnyddio mewn tywydd
gwlyb, neu fel rhywle i’r plant fwyta’u cinio neu ysgrifennu eu nodiadau. I ddechrau,
dylech wirio gydag adran gynllunio eich awdurdod lleol yngl n ag unrhyw oblygiadau o
ran cynllunio. Gwnewch yn si,r fod y cyfleusterau toiledau a golchi dwylo yn ddigonol
ar gyfer y niferoedd yr ydych yn eu disgwyl. Efallai y bydd cyfleusterau neuadd bentref
lleol yn addas. Os ydych yn bwriadu cynnal mwy nag un neu ddau ymweliad y flwyddyn,
efallai y byddai’n werth canfod a oes cyllid ar gael i’ch galluogi i ddarparu’r cyfleusterau
sylfaenol hyn.
Os oes gennych gyfleusterau da e.e. gweithle, toiledau a chegin sylfaenol, dylech
ystyried hysbysebu’r lle hwn i gwmnïoedd lleol, canolfannau dydd ayb ei logi allan. Fel
arfer, byddant yn talu’n ychwanegol ar gyfer eich amser os oes angen taith gerdded neu
weithgareddau eraill arnynt. Gellir dosbarthu cyllid ar gyfer cyfleuster o’r fath fel busnes
arallgyfeirio; cysylltwch â DEFRA am wybodaeth am grantiau.
Marchnata eich hunain a’ch gweithgareddau
Os ydych yn cynnal ymweliadau ar gyfer ysgolion yn dilyn ceisiadau gan yr ysgolion
hynny, yna ni fydd rhaid i chi farchnata eich hun. Fodd bynnag, os hoffech ddatblygu
ymweliadau ysgol rheolaidd, bydd angen i chi fod yn rhagweithiol wrth annog
ymweliadau. Os yw canolfan ymwelwyr fferm yn darparu ar gyfer miloedd o ymwelwyr,
bydd ganddo gyllideb marchnata helaeth. Ar y llaw arall, bydd y rhan fwyaf o ffermydd
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yn gweithredu ar gyllidebau cyfyngedig iawn. Felly, mae angen i chi fod yn greadigol er
mwyn cael ysgolion i sylwi arnoch. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cael ysgolion allan
atoch: 1. Gwnewch yn si,r fod eich fferm, ei nodweddion a’i gweithgareddau wedi’u rhestru ar
gymaint o wefannau perthnasol ag sy’n bosibl. Gall wefan Cymdeithas y Pridd eich
helpu gyda safleoedd cenedlaethol, ond gwnewch yn si,r eich bod wedi’ch rhestru
ar safleoedd lleol a rhanbarthol hefyd. Dewch yn Fferm sy’n rhan o Rwydwaith
Cymdeithas y Pridd. Cysylltwch ag Adran Addysg Cymdeithas y Pridd am fanylion.
2. Mae cyswllt personol yn hollbwysig, felly gwyliwch allan am gyfleoedd i rwydweithio
gydag athrawon, a gwnewch yn si,r fod eich dyddiadur gyda chi bob tro y byddwch
yn siarad ag ysgolion.
3. Ewch i mewn i ysgolion a siaradwch â phobl wyneb yn wyneb. Manteisiwch ar eich
cysylltiadau a’ch cwsmeriaid ar gyfer marchnata eich gweithgareddau.
4. Dynodwch athrawon a phenaethiaid awyddus, a gweithiwch gyda’r bobl hyn.
5. Dylech rwydweithio gyda grwpiau amgylcheddol lleol ayb y mae’n bosibl y byddant
yn ymwybodol o ysgolion gweithgar sydd â diddordeb. Cysylltwch â Chysylltiadau
Bwyd Lleol Cymdeithas y Pridd i ddod o hyd i ysgolion y mae’n bosibl y bydd
ganddynt ddiddordeb. Dewch o hyd i bobl sy’n gweithio i’r cyngor lleol e.e.
Swyddogion Cynaladwyedd neu Swyddogion yr Amgylchedd, Swyddogion Datblygu’r
Celfyddydau ayb y mae’n bosibl y byddant yn hyrwyddo, neu y byddant yn awyddus i
ddatblygu prosiectau gan ddefnyddio eich adnoddau chi.
6. Mae Hyfforddiant mewn Swydd neu ddiwrnodau hyfforddiant yn werthfawr iawn, am
eu bod yn cynnig cyfle i athrawon weld y safle a chwrdd â chi wyneb yn wyneb.
Cysylltwch â threfnydd Partneriaeth Busnes Addysg eich ardal, am gymorth i
drefnu’r diwrnod.
7. Yn aml, bydd Cymdeithasau Ysgolion (clystyrau o ysgolion sy’n gweithio gyda’i
gilydd mewn ardaloedd penodol) yn fodlon rhoi ychydig o amser i chi yn eu
cyfarfodydd. Cadwch eich cyflwyniad yn fyr a chryno, oherwydd yn aml, bydd y slot a
roddir i chi ar ddiwedd y cyfarfod, pan mae pawb yn awyddus i adael! Sicrhewch fod
gennych daflenni yngl n â’ch gweithgareddau sy’n nodi’ch manylion cyswllt yn barod
i’w dosbarthu.
8. Gall ymchwilio i bynciau ysgolion unigol ar gyfer y flwyddyn ysgol dalu ar ei ganfed
gan y bydd hyn yn eich galluogi i farchnata, gan ganolbwyntio ar adnoddau ffermydd
y mae’n bosibl na fyddant yn amlwg i athrawon. Byddwch yn greadigol a
defnyddiwch eich dychymyg.
9. Mae diwrnodau agored yn gyfle da i ddarparu gwybodaeth yngl n ag ymweliadau
ysgolion i athrawon, llywodraethwyr, rhieni a phlant. Gwnewch yn si,r fod gennych
daflenni ar gael iddynt fynd â hwy i’r ysgol.
10. Yn aml, ceir canlyniadau gwael wrth farchnata i ysgolion drwy’r post (mae ysgolion
yn derbyn llawer o bost-dafliadau). Yn ogystal, fe all ymarferion o’r fath fod yn ddrud,
ac maent yn cymryd llawer o amser. Efallai y byddai dilyn y post-dafliad gyda galwad
ffôn yn cynyddu’r cyfle y bydd yn llwyddiannus.
11. Ystyriwch ddefnyddio e-bost, gan fod hwn yn rhatach na phostio. Fodd bynnag,
mae’n bosibl na fydd rhai athrawon yn defnyddio’r system hwn.
12. Mae’n annhebygol y bydd athrawon yn edrych ar lythyron hir. Mae cardiau post
lliwgar gyda gwybodaeth gryno yn debyg o gael llawer mwy o effaith. Ystyriwch
gynnal wythnosau â thema i annog diddordeb.
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13. Ystyriwch gynnal cystadlaethau neu gynnig gwobrau y gall yr ysgol eu defnyddio i
godi arian ar gyfer yr ymweliad. Gellir gwneud hyn trwy’r wasg leol i farchnata
Diwrnodau Agored Ffermydd, gan roi cyhoeddusrwydd cymharol rad.
14. Defnyddiwch adborth positif gan athrawon i werthu gwerth ymweliad fferm i ysgolion
eraill.
15. Yn eich taflenni, tynnwch sylw at nodweddion a fydd yn ei wneud yn haws i
athrawon e.e.:• Cynigwch ymweld â’r ysgol o flaen llaw.
• Tynnwch sylw at y cysylltiadau rhwng eich gweithgareddau chi a’r

Cwricwlwm Cenedlaethol

• Cynigwch ymweliad o flaen llaw ac asesiad risg i’r athrawon
• Cynigwch y cyfle i gael rhywfaint o gyswllt â’r plant drwy e-bost

16. Cysylltwch â’r Partneriaethau Busnes Addysg. Efallai y gelwir y rhain yn
Gwmnïoedd Busnes Addysg. Efallai y byddant yn fodlon cynnwys eich gwybodaeth
chi mewn post-dafliadau i ysgolion.
17. Hysbyswch eich Ymgynghorwyr Cwricwlaidd lleol (bydd manylion cyswllt y rhain ar
gael gan eich awdurdod addysg lleol) sy’n gyfrifol am feysydd cwricwlaidd penodol.
Gadewch iddynt wybod beth y gallwch ei wneud, a chynigiwch hwyluso neu gynnal
seminarau neu ddigwyddiadau hyfforddi.
18. Mae cynghorwyr lleol yn ddylanwadol iawn. Os gallwch gael unrhyw un ohonynt i’r
fferm i ddangos wrthynt beth yr ydych yn ei wneud, fe all hyn fod yn werth chweil.
Gwahoddwch hwy i Ddiwrnodau Agored, a gwnewch amser i’w tywys o amgylch y
fferm
19. Gwnewch y mwyaf o gyhoeddusrwydd rhad ac am ddim trwy anfon datganiadau i’r
wasg leol. Gweler yr awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu datganiadau i’r wasg yn yr
adran Gwybodaeth Ymarferol.
Ariannu ymweliadau ysgolion

Hefyd, gwelwch yr adran ar Gyllid

Os gallwch gael mynediad i gyllid i dalu am ymweliadau ysgolion, yn amlwg, bydd hyn
yn atyniad. Bydd y gost yn ffordd bwysig i rai ysgolion, ac mae’r hyn y gallwch ei godi
arnynt yn dibynnu ar nifer o ffactorau, yn cynnwys lleoliad yr ysgol a’r gwerth y mae’r
ysgol yn ei roi ar yr ymweliad. Mae’n werth nodi na fydd rhai ysgolion yn dod i fferm leol
oherwydd bod pris y bws yr un peth â phe bai’r ysgol yn teithio ymhellach. Pwysleisiwch
fanteision ymweld â fferm leol e.e. mwy o amser ar y fferm, gwybodaeth leol, perthynas
parhaol ar gyfer profiad gwaith, ayb.
Os yw arian yn fater, efallai y gellir sybsideiddio rhai ymweliadau addysgol trwy gynnal
dyddiau agored a digwyddiadau. Mewn unrhyw amgylchiadau, byddai’n well peidio codi
tâl ar gyfer yr oedolion sy’n helpu, gan eu bod yn gefnogaeth hanfodol ar gyfer unrhyw
drip allan o’r ysgol.

Paratoi ar gyfer ymweliad
Dylid croesawu ymweliadau o flaen llaw gan athrawon. Bydd angen i’r athrawon
gyflwyno asesiad risg ar gyfer ymweliadau (gallwch eu helpu trwy gael asesiad risg yn
barod, sy’n cynnwys asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau a gynllunnir, yn ogystal ag
ymwneud ag agweddau corfforol y fferm).
Yn ystod yr ymweliad o flaen llaw, bydd yr athrawon eisiau edrych dros y fferm, a
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thrafod manylion yr ymweliad. Bydd yr ymholiad hwn yn gyfle da i gyflwyno gwybodaeth
am y fferm i athrawon, ac i chi ddarganfod rhagor yngl n â’r disgyblion, eu hoedran, eu
gallu, ac unrhyw anghenion addysgol arbennig.
Defnyddiwch yr ymweliad hwn fel cyfle i drafod Iechyd a Diogelwch, ac i drafod materion
yn ymwneud â goruchwyliaeth a disgyblaeth. Rhowch gopi o daflen wybodaeth yr
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ‘Avoiding ill health on open farms Advice to farmers (with teachers’ supplement)’ i’r athrawon. Pwysleisiwch fod angen
i’r disgyblion wisgo dillad ac esgidiau addas. Fe all llythyr safonol, yn nodi cyngor yr
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a gofynion eraill ar gyfer yr ymweliad, fod yn
ddefnyddiol i athrawon fel sail ar gyfer llythyr i rieni.
Dylech gynnwys y staff addysgu wrth gynllunio a chynnal y diwrnod. Ceisiwch
osgoi sefyllfa lle maent yn gweld y cyfan fel ‘diwrnod i ffwrdd’. Mae lefelau staffio da (yn
nhermau staff/rhieni o’r ysgol a staff ar y fferm) yn bwysig er mwyn sicrhau fod yr
ymweliad yn un gwerth chweil. Mae’n hanfodol eich bod yn briffio’r athrawon yngl n â’r
ymweliad, a’r hyn yr hoffech iddynt ei wneud yn ystod yr ymweliad. Maent yn hapus i
helpu os ydynt yn gwybod beth i’w wneud, ond ni ellir disgwyl iddynt fod â mwy o
wybodaeth yngl n â ffermio na’u disgyblion!
Ceisiwch fod yn hyblyg, a cheisiwch gynnig ymweliad wedi’i deilwra i ysgolion a
fydd yn cwrdd â’u gofynion. Ar ôl ychydig o ymweliadau, byddwch yn gweld patrwm ar
gyfer y gweithgareddau mwyaf poblogaidd, ac fe ddaw’n haws i chi ddarogan yr
ymweliad.
Ewch i ymweld â’r ysgol i siarad â’r dosbarth. Yn ogystal â sefydlu perthynas â’r plant,
bydd hyn yn werthfawr o ran paratoi’r plant ar gyfer yr ymweliad, trwy dynnu eu sylw
tuag at agweddau o’r fferm, a lleihau’r wybodaeth y mae angen ei dosbarthu iddynt yn
ystod yr ymweliad ei hun. Gweler gwefan Cymdeithas y Pridd am syniadau ar gyfer
gweithgareddau cyn yr ymweliad.

Sylfeini Ymweliad Fferm Da
Rhaid i iechyd a diogelwch fod yn flaenoriaeth. Ceisiwch gadw’r fferm mor lân a diogel
ag sy’n bosibl. Gweler yr adran ar Ddiogelwch
Byddwch yn drefnus yn nhermau cael amserlen sylfaenol ar gyfer y diwrnod, ond
gwnewch yn si,r fod gennych rywfaint o gynlluniau wrth gefn, er mwyn sicrhau nad
ydych yn cael eich dal allan gan natur anrhagweladwy addysgu yn yr awyr agored.
Byddwch yn hyblyg o fewn strwythur cyffredinol y diwrnod. Fel arfer, mae’n well mynd
efo beth bynnag sydd o ddiddordeb i’r plant, yn hytrach na chadw’n gaeth at agenda neu
bwnc nad yw’n apelio iddynt. Os oes gennych brif bwyntiau bwled, gallwch addasu’r
modd yr ydych yn eu cyflwyno. Ar ôl nifer o ymweliadau, byddwch yn darganfod pa
weithgareddau a diddordebau sy’n gweithio orau i chi. Treuliwch ychydig funudau ar
ddiwedd yr ymweliad yn cofnodi ac yn asesu gweithgareddau’r diwrnod. Bydd hyn yn
ffordd ddefnyddiol iawn o’ch atgoffa beth sydd wedi gweithio, a beth sydd heb weithio.
Ystyriwch rannu dosbarth mawr yn ddau gr,p, gyda hanner y gr,p yn cwblhau
taflenni gwaith, a’r hanner arall yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol gyda
chi. Fel arfer, mae’n well defnyddio’ch taflenni gwaith eich hun yn hytrach na thaflenni
gwaith generig. Er ei fod yn bosibl y bydd rhai taflenni gwaith yn cael eu hystyried yn
briodol yn dibynnu ar yr ymweliad a lefelau gallu’r plant, ystyriwch beidio â defnyddio
taflenni gwaith.
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Peidiwch ag ystyried gweithgareddau ymarferol os ydynt yn golygu fod y rhan fwyaf
o’r plant yn sefyll o amgylch yn aros eu tro. Mae hyn yn arwain at golli eu diddordeb.
Gall yr oedolion oruchwylio gweithgareddau ymarferol, gan alluogi i fwy o blant gymryd
rhan. Fodd bynnag, mae angen i’r gweithgaredd gael ei hesbonio’n syml ac yn glir.
Peidiwch â disgwyl i’r oedolion fod yn fwy gwybodus na’r plant.
Peidiwch â chyflwyno gormod o wybodaeth. Penderfynwch beth yw’r pwyntiau
pwysicaf yr ydych am eu cyfleu, yna ystyriwch sut y gallwch gyfleu’r pwyntiau hyn. Dim
ond ar ôl i chi gael eich prif bwyntiau y dylech gynllunio’ch llwybr o amgylch y fferm. Er
enghraifft, os ydych wedi dewis y cysyniadau canolog sydd y tu ôl i ffermio organig, sef
‘gweithio gyda natur a lles anifeiliaid’, dylech weld fod yna nifer o enghreifftiau y gellir
eu defnyddio i ddangos sut mae’ch fferm yn cydymffurfio â’r cysyniadau hynny mewn
unrhyw fan ar y fferm. Bydd y pwyntiau hyn yn rhoi ffocws i chi ar gyfer pob
gweithgaredd, a thrwy gadw eich neges yn syml, bydd yn ei wneud yn haws i blant.
Gweler y wefan
Croesawu’r gr3p a chyflwyniadau
Fe all fod yn syniad da i adael i’r plant redeg o gwmpas am ychydig mewn ardal briodol
pan fyddant yn cyrraedd, gan y byddant wedi’u cyffroi. Byddant yn cymryd mwy i mewn
ar ôl cael cyfle i ollwng stêm yn gyntaf. Bydd eich da byw yn ddiolchgar hefyd,
oherwydd mae’n bosibl y bydd plant swnllyd yn codi ofn arnynt! Os nad yw’r gr,p yn
lleol, efallai y bydd angen i chi ganiatáu amser ar gyfer egwyl toiled/rhywbeth i’w fwyta.
Chi fydd y ffocws ar gyfer nifer o blant, a gallwch helpu i wneud y diwrnod yn gofiadwy
iddynt. Wrth groesawu’r gr,p, dylech sicrhau fod pawb yn eich clywed, a dylech gadw
unrhyw sgwrs agoriadol y byddwch yn ei roi yngl n â’r fferm yn fyr ac yn syml. Y peth
pwysig yw i fod mor naturiol ag sy’n bosibl, ac i ymlacio.
Dylai fformat y diwrnod fod wedi’i sefydlu eisoes. Y cyfan fydd ar ôl i’w wneud yw rhoi’r
cynllun hwn ar waith ar y diwrnod. Yn ystod ymweliad wedi’i strwythuro, mae yna lawer
llai o debygrwydd y bydd problemau disgyblaeth yn codi. Os bydd problemau
disgyblaeth yn codi, dylid sefydlu pwy sy’n gyfrifol am hyn cyn yr ymweliad.
Mae yna risg bach ond real y bydd plant yn cael eu heintio wrth ymweld â ffermydd.
Dylai cyfarwyddyd ar fesurau glendid syml fod yn rhan o’r sesiwn briffio i athrawon,
rhieni a phlant cyn yr ymweliad, ac mae angen ail-bwysleisio’r mesurau yn ystod yr
ymweliad. Gweler yr adran ar Ddiogelwch
Y Gweithgareddau
Dylai ymweliadau fod yn ymarferol, yn weithgar ac yn hwyliog, a dylent
ganolbwyntio ar brofiadau nad ydynt ar gael yn yr ysgol. Bydd gweithgareddau ymarferol
ar gyfer plant ac oedolion yn fwy poblogaidd na gofyn i blant wrando am gyfnodau hir
(Gweler y wefan ar gyfer syniadau ar gyfer gweithgareddau da).
Gwnewch y mwyaf o weithgareddau tymhorol. Er nad yw’n ymarferol i gynllunio
ymweliadau yn ôl tasgau penodol ar y fferm bob tro, bydd ymweliad sy’n digwydd ar yr
un pryd â chynaeafu tatws neu gneifio yn gofiadwy oherwydd y cyfle i arsylwi ar y
gweithgaredd.
Mae pedwar neu bum safle o ddiddordeb, a gynlluniwyd yn dda, gyda gweithgaredd
ym mhob un, yn llawer gwell na cheisio dangos popeth.
Byddwch yn barod, trwy gael propiau dychmygus a chofiadwy y gallwch eu defnyddio
i ennyn diddordeb y plant. Bydd defnyddio cartonau llaeth i gyfleu faint o laeth y mae
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buwch yn ei gynhyrchu yn llawer gwell na rhoi’r ystadegau yn unig iddynt. Mae ffigyrau
ar gyfer mewnbynnau ac allbynnau yn bwysig ar gyfer ysgolion uwchradd, ond gellir eu
rhoi i’r athro ar gyfer gweithgareddau ar ôl yr ymweliad.
Gwnewch yn si,r eich bod yn darparu cyfleoedd i’r holl blant gymryd rhan. Gofynnwch
i’r athrawon ddewis unigolion i gymryd rhan neu wirfoddolwyr, gan eu bod yn adnabod y
plant, a gallant ddefnyddio cymryd rhan i ennyn diddordeb.
Byddai’n ddefnyddiol iawn pe baech yn deall cysyniadau allweddol y Cwricwlwm
Cenedlaethol sy’n briodol i gr3p oed y plant. Yn ddelfrydol, bydd y rhan fwyaf o
ymweliadau yn cyflwyno rhai agweddau o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Fodd bynnag,
bydd athrawon brwdfrydig yn gwneud y cysylltiadau yn ôl yn yr ystafell ddosbarth. Trwy
gydol yr ymweliad fferm, byddwch yn gweld nifer o gyfleoedd i gyflwyno agweddau o’r
cwricwlwm. Gweler Ffig 1
Fe all gweithio gyda’r un gr3p o blant ar nifer o ymweliadau fod yn bwerus iawn. Os
ydych yn bwriadu gwneud hyn, cynlluniwch eich rhaglen weithgareddau gyfan cyn
cynnal yr ymweliad cyntaf. Bydd hyn yn sicrhau na fyddwch yn ailadrodd
gweithgareddau yn anfwriadol, a bydd yn rhoi cyfle i chi wneud y mwyaf o
weithgareddau tymhorol.
Ar ôl yr ymweliad
Gwnewch yn si,r fod gennych system o werthuso, er mwyn canfod gwerth ymweliadau
(gall Gymdeithas y Pridd helpu gyda hyn). Mae adborth yn bwysig iawn er mwyn
gwella eich gweithgareddau, a bydd yn arf defnyddiol ar gyfer marchnata eich hun i
ysgolion eraill. Byddai’n well peidio â gofyn i athrawon lenwi unrhyw beth yn ystod yr
ymweliad. Mae llythyron a lluniau gan y plant yn ddadlennol iawn, a gellir eu defnyddio
mewn arddangosfeydd ac ar gyfer marchnata.
Er y gallwch dynnu llun grwpiau, rhaid i chi gael caniatâd y rhieni o flaen llaw os ydych
yn bwriadu defnyddio lluniau o’r plant mewn arddangosfeydd, deunyddiau marchnata
neu ar eich gwefan. Mae’n werth nodi enw’r ysgol a’r dosbarth gyda lluniau; bydd hyn yn
eich galluogi i gael caniatâd yn haws, os byddwch am ddefnyddio unrhyw rai o’r lluniau.
Gwaith dilynol
Gall gwaith dilynol wella ansawdd yr ymweliad, a bydd yr athrawon yn ei werthfawrogi;
mae enghreifftiau’n cynnwys:Anfon e-bost i’r plant yn dweud wrthynt beth sy’n mynd ymlaen ar y fferm
Paratoi adnoddau (e.e. mapiau), ffeithiau a ffigyrau y gellir eu rhoi i athrawon i’w
defnyddio yn y dosbarth. Os oes gennych wefan, gellir gwneud y rhain ar gael i’w
lawrlwytho, a fydd yn lleihau’r amser a’r gost o argraffu.
Mae gan adran addysg Cymdeithas y Pridd rhai gweithgareddau cyn ac ar ôl
ymweliad y gallwch eu haddasu ar gyfer eich ymweliad fferm chi.
Mae gan Gymdeithas y Pridd ddeunyddiau a chynlluniau gwersi i’w defnyddio mewn
ysgolion. Mae’r rhain ar gael ar wefan Cymdeithas y Pridd, a gellir eu defnyddio i
gefnogi ac annog ymweliadau i ffermydd organig. Mae papurau briffio ar gael gan
Gymdeithas y Pridd neu ar y we, ac mae’r rhain yn ffynhonnell dda ar gyfer
deunyddiau ffeithiol ar amrywiaeth eang o bynciau.
Efallai y byddwch am awgrymu eich bod chi’n ymweld â’r ysgol, fel ffordd o
ddatblygu’r berthynas rhwng y fferm a’r ysgol. Bydd y rhan fwyaf o ysgolion yn
croesawu ymweliad o’r fath.
Cyfeiriwch yr ysgol at adnoddau ychwanegol, trwy roi rhestr iddynt. Mae yna restr o
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ffynonellau defnyddiol ar wefan Cymdeithas y Pridd.

Adnoddau sydd wedi’u cynnwys yn y cyhoeddiad hwn
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
Taflen waith ar gyfer plant Uwchradd a h n, plant galluog
iawn a phlant sydd â llawer o gymhelliant
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Tudalen

Gwyddoniaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
7 - 11 oed (Cyfnod Allweddol 2)

Ffyrdd y mae angen
amddiffyniad ar
bethau byw a’r
amgylchedd

Planhigion ac
anifeiliaid sydd i’w
canfod mewn
gwahanol gynefinoedd

Planhigion ac
anifeiliaid sydd i’w
canfod mewn
gwahanol
gynefinoedd

Disgrifio a grwpio creigiau
a phridd ar sail eu
nodweddion

Defnyddio cadwyni
bwyd i ddangos
perthnasau bwydo

golwg,
gwead,
athreiddedd
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Gwyddoniaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
5 - 7 oed (cyfnod allweddol 1)
Darganfod am blanhigion
ac anifeiliaid yn yr
amgylchedd lleol, a sut i
ofalu am yr amgylchedd

Mae hadau’n
tyfu’n
blanhigion
sy’n blodeuo

Synhwyrau sy’n
galluogi i bobl ac
anifeiliaid eraill
fod yn ymwybodol
o’r byd o’u
hamgylch

Adnabod ac enwi’r
ddeilen, y blodyn, y
coesyn a’r gwreiddyn ar
blanhigion sy’n blodeuo

Y ffordd y mae
bron pob cadwyn
fwyd yn dechrau
gyda phlanhigyn
gwyrdd

Y defnydd o gyffuriau fel
meddyginiaeth
Adnabod a
chymharu’r prif
rannau o gyrff
pobl ac anifeiliaid
eraill

Sut i drin anifeiliaid
gyda gofal a
sensitifrwydd
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Gwyddoniaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
14 - 16 oed (Cyfnod allweddol 4)

Disgrifio sut y mae ffermio arddwys yn
cynyddu faint o gnydau a gynhyrchir
trwy ddefnyddio gwrteithiau,
plaleiddiaid a ffyngleiddiaid artiffisial,
ac yn cynyddu faint o gig a gynhyrchir
trwy ddefnyddio amodau a reolir

Cymharu
manteision ac
anfanteision
pob math o
ffermio

Disgrifio sut y mae ffermio organig yn
defnyddio gwrteithiau a phlaleiddiaid
naturiol, dulliau naturiol o gael gwared
â chwyn yn fecanyddol, ac yn cadw
anifeiliaid o dan amodau mwy naturiol
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Dinasyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
5 - 16 oed (Cyfnodau allweddol 1 - 4)

CYFNOD ALLWEDDOL 3
Sut y mae’r gyfraith yn diogelu
anifeiliaid
Trafod fel mater byd-eang
CYFNOD ALLWEDDOL
1a2
Anifeiliaid a ni
Cyfrifoldeb gofal tuag at
anifeiliaid
Trafod lles anifeiliaid
DEWISIADAU
Pam fod pobl yn gwneud
dewisiadau penodol
Ystyried canlyniadau
dewisiadau
CYFNOD ALLWEDDOL 4

Hawliau a chyfrifoldebau

Hawliau a chyfrifoldebau
defnyddwyr

Pwysau gan gyfoedion a
dylanwadau eraill (e.e. y
wasg)
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Daearyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol
5 - 7 oed (cyfnod allweddol 1)
7- 11 oed (cyfnod allweddol 2)

Defnyddio globau,
mapiau a
chynlluniau i
wneud eich rhai
eich hun

Adnabod sut y
gellir gwella a
chynnal yr
amgylchedd

Adnabod sut y mae
lleoedd wedi datblygu i
fod fel y maent a sut y
maent yn newid

Adnabod a
disgrifio
lleoedd e.e.
tirlun, swyddi,
tywydd

Adnabod sut y
mae lleoedd yn y
byd wedi’u
cysylltu â’i gilydd
e.e. mewn achos
bwyd.

Sut y gall bobl wella neu achosi
difrod i’r amgylchedd, a sut y
mae penderfyniadau ac
amgylcheddau yn effeithio ar
ansawdd bywydau pobl yn y
dyfodol

Adnabod sut y mae pobl
yn rheoli amgylcheddau
mewn modd cynladwy, a
dynodi cyfleoedd iddynt
gymryd rhan eu hunain
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Enw

Ysgol

Beth y mae’n rhaid i fferm ei wneud i fod yn fferm organig sydd wedi’i
hardystio gan Gymdeithas y Pridd?
Dyma amlinelliad o’r hyn y mae cynhyrchu organig yn ei olygu. Mae dulliau confensiynol o reoli tir
yn defnyddio rhai o’r egwyddorion a’r dulliau hyn, ond rhaid i ffermydd sydd wedi’u hardystio gan
Gymdeithas y Pridd ddefnyddio pob un ohonynt.
Nodwch – gyferbyn â’r pwynt perthnasol – enghreifftiau o’r egwyddorion y gellir gweld eu bod yn cael eu
defnyddio ar y fferm
Safonau Cyffredinol ar gyfer Hwsmonaeth Cnydau Organig – Egwyddorion Cynhyrchu Organig
Cynlluniwyd systemau amaethyddol a garddwriaethol organig (biolegol) i gynhyrchu cymaint ag sy’n bosibl
o fwyd o’r ansawdd orau. Mae egwyddorion cynhyrchu Organig wedi’u diffinio gan Ffederasiwn
Rhyngwladol Mudiadau Amaethyddol Organig (IFOAM).

Mae’r egwyddorion a’r dulliau a ddefnyddir yn arwain at arferion ffermio sy’n:
1. Cydfodoli â systemau
naturiol, yn hytrach
na’u dominyddu;

2. Cynnal a datblygu
ffrwythlondeb y pridd
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3. Lleihau llygredd a
difrod i’r amgylchedd;

4. Lleihau’r defnydd o
adnoddau nad ydynt
yn rhai
adnewyddadwy;

5. Sicrhau fod anifeiliaid
yn cael eu trin mewn
modd moesol;

6. Diogelu a gwella
amgylchedd y fferm,
gan roi ystyriaeth
arbennig i gadwraeth
a bywyd gwyllt;
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7. Ystyried effaith
cymdeithasol ac
ecolegol ehangach
systemau
amaethyddol;

8. Cynnal neu
ddatblygu
nodweddion
gwerthfawr presennol
y tirlun a
chynefinoedd digonol
ar gyfer cynhyrchu
bywyd gwyllt, gan roi
sylw arbennig i
rywogaethau sydd
mewn perygl

9. Mae pob enghraifft o
gynhyrchu bwyd yn
achosi rhywfaint o
niwed i’r amgylchedd
naturiol. Fodd
bynnag, mae ffermio
organig yn lleihau’r
niwed hwn, nid yn
unig trwy atal y
defnydd o
blaleiddiaid synthetig
a gwrteithiau
toddadwy, ond hefyd
oherwydd bod cynnal
amrywiaeth ecolegol
o fewn ac o amgylch
tir wedi’i dorri yn elfen
hanfodol o’r system
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Organig.
10. Disgwylir i ffermwyr
organig reoli
cynefinoedd fel
glannau,
gwrychoedd, pyllau
d r, porfeydd sydd â
nifer o rywogaethau,
ardaloedd lle mae’r
draeniad yn wael a
thir prysg, yn unol â’u
gwerth i fywyd gwyllt
fel rhan ganolog o’r
Cynllun Symbol.
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Enw _____________________ Athro Daearyddiaeth

___________________
Astudiaeth o Laethyddiaeth
Beth yw gofynion sylfaenol llaethyddiaeth?

Lleihau costau

Beth yw’r problemau?

Ychwanegu gwerth

Beth yw costau cynhyrchu llaeth?

Atebion

32

Enw _____________________ Athro Daearyddiaeth

____________________
Astudiaeth o Gynhyrchu Llysiau
Beth yw gofynion sylfaenol llysiau?

Lleihau costau

Beth yw’r problemau?

Ychwanegu gwerth

Beth yw costau cynhyrchu llysiau?
Atebion

Awgrymiadau
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Gweithgareddau Cyn Ymweliad
O ble y daw bwyd? - 1 awr
Yn ddelfrydol, dylech wneud y gweithgaredd hwn yn ystod y bore, gan y byddwch yn cyfeirio at fwydydd
brecwast. Mae hwn yn weithgaredd cyflwyno da, sydd â’r nod o wneud plant yn ymwybodol o’r ffaith fod
bron y cyfan o’u bwyd yn dod o fferm. Efallai na ddaw’r bwyd o fferm yn y wlad hon oherwydd yr hinsawdd
neu’r tymor, ond fe ddaw o fferm rhywle. Sesiwn holi ac ateb yw’r sesiwn hwn yn bennaf. Gwneud i’r plant
feddwl yw’r nod, yn hytrach na’u profi. Trwy ddefnyddio cwestiynau gyda llawer o gliwiau, byddwch yn cael
yr ymatebion mwyaf eang; mae hyn yn ddelfrydol. Byddai’n syniad da i ailadrodd yr hyn a ddywedir gan y
plant, oherwydd yn aml, mae plant yn ymateb yn rhy dawel i’r holl ddosbarth glywed.
Y pwynt pwysicaf i chi ei nodi gyda phob eitem yw bod yr eitem hon wedi dod o fferm, a’i fod yn ddibynnol
ar bridd i ryw raddau. Yn ystod y drafodaeth, dylech nodi beth yw’r cynnyrch, ble y mae’r cynnyrch yn tyfu
(gan bwysleisio’r pridd fel rhan o’r drafodaeth hon), y wlad lle tarddodd y cynnyrch, sut y mae’r planhigyn yn
tyfu, pa ran o’r planhigyn yr ydym yn ei fwyta, sut y mae’n teithio i’r DG, dosbarthiad, storio, prosesu a’r
llwybr i’r cwsmer. Ar gyfer yr eitemau cyntaf, ceisiwch gyfeirio at bob un o’r agweddau hyn. Fodd bynnag,
nid yw’n hanfodol i chi gynnwys pob agwedd ar gyfer pob eitem, cyn belled eich bod yn ymdrin â’r holl
agweddau hyn i ryw ben erbyn diwedd y gweithgaredd. Nod yr ymarfer yw gwneud y plant yn ymwybodol
o’r holl agweddau hyn mewn perthynas â’u bwyd; nid oes raid iddynt gofio’r cyfan.

Propiau
Bocs/basged/hambwrdd mewn arddangosfa ddeniadol gydag amrywiaeth o lysiau a
ffrwythau tymhorol (eich dewis chi, ond ceisiwch osgoi coesynnau sydd wedi chwyddo neu
gloron, er enghraifft nionod, betys a thatws)
gwnewch yn si3r eich bod yn cynnwys:
•
•
•
•

clwstwr bach o goesynnau a thywysennau gwenith a cheirch,
india corn (hyd yn oed os ydyw allan o dymor),
cynhwysydd bach clir yn cynnwys gronynnau reis (reis brown os yn bosibl),
rhai enghreifftiau o gynnwys eich fferm eich hun.

Rhowch lun o’r arddangosfa yma
Lluniau o’r wefan - lluniau A4 i ddangos bwydydd yn tyfu, cae o wenith gwyrdd, reis yn tyfu mewn cae padi, efallai
dyrnwr medi ar waith, llun A4 o blanhigyn, yn dangos y prif nodweddion ee deilen, coesyn, gwreiddiau ayb

Dull
Os yn bosibl, rhowch y plant i eistedd mewn man lle y gallant eich gweld chi a’r arddangosfa.
Cyflwynwch eich hun, a dywedwch wrth y plant eich bod wedi dod ag arddangosfa o gynnyrch a ddaeth o fferm.
Gofynnwch iddynt a ydynt yn gallu gweld unrhyw beth a gawsant i frecwast yn yr arddangosfa.
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Mae’n debyg y byddwch yn cael rhai atebion eithaf gwirion, y gallwch ymdrin â hwy trwy edrych yn amheugar neu’n
ddryslyd. Peidiwch â chael eich darbwyllo i drafod y rhain yn fanwl. Yn hytrach, symudwch ymlaen i blentyn arall sydd
wedi cynnig ateb mwy synhwyrol.
Mae’n bosibl y bydd y plant yn adnabod yr oren neu’r afal yn gyflym, a bydd hyn yn rhoi cyfle i chi holi sut y mae’n tyfu,
lle y mae’n tyfu, ac i drafod beth sy’n digwydd i’r ffrwyth er mwyn ei droi’n sudd. Nid oes yna lawer o blant sy’n bwyta
marmalêd, ond byddai’n werth sôn am hynny i godi ymwybyddiaeth o faint o fwydydd y gellir eu prosesu i wneud
gwahanol fathau o fwydydd.
Os nad oes unrhyw atebion synhwyrol eraill yn cael eu cyflwyno, dewiswch blentyn, a gofynnwch iddynt beth gawsant i
frecwast. Gydag ychydig o lwc, byddwch yn gallu dangos ffynhonnell y bwyd a gawsant i frecwast iddynt; dyma le y
bydd yr india corn, y reis a’r gwenith yn dod yn hollbwysig. Er nad yw’n hanfodol ar gyfer yr ymarfer hwn, gellir
defnyddio ffotograffau o faint A4 fel prop ychwanegol defnyddiol.
Ewch drwy’r sesiwn holi ac ateb yn yr un modd ag o’r blaen, gan gyfeirio at y cyswllt rhwng y pridd a’r tarddiad ar fferm
ac unrhyw agwedd arall a fydd yn codi ymwybyddiaeth o sut y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu, ei brosesu a sut y mae’n
dod i’r bwrdd brecwast.
Gwiriwch faint o amser sydd ar ôl, a gorffennwch yr ymarfer trwy gael y plant i adnabod gweddill y cynhyrchion yn y
fasged, gan ddechrau gydag unrhyw rai o’ch cynnyrch chi eich hun nad ydych wedi ymdrin â hwy eto, gan bwysleisio’r
tarddle, y cyswllt â’r pridd a’r rhan o’r planhigyn yr ydym yn ei fwyta e.e. deilen, blodyn, hedyn, ffrwyth, gwraidd, coesyn,
neu gig, cynhyrchion llaeth neu wyau sy’n gysylltiedig â’r hyn y mae’r anifeiliaid yn ei fwyta er mwyn bod yn gynhyrchiol.
Dylech osgoi’r llysiau mwy anodd, er enghraifft tatws sydd yn gloron a nionod a betys sydd yn goesynnau sydd wedi
chwyddo. Efallai y bydd plant h n yn gallu ymdrin â’r rhain, ond byddai’n well cadw’r neges yn syml a pheidio â gorgymhlethu materion. Efallai y byddai llun A4 o blanhigion gan nodi ei brif rannau yn brop ychwanegol defnyddiol.
Peidiwch â mynd y tu hwnt i’ch amser. Cofiwch, mae angen i chi adael o leiaf pum munud ar ddiwedd y sesiwn, felly
gellir cyfyngu rhan olaf yr ymarfer i un neu ddwy o eitemau os bydd angen!
Cymerwch eiliad i redeg trwy rhai o’r pethau pwysicaf yr ymdriniwyd â hwy, gan bwysleisio tarddle’r bwyd y buoch yn ei
drafod, yna gofynnwch i’r plant a ydych yn gallu meddwl am unrhyw fwydydd yr ydym yn eu bwyta nad ydynt yn dod o
fferm, ac nad ydynt yn dibynnu ar y pridd.
Mae’n debyg y byddwch yn cael rhai atebion y gallwch ymateb iddynt trwy ofyn i’r plant feddwl yn ôl i brif gynhwysion y
bwyd, ac yna holwch y cwestiwn unwaith eto. Byddwch yn barod i’r plant grybwyll halen, pysgod ac anifeiliaid hela, er
yn anaml iawn y mae’r rhain yn cael eu crybwyll.
Gorffennwch yn brydlon, gan ail-bwysleisio’r prif bwyntiau; fod bron y cyfan o’n bwyd yn dod o fferm, ac mae’n
ddibynnol ar y pridd i ryw raddau.
Gwaith dilynol ychwanegol – gofynnwch i’r athro cyn awgrymu hyn
Dangoswch straeon bwyd Cymdeithas y Pridd iddynt, ac awgrymwch eu bod yn dewis math o fwyd, ac yn ysgrifennu eu
stori bwyd eu hunain.

Sgwrs fer ar ffermio organig
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Cynlluniwyd y nodiadau hyn fel canllaw ar gyfer sgwrs ar gyfer yr ysgol. Byddai’n dda ychwanegu at y
rhain, gan gynnwys enghreifftiau o’ch fferm eich hun. Dewch â phropiau a lluniau os ydych yn meddwl y
buasent o ddiddordeb i’r plant. Gallwch lawrlwytho lluniau defnyddiol o’r wefan
Rhai awgrymiadau ar gyfer siarad â phlant ysgol:
•

Mae’n syniad da i gael y plant i eistedd ar y llawr, ac yn agos atoch. Maent yn tueddu i
ganolbwyntio’n well fel hyn na phan maent yn eistedd wrth eu desgiau. Hefyd, bydd hyn yn golygu y
gallant weld y propiau a’r lluniau yn dda.

•

Efallai y byddwch am ddechrau gyda chyflwyniad byr amdanoch chi eich hun, eich fferm a pha fath
o fferm ydyw.

•

Os byddwch yn gofyn am ymatebion gan y plant, mynnwch eu bod yn codi eu dwylo, yn hytrach na
gweiddi allan.

•

Ceisiwch annog y plant trwy wrando’n ofalus ar eu hymatebion, a cheisiwch osgoi beirniadu eu
hatebion. Efallai y byddant yn teimlo’n swil wrth siarad â rhywun nad ydynt yn ei adnabod, ac nid
ydych am iddynt deimlo’n wirion am godi eu llaw.

•

Bydd plant yn gwrando’n dda am hanner awr, felly ceisiwch gadw eich sgwrs yn fyr ac i’r pwynt, gan
adael amser ar gyfer holi cwestiynau ar y diwedd.

Nodiadau’r Siaradwr
1. Cyflwyniad
Daliwch yr eitemau a fyddai eu hangen arnoch ar gyfer cinio syml i fyny’n uchel. Er enghraifft: bara*, caws,
a ham ar gyfer brechdan, tun o gawl llysiau, afal, pot o iogwrt. Gofynnwch i’r plant o ble y daeth yr eitemau
hyn. Gofynnwch iddynt restru’r planhigion a’r anifeiliaid a ddefnyddir i wneud pob math o fwyd (1-4).
Gofynnwch iddynt lle y maent yn cael eu tyfu / eu magu: ar ffermydd wrth gwrs!
*Gallech ddangos gwenith a blawd iddynt er mwyn rhoi mwy o wybodaeth iddynt am y broses o wneud
bara.
Esboniwch y byddwch yn siarad am agwedd arbennig tuag at ffermio, o’r enw ffermio organig, ac y
byddwch yn trafod sut y mae ffermwyr organig yn gweithio gydag anifeiliaid fferm, yn diogelu bywyd gwyllt
ac yn rheoli’r pridd.
2. Anifeiliaid fferm
Pa fath o anifeiliaid a gaiff eu cadw ar ffermydd? Beth yw eu hanghenion? Bwyd, d,r, cysgod, lle i symud,
a’r cyfle i fod mewn gr,p teuluol naturiol. Yn union yr un fath â phobl!
Dangoswch lun o’ch anifeiliaid chi. Gofynnwch a ydych wedi cwrdd â’r holl anghenion?
Esboniwch fod cadw anifeiliaid fel hyn yn ddrytach, oherwydd ni allwch gadw cymaint o anifeiliaid ar fferm
organig. Mae hyn yn golygu fod cig organig yn ddrytach nag unrhyw gig arall.
3. Bywyd gwyllt
Pa anifeiliaid eraill sydd i’w canfod ar fferm? Pwysleisiwch y ffaith fod sawl math o anifeiliaid gwyllt a
phlanhigion yn byw ar dir fferm, a rhowch enghreifftiau.
Mae angen bwyd a rhywle i fyw ar anifeiliaid. Pa fath o leoedd ar ffermydd a allai bod yn gartrefi anifeiliaid?
Byddai enghreifftiau yn cynnwys gwrychoedd, cyrion caeau, pyllau d,r ac afonydd. Gallech ddangos lun o
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enghraifft ar eich fferm chi.
Esboniwch fod astudiaethau wedi dangos fod yna bron i 50% yn fwy o adar ar ffermydd organig nag sydd
ar ffermydd eraill. Pam? Un rheswm yw nad yw ffermwyr organig yn torri gwrychoedd pan fo’r adar yn
nythu. Yn hytrach, maent yn gweithio’n galed i gynnal a gwella gwrychoedd, gan eu bod yn gwybod eu bod
yn darparu cartrefi i nifer o wahanol anifeiliaid.
Esboniwch fod cnydio cymysg hefyd yn darparu amrywiaeth mwy eang o fwyd a chynefinoedd ar gyfer
bywyd gwyllt. Gallech ddangos lluniau o’r bywyd gwyllt sydd i’w weld ar eich fferm chi.
Atgoffwch y plant fod ffermwyr organig yn ceisio gweithio gyda natur, a’u bod yn cael cymorth gan y bywyd
gwyllt sydd ar ffermydd. Dangoswch y lluniau o wenith, pryfed gleision, buwch goch gota, ehedydd a’r
cudyll coch (lluniau ar y wefan) a gofynnwch i’r plant esbonio sut y mae’r rhain yn gysylltiedig â’i gilydd.
Gofynnwch i wirfoddolwyr ddod i’r blaen i ddal y cardiau, yna gofynnwch i’r plant helpu i roi’r gadwyn fwyd
yn y drefn iawn.
Esboniwch fod nifer o ffermwyr nad ydynt yn organig yn cael gwared â phryfed gleision trwy ddefnyddio
chwistrelli cemegol o’r enw plaleiddiaid, a bod y gadwyn fwyd yn torri i lawr o ganlyniad i hynny. Dangoswch
y llun o’r fuwch goch gota yn bwyta’r pryfed gleision (gweler y wefan). Dywedwch wrth y plant sut y mae
ffermwyr organig yn annog ysglyfaethwyr naturiol fel y fuwch goch gota er mwyn eu helpu i reoli pla, er
enghraifft trwy greu banciau chwilod mewn caeau. Yna, mae hyn yn darparu mwy o fwyd i ehedyddion a
bywyd gwyllt eraill. Hefyd, mae ffermwyr organig yn osgoi defnyddio cemegau sy’n niweidio’r gadwyn fwyd
yn y pridd.
4. Pridd
Beth yw pridd? Gofynnwch i blentyn rhoi ei law mewn bwced o bridd, ac i redeg y pridd trwy ei fysedd (neu
ddefnyddiwch lun o’r wefan). Gofynnwch am awgrymiadau ar gyfer beth a ddefnyddir i wneud pridd
(Byddai’n wych pe bai gennych fwced o bridd gyda llawer o abwydod a chreaduriaid eraill ynddo).
Gallwch esbonio fod un llwy de o bridd iach yn cynnwys un biliwn o organebau, gyda miloedd o wahanol
rywogaethau, ac mae yna fwy o fywyd o dan y pridd nag uwchben y pridd.
Esboniwch nad yw planhigion yn gallu goroesi heb bridd, gan mai’r pridd sy’n rhoi’r daioni sydd ei angen
arnynt i dyfu’n dda. Fodd bynnag, esboniwch y gall pridd gael ei dreulio i ffwrdd, ei olchi i ffwrdd, neu ei
wenwyno gyda chemegau.
Dangoswch graidd afal neu bilion llysiau iddynt, ac esboniwch sut y caiff y rhain eu torri i lawr gan
organebau, i ddarparu compost sy’n llawn maeth, y mae ffermwyr organig, a nifer o arddwyr, yn ei
ddefnyddio i wella eu pridd. Hefyd, esboniwch y gellir taenu gwastraff anifeiliaid i wella pridd.
Pwysleisiwch fod ffermwyr organig yn osgoi defnyddio plaleiddiaid, yn cylchdroi cnydau fel nad yw’r pridd
yn treulio, ac yn ychwanegu maeth o wastraff llysiau ac anifeiliaid. Mae hyn yn diogelu ac yn gwella’r pridd.
5. Casgliad
Cadarnhewch ein bod yn gwybod fod bwyd yn organig os yw wedi cael ei ardystio. Gallwch ddangos tuniau
a phacedi sydd â’r labeli ardystio, ac esboniwch fod y bwydydd hyn a’r ffermydd y maent yn dod ohonynt
wedi’u harchwilio’n ofalus i wneud yn si,r eu bod yn cwrdd â’r safonau cywir.
Gofynnwch i’r plant a oes ganddynt unrhyw gwestiynau? Mae’n bosibl iawn y bydd ganddynt gwestiynau
diddorol iawn!
Yn olaf, beth am ddosbarthu copïau o’r “Little Book of Organic Farming” sydd ar gael gan Gymdeithas y
Pridd, a thaflenni ar gyfer eich fferm, os oes taflenni o’r fath gennych. Byddai hyn hefyd yn gyfle da i
wahodd y plant/athrawon i ddod i ymweld â’r fferm. Cofiwch ddiolch iddynt am ofyn i chi ddod i siarad â
hwy.
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Cynradd - gweithgaredd cyn ymweliad
Gwnewch fferm mewn hambwrdd
Bydd y plant yn dysgu: • Beth sydd ei angen ar blanhigion i dyfu
• Beth sydd ei angen ar anifeiliaid i ffynnu
• Fod nifer o fwydydd sylfaenol yn dod o fferm
• Fod ffermydd yn lleoedd lle caiff bwyd ei gynhyrchu
• Fod bron popeth ar y fferm yna i helpu’r fferm i gynhyrchu bwyd
Gwnewch fferm – nod y gweithgaredd yw cael y plant i ddeall fod popeth ar y fferm yna am reswm. Bydd
hyn yn eu helpu i gysylltu â’r hyn y maent yn ei weld allan ar y fferm.

Propiau
Hambyrddau, pridd, toriadau glaswellt, toriadau llwyni, ffensys tegan (neu frigau bach), hadau (glaswellt,
grawn, ffa), bocsys cardfwrdd bach, (neu adeiladau tegan), anifeiliaid fferm tegan (ieir, defaid, gwartheg,
moch, ayb)

Y Gweithgaredd
Rhowch y plant i eistedd ar gadeiriau mewn siâp hanner cylch, gyda chi yn y bwlch. Rhowch yr hambwrdd
ar y llawr, fel bod y plant yn edrych i lawr arno.
Trafodwch ‘beth yw fferm’ gyda’r plant. Rhowch lawer o gliwiau i helpu’r plant. Nid prawf yw hwn, ond bydd
yn rhoi cipolwg defnyddiol i chi mewn perthynas â faint o ddealltwriaeth sydd ganddynt. Cewch rhai atebion
rhyfedd, ond mae angen i chi gyrraedd y pwynt lle y gallwch grynhoi mai ‘Rhywle lle y cynhyrchir bwyd yw
fferm’.
Pwy sy’n edrych ar ôl fferm ac yn gwneud iddo gynhyrchu bwyd? Dylech allu cael at yr ateb ‘Ffarmwr’ yn
eithaf cyflym.
Crynhowch fod ‘ffarmwr yn cynhyrchu bwyd ar fferm’
Beth sydd ei angen ar ffarmwr ar y fferm er mwyn cynhyrchu bwyd? Mae hyn yn dibynnu ar y math o fwyd y
mae’r ffarmwr yn ei gynhyrchu, ond mae angen pridd ar y ffarmwr i dyfu pethau drwy’r amser. Efallai y bydd
yn tyfu glaswellt i fwydo anifeiliaid neu gnydau i fwydo anifeiliaid neu bobl. Efallai y bydd ganddo laswellt a
chnydau ac anifeiliaid.
Gadewch i ni feddwl beth y gallai ffarmwr fod yn gorfod ei wneud i gynhyrchu brecwast.
Cefais i (disgrifiwch beth y cawsoch i frecwast), uwd a llaeth, wyau, tost, menyn. Dywedwch wrth y plant
fod y cyfan y gwnaethoch ei fwyta wedi dod o fferm. Ond beth oedd ei angen ar y fferm i’w gynhyrchu?
Ewch trwy’r brecwast, gan annog y plant i feddwl am beth oedd y cynhwysion sylfaenol ar gyfer eich
brecwast. Trafodwch a yw’r cynhwysyn yn blanhigyn neu a yw’n dod o anifail.
Trafodwch beth sydd ei angen ar blanhigion i dyfu?
Trafodwch beth sydd ei angen ar anifeiliaid i fyw’n hapus? Os oes angen rhoi awgrymiadau i’r plant,
gofynnwch iddynt beth sydd ei angen ar eu hanifeiliaid anwes i fyw’n hapus. Yn y pen draw, dylech gael
rhestr o fwyd, d,r, cysgod, ayb
Gadewch i ni feddwl am beth fyddai ei angen ar ffarmwr i gynhyrchu’r cynhwysion ar gyfer fy mrecwast i.
Ar gyfer pob math o fwyd, trafodwch (yn syml) beth sydd ei angen ar y fferm.
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Cynhyrchion llaeth - caeau o laswellt i’r gwartheg ei fwyta, cae o laswellt i wneud gwair neu silwair
(porthiant ar gyfer y gaeaf), cae i dyfu bwyd gwartheg (ceirch, ffa ayb), ffens/gwrych (i rwystro’r gwartheg
rhag difetha/bwyta’r cnydau ayb), giât, ysgubor ar gyfer storio, cartref iddynt ar gyfer y gaeaf, parlwr godro,
sied peiriannau, t fferm ayb.
Gwenith – cae i’w dyfu, ysgubor i storio peiriannau, grawn, hadau ayb
Dewiswch gynhwysyn o’r rhestr, er enghraifft wyau.
Gadewch i ni wneud fferm a fydd yn cynhyrchu wyau.
Yn gyntaf, rhaid i ni feddwl am faint o wyau sydd eu hangen arnom? A ydym eisiau un wy bob dydd neu un
wy bob wythnos? Un wy ar gyfer pob plentyn yn yr ysgol bob wythnos?
Bydd angen ieir arnom i gael wyau. Faint o ieir? Mae ieir yn dodwy un wy bob dydd (i gadw pethau’n syml),
felly bydd pedwar o ieir yn dodwy 28 o wyau yr wythnos. Gofynnwch i’r plant wneud y fathemateg, os ydynt
yn gallu.
Beth sydd ei angen ar ieir i fyw’n hapus? Rhestrwch (os yw’r plant yn gallu darllen) neu wnewch luniau syml
ar y bwrdd i symboleiddio beth sydd ei angen arnynt. Bwyd, d,r, cysgod, tir i grafu o gwmpas ynddo ayb.
Unwaith eto, helpwch y plant trwy roi llawer o gliwiau.
Pan fydd gennych restr o’r anghenion sylfaenol, gallwch ddechrau cynllunio eich fferm.
Dywedwch wrth y plant mai’r hambwrdd yw’r fferm.
Rhowch ychydig o ieir tegan ar eich hambwrdd, a gofynnwch i’r plant a ydynt yn meddwl y bydd yr ieir yn
hapus ar y fferm. A oes gan yr ieir yr hyn sydd ei angen arnynt? Dylai’r plant allu dweud trwy eich llais a’ch
mynegiant, a byddant yn dweud nad ydy popeth ganddynt. Os byddant yn dweud ’oes’, gofynnwch iddynt
feddwl am y rhestr o bethau sydd eu hangen ar yr ieir, ac a ydynt yn eu cael.
Unwaith y byddwch yn sefydlu nad ydynt yn hapus, dylech ddod at y pwynt y bydd angen bwyd arnynt, ac
er mwyn tyfu bwyd iddynt, bydd angen i chi gael rhywbeth i dyfu bwyd ynddo.
Nawr, gallwch dywallt ychydig o bridd i’ch hambwrdd. Dywedwch wrth y plant mai pridd yw’r peth pwysicaf
sydd ei angen ar fferm. Heb bridd, ni fyddai’r ffarmwr yn gallu tyfu planhigion, felly ni fyddai’n gallu cadw
anifeiliaid sydd angen planhigion i’w bwyta. (Os oes gennych bridd sydd ag abwyd ag anghenfilod bach
ynddo, gallwch sôn am y ffaith fod ieir yn hoffi crafu o gwmpas a bwyta abwyd a phryfed, yn ogystal â
bwyta hadau a grawn).
O’r pwynt hwn, gallwch ddechrau defnyddio’r propiau i roi anghenion yr ieir yn eu lle.
Tir i’r ieir fyw arno (rhowch doriadau glaswellt mewn cornel), tir i dyfu grawn arno i fwydo’r ieir (rhowch
hadau mewn cornel arall), gwair ar gyfer bocsys nythu (rhowch mwy o laswellt), (neu ar gyfer plant h n,
mwy galluog, gallech drafod prynu rhai o’r pethau hyn o fferm arall oherwydd bod y fferm yn rhy fach i dyfu
digon), ffensys (gosodwch frigau), mae ffermwyr organig yn annog bywyd gwyllt (rhowch wyrddlesni i
mewn i frigau’r ffensys i symboleiddio gwrychoedd), tai ar gyfer yr ieir (bocs cardfwrdd), lle i storio bwyd,
wyau, naddion, t fferm ar gyfer y ffarmwr (mwy o focsys). Gallwch ychwanegu giatiau (ar gyfer mynediad)
a thraciau (graean) ac unrhyw nodweddion eraill yr ydych yn meddwl eu bod yn bwysig.
LLUN O’R HAMBWRDD
Pwrpas y gweithgaredd yw bod y plant yn sylweddoli fod popeth a wneir ar fferm yn cael ei wneud i
gynhyrchu bwyd, yn hytrach na bod y plant yn dysgu popeth sydd ei angen i gynhyrchu bwyd arbennig.
Mae cae, giât, gwrych, ysgubor, a phopeth arall yna ar gyfer diben arbennig, mae pob gweithgaredd ar
fferm yn cael ei wneud i gynhyrchu bwyd. Cadwch bethau’n syml gyda phlant; gallech ychwanegu swyddfa
a gwaith papur, ond gwnewch yn si,r eich bod yn cadw pethau’n syml.
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Gweithgaredd dilynol
Ar ôl creu fferm fel enghraifft, gallai grwpiau bach o blant roi tro ar wneud eu ffermydd eu hunain mewn
hambwrdd, os oes gennych ddigon o bropiau.
Fel arall, cyflwynwch straeon bwyd Cymdeithas y Pridd, a gofynnwch i’r plant wneud fferm mewn
hambwrdd, neu dynnu llun cynllun fferm, a fydd yn darparu cynhwysyn sylfaenol y bwydydd hyn.
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Syniadau ar gyfer teithiau cerdded
Llwybr llysiau –

Gweithgaredd da i’w wneud ar ddiwedd y daith gerdded. Ar daith
gerdded hir, bydd y plant yn aml yn gwynfanllyd tua’r diwedd. Bydd y gweithgaredd hwn
yn tynnu eu sylw, ac yn eu diddori hyd nes y bydd y daith gerdded yn dod i ben. Gellir
defnyddio’r gweithgaredd ar hyd y daith, neu yn ystod rhannau penodol yn unig.
Hefyd, mae’r gweithgaredd hwn yn ffordd dda o gadw diddordeb y plant tra bo’r rhieni yn
canolbwyntio ar y sylwebaeth. Nid oes angen gormod o sylw gan y rhieni, felly nid yw’n
mynd i’w hatal rhag gwrando.
Propiau
Llawer o lysiau dros ben.
Dull
Cyfrifwch lawer o lysiau. Ysgrifennwch y niferoedd. Cuddiwch y llysiau ar hyd llwybr y
daith gerdded: mewn coed, yn sownd wrth byst ffensys, ac mewn cymaint o safleoedd
gwirion a dyfeisgar ag y gallwch feddwl amdanynt.
Rhowch daflen i’r plant, i’w dicio pob tro y maent yn gweld pob llysieuyn. Gallwch roi
moron sy’n edrych fel rhywbeth arall neu rywbeth arall gwirion ac iach i’r enillydd!

Cwis neu Lwybr Trysor - Gweithgaredd ardderchog ar gyfer llwybrau hunandywysiedig. Fe all y math hwn o weithgaredd fod yn llawer o hwyl, a gellir darparu
lefelau gwahanol ar gyfer gwahanol alluoedd. Ffordd dda iawn o gael pobl i fod yn
ymwybodol o: - yr hyn yr ydych yn ei wneud, yr hyn y maent yn ei weld, ayb. Gellir codi
tâl am daflenni cwis, a gellir rhoi gwobrau bach am gynigion sydd wedi’u cwblhau.

Gwneud bwganod brain – gweithgaredd ymarferol da ar gyfer taith gerdded.
Byddai’n ddelfrydol i leoli’r gweithgaredd hwn mewn cae âr, gan fod hyn yn rhoi’r cyfle i
chi siarad am ddulliau organig o ymdrin â phlaon.
Propiau
Nifer o sylfeini ar gyfer bwganod brain wedi’u gwneud allan o bren (coesau ysgubellau)
gyda phadin allan o wair wedi’i glymu iddo i wneud corff a breichiau. Gellir gwneud
coesau trwy stwffio teits gyda gwair, gellir defnyddio hen gas gobennydd wedi’i stwffio i
wneud pen. Gellir cael llawer o hen ddillad o ffeiriau sborion neu siopau elusen.
Dull
Gadewch y propiau ar fan priodol ar y daith gerdded. Gellir gwneud hyn fel ras, neu
gellir gwobrwyo’r bwgan brain sydd wedi’i wisgo orau. Os oes amser, mae’r
gystadleuaeth ar gyfer y bwgan brain sydd wedi’i wisgo orau yn fwy creadigol, a bydd yn
annog pobl i chwilio am bropiau a syniadau ychwanegol. Byddai ras yn cynnig hwyl a
difyrrwch, ac yn torri ar rythm y daith gerdded.

Ditectifs Natur - gweithgaredd ymarferol arall sy’n gofyn am o leiaf hanner awr,
gorau po hiraf. Wedi’i leoli ar safle lle mae gennych gynefin naturiol dda, bydd y
gweithgaredd hwn yn helpu pobl i werthfawrogi'r hyn yr ydych yn ceisio ei wneud trwy ei
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ddiogelu. Hefyd, bydd yn rhoi cyfle i chi siarad am gadwraeth a rheoli cynefinoedd.
Propiau
Chwiban neu rywbeth i wneud s,n, taflenni adnabod sy’n cynnwys blodau gwyllt, olion
troed, ayb, beth bynnag sy’n berthnasol i’r safle. Offer archwilio pyllau d,r, rhwydi,
taflenni gwyn mawr (ar gyfer edrych ar bryfed), chwyddwydrau, binocwlars, ayb. Nid oes
raid i chi gael y rhain, ond byddant yn gwneud y gweithgaredd yn fwy diddorol
Dull
Gadewch y propiau mewn man priodol.
Pan fyddwch yn cyrraedd y man, rhennwch yn grwpiau bach, a rhowch 15 – 30 munud
iddynt i ddod o hyd i gymaint posibl o wahanol arwyddion o fywyd gwyllt yn yr ardal.
Dangoswch iddynt sut i ddefnyddio’r offer, gwnewch awgrymiadau, a rhybuddiwch am
unrhyw ganllawiau Iechyd a Diogelwch ar gyfer y gweithgaredd. Gwnewch yn si,r eich
bod yn gwneud yr ardal y gallant fynd iddo’n glir, neu efallai y byddwch yn gweld fod rhai
grwpiau yn crwydro i ffwrdd yn llwyr. Ewch o amgylch yn helpu’r grwpiau wrth iddynt
chwilio.
Gwnewch yn si,r fod gennych chwiban neu gloch fawr i ddod â phawb yn ôl ar ddiwedd
yr amser a bennwyd. Pan fyddwch wedi’u casglu at ei gilydd, bydd pob gr,p yn disgrifio
eu canfyddiadau mwyaf diddorol i’r gweddill. Ar y diwedd, dylech sôn am unrhyw
ddigwyddiadau, astudiaethau ayb. arbennig o ddiddorol yn ymwneud â bywyd gwyllt a
ddigwyddodd ar y fferm.
Arwyddion Llwybr yr Ardd Lysiau
Gellir addasu’r arwyddion hyn at eich dibenion eich hunain, a gellir eu lleoli o amgylch
eich plot. Gallech lunio taflen waith i ysgolion, yn cynnwys cwestiynau sy’n ymwneud â’r
wybodaeth. Byddai hyn yn rhoi sylfaen i chi ar gyfer llwybr hunan-dywysiedig ar gyfer yr
ardd lysiau.
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CYFLEUSTERAU
Bydd angen i chi fod â chyfleusterau sylfaenol - toiledau, cyfleusterau golchi dwylo a
darpariaeth ar gyfer tywydd gwael, a bydd angen i chi ystyried pa mor hawdd yw hi i
gael mynediad i’r fferm - ar gyfer ceir, bysiau ayb. Efallai y byddai darparu’r cyfleusterau
hyn yn cyfyngu ar nifer y bobl a all ddod ar ymweliadau, ond nid yw’n rhywbeth na ellir ei
oresgyn, yn enwedig ar gyfer grwpiau bach, a gellir goresgyn y broblem hon trwy
ddefnyddio neuaddau pentref a chyfleusterau lleol eraill mewn modd dychmygus.
Os ydych yn ystyried datblygu cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr, mae ymchwil yn
hanfodol. Yn amlwg, byddai gwella cyfleusterau yn cynyddu eich apêl posibl, ond yn
aml, bydd cyfleusterau syml yn ddigon.
Gweler CYLLID am ffynonellau cyllid posibl a all ddarparu cymorth ar gyfer prosiectau
cyfalaf

Mynediad i Bobl Anabl
Mae’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn ei wneud yn ofynnol i bobl sy’n darparu
profiadau yn yr awyr agored, yn cynnwys ffermydd, ystyried y goblygiadau ar gyfer y
grwpiau sy’n ymweld.
Ers 1 Hydref 1999, bu’n rhaid i ddarparwyr gwasanaeth wneud ‘addasiadau rhesymol’ ar
gyfer pobl anabl, er enghraifft darparu cymorth ychwanegol neu wneud newidiadau i’r
ffordd yr ydych yn cyflwyno gwasanaethau. Ers 1 Hydref 2004, bu’n rhaid i ddarparwyr
gwasanaethau wneud addasiadau rhesymol i “nodweddion corfforol” hefyd.
Fodd bynnag, nid yw’r gyfraith yn rhoi diffiniad terfynol o’r hyn yr ystyrir ei fod yn
rhesymol. Mae’n defnyddio’r gair hwn i roi rhywfaint o hyblygrwydd, ac i ganiatáu atebion
gwahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Fodd bynnag, mae’r Côd Ymarfer yn cynghori y
gallai ‘rhesymol’ amrywio yn ôl nifer o ffactorau, er enghraifft y math o wasanaethau a
ddarperir, natur darparwr y gwasanaeth, ei faint a’i adnoddau ac effaith yr anabledd ar yr
unigolyn anabl.
Dyma rai ffactorau i’w cofio wrth ystyried beth sy’n rhesymol: a fyddai cymryd camau
penodol yn effeithiol o ran goresgyn yr anawsterau y mae pobl anabl yn eu hwynebu
wrth gael mynediad, i ba raddau y mae’n ymarferol i ddarparwr y gwasanaeth gymryd y
camau, costau ariannol a chostau eraill sy’n gysylltiedig â gwneud yr addasiad, faint o
aflonyddwch y mae cymryd y camau hyn yn ei achosi, yr arian a wariwyd eisoes ar
wneud addasiadau, faint o gymorth ariannol neu gymorth arall sydd ar gael. Gall y
gyfraith hon swnio’n eithaf brawychus, ond ymwybyddiaeth ac ystyriaeth yw’r pethau
pwysig. Dylai ffurfio rhan o’r ffordd yr ydym yn meddwl wrth ddarparu unrhyw fynediad i
ymwelwyr.
Os byddwch yn gwerthuso unrhyw gyfleusterau neu wasanaethau yr ydych yn eu
darparu yn nhermau a ydynt ar gael i ymwelwyr anabl, yna efallai y gallwch ganfod
ffordd o gwrdd â’u hanghenion. A oes yna lwybr a fyddai’n addas ar gyfer cadeiriau
olwyn/cadeiriau gwthio? Os ydych yn creu llwybr, ystyriwch y wyneb y byddwch yn ei
ddewis, yn nhermau pa mor addas ydyw ar gyfer cadeiriau olwyn. Os ydych yn creu
taflenni neu’n gosod arwyddion, gwnewch yn si,r fod pobl sydd â nam ar y golwg yn
gallu eu darllen. Mae nifer o’r addasiadau angenrheidiol yn gofyn am newid agwedd,
neu yn aml, dim ond newidiadau syml, rhad sydd eu hangen ar safleoedd.
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Yn nhermau ymarferol ac ariannol, mae’n annhebygol y byddwch yn gallu gwneud eich
fferm yn hollol hygyrch. Fodd bynnag, rhaid i hyn ffurfio rhan o’ch meddwl, a dylech
ystyried beth y gallwch ei wneud wrth feddwl am ddarparu unrhyw gyfleusterau newydd.
Efallai y bydd rhywbeth nad ydych yn ei ystyried i fod yn addasiad rhesymol yn awr yn
cael ei ystyried yn rhesymol yn y dyfodol. Dylai Mynediad i Bobl Anabl fod yn ystyriaeth
barhaol.

44

CYLLID
Os ydych yn agor eich fferm ar gyfer un digwyddiad unigol yn unig, efallai y byddwch yn
teimlo y gallwch gyfiawnhau sybsideiddio’r diwrnod eich hun i ryw raddau, yn enwedig os
ydych yn disgwyl y bydd eich gwerthiant yn cynyddu o ganlyniad. Ar y llaw arall, os
hoffech i fynediad i’r cyhoedd neu ddiwrnodau agored fod yn rhan ganolog o’ch busnes
ffermio organig, bydd angen i chi edrych yn fwy manwl ar yr ochr ariannol, efallai fel
rhan o becyn cyffredinol o opsiynau arallgyfeirio ar eich fferm.
Os yw ariannu’r digwyddiad yn achosi pryder difrifol, bydd angen i chi ymchwilio i’r
posibiliadau o gael mynediad i gyllid, neu a fyddai modd i chi godi tâl ar ymwelwyr i
gwrdd â’r gost?
Meddyliwch am y bobl yr ydych yn anelu eich digwyddiadau atynt; a oes galw am yr hyn
yr ydych yn ei gynnig yn eich ardal chi?
Beth yw eich grwpiau targed potensial, a fyddant yn barod i gwrdd â chost ymweliad?
Ymchwiliwch i’r farchnad, er mwyn darganfod beth yw’r gystadleuaeth?
Nid bwriad y cwestiynau hyn yw i awgrymu fod y farchnad wedi’i orlwytho â ffermydd
sy’n cynnig gweithgareddau addysgol. Nid yw hyn yn wir. Fodd bynnag, os ydych yn
mynd i dreulio amser ac arian yn datblygu addysg, mae’n werth ymchwilio i faint o
ddiddordeb sydd, a’r lleoliadau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer tripiau ysgol a
grwpiau targed posibl eraill.
Bydd rhaid i chi wario arian wrth agor eich fferm i’r cyhoedd, hyd yn oed os ydych yn
gwneud hynny fel digwyddiad unigol. Os byddwch yn adio gwerth y llafur sydd ei angen,
cost cynhyrchu taflenni, ac efallai darparu cyfleusterau er enghraifft ‘portaloos’ ar gyfer
eich ymwelwyr, byddwch yn synnu faint o arian sydd ei angen. Fodd bynnag, trwy
gynllunio o flaen llaw, dylech allu adfer neu leihau’r costau hyn.
Mae yna ddwy ffynhonnell incwm posibl i’w hystyried.
1.

Incwm sy’n deillio’n uniongyrchol o’r ymwelwyr eu hunain

2.

Neu gyllid grant o ffynonellau swyddogol

Incwm gan Ymwelwyr
Ffioedd mynediad – Bydd y rhan fwyaf o bobl yn eithaf hapus i dalu swm bychan am y
fraint o gael gweld eich fferm. Os ydych yn rhedeg siop fferm neu fusnes
gwerthu uniongyrchol, efallai y byddwch am roi tocynnau rhad ac am ddim i’ch
cwsmeriaid rheolaidd. Mae hwn yn ffordd dda o ddiolch i bobl am eu busnes a
chreu ewyllys da, yn ogystal â sicrhau y bydd nifer dda o bobl yn dod i’r
digwyddiad.
Codi tâl ar ysgolion a cholegau - Bydd hyn yn amrywio yn ôl y rhan o’r wlad lle’r ydych
a natur yr ysgol. Yn aml, bydd ysgolion yn talu am wasanaeth sy’n cynnig gwerth
addysgol da, a hefyd, efallai y bydd prosiectau addysg amgen, er enghraifft
prosiectau ar gyfer pobl ifanc sydd wedi’u gwahardd neu bobl ifanc sydd wedi
dadrithio, yn talu ffermydd i ddarparu profiad a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau.
Cysylltwch â’ch awdurdod addysg lleol os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb
i chi.
Arlwyo – Gallwch wneud elw yma.
Os ydych yn cynnal digwyddiad mawr, ystyriwch roi’r cyfle i elusen leol fod yn
gyfrifol am yr arlwyo. Yn ogystal â chymryd y cyfrifoldeb oddi wrthych chi, byddai
hyn yn sicrhau ewyllys da'r gymuned, a gall greu cyhoeddusrwydd ychwanegol.
Bydd tafarndai a gwestai lleol yn gwerthfawrogi’r busnes, a gellir eu hannog i
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arlwyo’n organig, yn ddelfrydol gan ddefnyddio eich cynnyrch chi.
Os nad ydych chi’n arlwyo eich hunain, gwnewch yn si,r eich bod yn pwysleisio
pwysigrwydd gweini bwyd organig safonol i bwy bynnag sy’n ymgymryd â’r
gwaith hwn; byddai’n drueni pe bai eu cyfraniad hwy yn tanseilio’ch holl waith
caled chi!
Gwerthu cynnyrch - Dylai arddangosfa dda o ffrwythau, llysiau, wyau, cig neu
gynnyrch siop fara sicrhau rhywfaint o incwm ychwanegol o’r digwyddiad. Dim
ond cynnyrch ffres, o’r ansawdd orau y dylech ei gynnwys, a threuliwch amser yn
ei drefnu’n ddeniadol. Bydd angen i chi gadw cig mewn oergell. Hefyd, dylech
wirio gyda’ch corff ardystio am unrhyw anghenion mewn perthynas â labelu,
prosesu ac yn y blaen.
Os nad oes gennych unrhyw gynnyrch i’w werthu eich hunain, ystyriwch wahodd
proseswyr neu gynhyrchwyr organig lleol eraill neu grwpiau amgylcheddol i ddod
â stondin, ac i rannu costau’r digwyddiad gyda chi.
Os oes gennych siop ar eich fferm, sicrhewch eich bod yn ei gynnwys ar y daith,
a bod pobl yn cael digon o amser i brynu neu i archebu. Hefyd, sicrhewch eu bod
yn gallu casglu’r hyn y maent wedi’i brynu a’u cludo i’w ceir yn hawdd. Cadwch
daflen ar eich stondin neu yn eich siop lle y gall bobl adael eu henwau, eu
cyfeiriadau a’u manylion cyswllt e-bost er mwyn derbyn gwybodaeth ar
ddigwyddiadau fferm neu gynnyrch sydd ar gael yn y dyfodol. Os ydych yn
cynnal digwyddiadau i ysgolion, gwnewch yn si,r fod gwybodaeth ar gael y gall
rhieni ei gymryd a’i rhoi i ysgolion.
Gwasanaethau cymdeithasol – efallai y byddant yn helpu i ariannu pobl sydd ag
anghenion arbennig.
Llogi cyfleusterau - gellir marchnata cyfleusterau da mewn lleoliad gwledig deniadol i
fudiadau a chwmnïau lleol.

Cyllid grant
Nid yw’n bosibl rhoi canllawiau llawn i’r amrywiaeth enfawr o gynlluniau grant cadwraeth
ac arallgyfeirio sydd ar gael yn y llyfryn byr hwn. Mae’r rhain yn newid yn gyson, wrth i
gynlluniau newydd gael eu cyflwyno ac wrth i hen gynlluniau ddod i ben neu gael eu
haddasu. Hefyd, mae yna gronfeydd rhanbarthol a lleol, nad ydynt yn berthnasol i bob
ardal. Fodd bynnag, mae yna gynlluniau penodol sy’n fwy tebyg o fod o ddefnydd nag
eraill. Er nad oes cynllun a fydd yn ymdrin â’ch holl ofynion o ran cyllid ar hyn o bryd,
efallai y bydd nifer o gynlluniau yn berthnasol, cyn belled eich bod yn meddwl yn
greadigol
1. DEFRA - Cyllid ar gyfer darparu mynediad neu addysg ac fel rhan o gynllun ariannu
sy’n cynnwys gwelliannau amgylcheddol ar ffermydd, er enghraifft plannu
gwrychoedd a chyrion glaswellt. Hefyd fel ffynhonnell ariannu ar gyfer arallgyfeirio,
menter wledig a darparu gwasanaethau gwledig a phrosiectau sy’n canoli ar y
gymuned. Mae’n werth edrych ar eu gwefan a siarad â’ch swyddfa ranbarthol i gael
cyngor. Mae hwn yn ffynhonnell dda iawn ar gyfer gwariant cyfalaf, er enghraifft
darparu cyfleusterau.
Statws elusennol — Bydd cofrestru fel elusen yn eich gwneud yn gymwys i wneud cais
am yr amrywiaeth fwyaf posibl o gyllid. Mae enghreifftiau yn cynnwys:
Cyllid ymddiriedolaeth
Y loteri genedlaethol Chwiliwch am ‘Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol / Council for
Voluntary Services’ ar y we er mwyn darganfod mwy am ffynonellau cyllid posibl.
Mudiad nad yw’n gwneud elw – Bydd sefydlu mudiad nad yw’n gwneud elw yn eich
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galluogi i wneud cais am amrywiaeth mwy cyfyngedig o gyfleoedd am gyllid.
Cyllid preifat gan gwmnïoedd lleol a chenedlaethol.
Yn aml, mae’n well gan y cwmnïoedd hyn ariannu rhywbeth diriaethol fel offer yn hytrach
nag amser staff, ond efallai y byddant yn ystyried ariannu a helpu gyda digwyddiadau
penodol ar gyfer grwpiau difreintiedig.
Am fanylion y cynlluniau presennol, ewch i wefan Cymdeithas y Pridd neu gysylltwch ag
Adran Addysg Cymdeithas y Pridd.
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DIOGELWCH
Dylai diogelwch eich ymwelwyr fod yn holl bwysig i chi. Ni ddylech ganiatáu
ymddwyn mewn modd difeddwl. Peidiwch â chymryd yn ganiataol fod eich
ymwelwyr yn gwybod unrhyw beth am y peryglon ar eich fferm. Gan weithio o’r
rhagdybiaeth hon, chi sy’n gyfrifol am naill ai dileu peryglon neu eu lleihau trwy rybuddio
eich ymwelwyr.
Gwiriwch gyda’ch cwmni yswiriant, i wneud yn si,r fod eich polisi yn cynnwys digon o
sicrwydd atebolrwydd cyhoeddus.
Gwnewch yn si,r fod gennych fanylion cyswllt meddygon lleol a’r ysbyty agosaf sydd ag
Adran Ddamwain ac Argyfwng. Ar y daflen, dylech gynnwys mapiau neu gyfarwyddiadau
i’r meddygfeydd a’r ysbytai. Dylech ystyried mynediad ar gyfer y gwasanaethau brys.
Mae goruchwyliaeth yn bwysig iawn lle mae plant yn y cwestiwn. Os ydych yn bwriadu
cael plant ar eich fferm, mae’n hanfodol eich bod chi a’ch staff wedi darllen, a’ch bod yn
gyfarwydd â Thaflen Wybodaeth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Avoiding ill health on open farms - Advice to farmers (with teachers’ supplement).
Yn ogystal â darparu cyfarwyddyd diogelwch defnyddiol i ffermwyr a’u staff, mae’r daflen
hon yn amlinellu dyletswyddau cyfreithiol y rheiny sy’n gysylltiedig. Os yw’r rhai sy’n
ymweld â ffermydd ar ddiwrnodau agored yn mynd i gael eu cludo ar drelars y fferm,
darllenwch Daflen Wybodaeth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch Carriage
of passengers on farm trailers.
Er mwyn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, mae asesiad risg yn hanfodol ar
gyfer pob ymweliad fferm, ac ni ddylid esgeuluso hyn. Gellir cael cyngor gan
Gymdeithas y Pridd neu’r awdurdod sy’n gorfodi’r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch ar
gyfer eich safle. Os yw’r fferm agored yn rhan o fferm fasnachol, yr Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch fydd hyn; mewn achosion eraill, eich awdurdod lleol
fydd yn gwneud hyn.
Mae asesiadau risg trylwyr a manwl yn hanfodol ar gyfer rhesymau cyfreithiol, ariannol a
thrugarog, felly ni ddylid eu hesgeuluso, ac ni ddylent fod yn arwynebol. Mae asesiad
risg yn archwiliad gofalus o’r pethau ar y fferm a allai achosi niwed i’r rheiny sy’n dod i’r
fferm, neu sy’n defnyddio’r cyfleusterau. Mae asesu risg yn broses barhaol, y dylid ei
monitro’n barhaol.
Dylai asesiad risg gynnwys adnabod peryglon (a ddiffinnir fel unrhyw beth sydd â’r
potensial i achosi niwed); adnabod risgiau (a ddiffinnir fel lefel y niwed sy’n codi o’r
perygl); adnabod a blaenoriaethu mesurau rheoli ar gyfer yr holl weithgareddau, (yr hyn
yr ydych yn mynd i’w wneud i osgoi’r risg hwnnw); penderfynu ar bwyntiau
gweithredu/tasgau/dyddiadau, (cofnodi beth sydd angen ei wneud a beth sydd wedi’i
wneud gyda dyddiadau); ac amserlen ar gyfer adolygu. Mae lefel y risg yn cael ei
benderfynu trwy luosi llymder â thebygolrwydd / amledd. Gellir ei gofnodi fel Uchel,
Canolig neu Isel. Mae hyn yn bwysig wrth asesu risg a blaenoriaethu gweithrediadau.
Mewn gwirionedd, y cyfan y mae’r uchod yn ei olygu yw bod angen i chi fod yn ofalus
iawn mewn perthynas â diogelwch eich ymwelwyr. Os ydych yn arwain gr,p bach o
amgylch eich fferm, mae hyn yn gymharol hawdd – gallwch osod rhwystrau i atal pobl
rhag mynd i ardaloedd peryglus, a phwysleisio rhybuddion perygl ar lafar wrth fynd o
amgylch. Fodd bynnag, wrth i’ch gr,p dyfu, neu os bydd eich ymwelwyr yn crwydro ar
eu pen eu hunain, bydd angen i chi fod yn llawer mwy gofalus wrth sicrhau fod peryglon,
a all ymddangos yn amlwg neu’n ddiniwed i chi, yn cael eu lleihau neu eu dileu.
Dylech wneud yn si,r fod ardaloedd sydd â pherygl risg uchel yn anodd yn gorfforol i
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fynd iddynt, yn hytrach na dim ond rhoi tâp yn rhwystro mynediad iddynt. Fe all hyn
olygu na fydd modd i ymwelwyr fynd i rannau diddorol o’r fferm, neu fod rhaid iddynt
gael eu goruchwylio gan aelod staff wrth fynd i ardaloedd o’r fath. Dylid asesu’r holl
beryglon a ddynodwyd ar gyfer risg potensial, a dylid cofnodi hyn, gan nodi’r weithred
briodol i leihau’r tebygrwydd y bydd damwain yn digwydd, sy’n gysylltiedig â’r perygl
hwnnw. Mae’r cofnodi hwn yn ffurfio corff eich asesiad risg. Dylid ei adolygu’n rheolaidd,
a dylai’r holl staff fod yn gysylltiedig â’i adolygu a’i ddiwygio yn ogystal â’i weithredu.
Mae nifer o ffermwyr yn gweld yr agwedd hon o reoli ymwelwyr fel yr agwedd fwyaf
brawychus, ond nid oes raid i bethau fod fel hyn. Gellir ymdrin â digwyddiadau unigol
trwy gyfyngu ar fynediad y cyhoedd i ardaloedd penodol, a thacluso’r ardaloedd y gellir
mynd iddynt e.e. cael gwared â’r peryglon dros dro trwy greu ardaloedd na ellir mynd
iddynt. Os ydych yn bwriadu cael mynediad rheolaidd, bydd angen i chi ymdrin â’r
peryglon hyn mewn modd mwy parhaol. Y peth pwysig yw eich bod yn parhau i fod yn
drylwyr.
Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys asesiad risg enghreifftiol ar gyfer gweithgareddau fferm, i
roi syniad i chi o sut y dylid gwneud asesiad o’r fath, yn ogystal â ffurflen asesu risg
gwag i chi ei defnyddio.
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Asesiad risg ar gyfer gweithgareddau yn ______________________
ENW’R SAFLE:

CYFEIRNOD GRID:

PERCHENNOG:

RHIF FFÔN:

ASESWYR:

DYDDIAD YR ASESIAD:

YSBYTY AGOSAF:

FFÔN

MEDDYGFA
MYNEDIAD I’R SAFLE AR GYFER CERBYDAU BRYS

FFÔN

GWEITHGAREDD:
PERYGL

LEFEL Y
PERYGL
(UCHEL,
CANOLIG,
ISEL)
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GWEITHRED

GWEITHGAREDD:
PERYGL

LEFEL Y
PERYGL
(UCHEL,
CANOLIG,
ISEL)
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GWEITHRED

Asesiad risg ar gyfer gweithgareddau fferm
ENW’R SAFLE:
CYFEIRNOD GRID:
PERCHENNOG:
RHIF FFÔN:
ASESWYR:
DYDDIAD YR ASESIAD:
YSBYTY AGOSAF:
Ffôn
MEDDYGFA
Ffôn
MYNEDIAD I’R SAFLE AR GYFER CERBYDAU BRYS:

Gweithgaredd: REIDIAU TRELAR
PERYGL

Canghennau a mieri sy’n trosgrogi
ar lwybrau reidiau trelar

Trelar ag ochrau agored

LEFEL Y
RISG
(UCHEL,
CANOLIG,
ISEL)
isel

GWEITHRED

• Cael gwared ag unrhyw blanhigion sy’n
trosgrogi mewn modd y mae’n bosibl y bydd yn
beryglus ar y llwybrau sydd i’w defnyddio’r diwrnod
hwnnw.
• Llwybrau trelars a ddefnyddir yn aml i gael eu
cynnal yn rheolaidd.
• Sgwrs diogelwch gan yr arweinydd cyn pob reid,
i sicrhau fod plant i) yn eistedd trwy’r amser pan fo’r
trelar yn symud; ii) yn cadw eu dwylo, eu traed a’u
pennau y tu mewn i’r bariau gwyrdd; a iii) yn dal y
bariau gwyrdd os bydd angen.
• Athrawon a rhieni i eistedd ymysg y plant, er
mwyn iddynt ymestyn ar draws os bydd angen.
• Yr arweinydd neu’r athro i eistedd yng nghefn y
trelar, gyda’r gadwyn yn ddiogel ar draws y drws cyn
gadael.
• Rhaid rhoi cyfarwyddiadau i yrrwr y trelar i yrru’n
arafach os yw’n cludo plant, a rhaid ei wneud yn
ymwybodol o blant ifanc iawn sydd ar ymweliad

canolig

Gweithgaredd: GEMAU –
Tir gwlyb

• Asesu amodau’r tir cyn yr ymweliad, yr
arweinwyr i wneud penderfyniad yngl n ag a ydynt
yn mynd i; a) canslo’r gêm neu b) chwarae’r gêm yn
cerdded yn hytrach na rhedeg.

isel

Gweithgaredd: ARCHWILIO PYLLAU
Mynediad uniongyrchol i ymyl y pwll

Uchel

D,r Dwfn

uchel

Adran anwastad o lwybr bordiau ar
ochr draw’r pwll
Wyneb llithrig ar y bont a’r platfform

• Ardal â ffens, mynediad trwy’r giât – dim
mynediad heb oruchwyliaeth
• Yr arweinydd i roi cyfarwyddiadau i’r gr,p i
eistedd ar feinciau oddi wrth y pwll i aros am
gyfarwyddiadau cyn dechrau ar y gweithgaredd, yna
i archwilio o blatfform a adeiladwyd yn bwrpasol.
• Gosod arwyddion rhybuddio, rhybuddion llafar
• Polion hir a chortynnau fflat i’w defnyddio fel
offer achub.
• Gosod bordiau newydd neu wneud y bordiau yn
gyfartal.
• Ystyriwch orchuddio’r bont a’r platfform gyda

isel
canolig
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mewn amodau gwlyb
Bylchau rhwng y bariau llorweddol ar
y platfform dipio

Bacteria yn n,r y pwll

gwifren iâr i wneud yr wyneb yn llai llithrig.
• Rhoi cyfarwyddiadau i’r plant cyn dechrau’r
gweithgaredd, i wneud yn si,r nad ydynt yn pwyso’n
is na’r bar isaf, ac i wneud yn si,r nad ydynt yn
pwyso ymlaen gormod.
• Sicrhau bod digon o oruchwyliaeth ar gyfer y
gr,p drwy’r amser gan yr arweinydd a staff yr ysgol.
• Sgwrs iechyd a diogelwch i’r holl grwpiau.
• Gorchuddio briwiau a defnyddio lapynnau
antiseptig.
• Golchi dwylo gyda sebon a d,r ar ôl pob
gweithgaredd.
• Cyngor ar sut i ddefnyddio rhwydi i osgoi
sblasio.

canolig

isel

Gweithgaredd: DEFNYDD O DIR
Grwpiau bach heb oruchwyliaeth

isel

• Sicrhewch fod pob gr,p yn derbyn map a
chyfarwyddiadau clir yngl n â lle i gwrdd â lle na
ddylent fynd.
• Swyddog addysg i benderfynu ar allu’r gr,p, a
chaniatáu mynediad yn unol â hynny.

Giât ansefydlog i mewn i gae’r
goeden Dderwen

isel

Llwybrau wedi gordyfu

isel

• Trwsio’r giât.
• Cyfarwyddo’r gr,p sy’n mynd i orsaf F i beidio â
phwyso ar y giât hyd nes y bydd wedi’i drwsio.
• Archwilio llwybrau am unrhyw blanhigion sy’n
gordyfu neu sy’n achosi rhwystr, a chlirio unrhyw
blanhigion o’r fath.

Gweithgaredd: TAITH GERDDED PRIDD TRWY GAE
• yr arweinydd i adael y trelar yn gyntaf, er mwyn
gwneud yn si,r nad oes unrhyw draffig yn dod. Yna,
dylai sefyll mewn safle priodol, er mwyn i’r gr,p
ddod oddi ar y trelar yn ddiogel.
• Cyfarwyddo’r gr,p i sefyll oddi ar y ffordd, wrth
ymyl y giât.
• Gyrrwr y trelar i helpu os bydd angen.
• Y rheolwr i drefnu i osod giât newydd.
• Yr arweinydd i gynghori’r gr,p ar ffordd ddiogel
o ddefnyddio’r rhaw;
• Cadw cefnau’n syth wrth gloddio
• Peidio â neidio gyda’r ddau droed ar y rhaw.

Gadael y trelar ar y ffordd wrth ymyl
y giât i mewn i’r cae

isel

Giât ansefydlog ar dop y cae
Cloddio twll

isel
isel

Amodau’r ddaear - y pridd yn mynd
yn llithrig iawn ac yn ddirlawn mewn
amodau gwlyb
Twll mawr wrth yr 2il ochr ar waelod
cae Annis
Gwartheg mewn cae

isel

• Hysbysu’r gr,p am yr amodau a chwilio am
lwybr arall os bydd angen.

isel

• Marcio’r twll gyda ffyn melyn
• Gwneud y gr,p yn ymwybodol ac osgoi.
• Plant i gael eu cyfarwyddo i ymddwyn yn
synhwyrol ac aros gyda’i gilydd wrth basio gwartheg.
• Rheolwr i ymdrin â’r weithred o symud y tarw o’r
cae pan y bo’n briodol.

isel

Gweithgaredd: ANIFEILIAID
Wynebau budr a pheryglus ar
giatiau, ras defaid, corlannau defaid

•

canolig
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Rhybuddio plant cyn dechrau’r ymweliad

• Monitro staff bob dydd a glanhau lle’n briodol
• Clwydi i gael eu golchi â jet cyn wyna
• Gwnewch hwy’n ddiogel neu symudwch hwy o’r
ardaloedd y mae’r ymwelwyr yn mynd iddynt
• Cliriwch yr ardal hon bob bore cyn ymweliadau

ayb
Clwydi sy’n cael eu defnyddio heb eu
diogelu
Blerwch cyffredinol yn yr ardal lle
cedwir wyn amddifad (Mawrth - Mai)
Ysgubellau, ffyrc ac offer eraill mewn
eiliau yn ac o amgylch y sied wyna

isel

Drysau mawr ysguboriau heb eu
diogelu
Cerbydau’r fferm a cherbydau cludo
yn symud o amgylch yr iard

canolig

isel

• Storio oddi ar y llwybrau y mae’r plant yn eu
defnyddio’n rheolaidd (mwy o gyswllt â staff
ffermydd)
• Rhybuddio grwpiau ysgol sy’n ymweld – eu
cynghori i fod yn ofalus
• Staff i wneud yn si,r fod y drysau wedi’u cau’n
gywir
• Gosod arwyddion cyfyngiad cyflymder wrth y
fynedfa i’r iard
• Staff y ffarm i’w hysbysu pan fo yna grwpiau yn
yr iard
• Iechyd a diogelwch – gwneud y plant yn
ymwybodol o gerbydau sy’n symud, a’u cyfarwyddo i
aros mewn gr,p

isel

isel

Gweithgaredd: PEIRIANNAU
Dringo i gaban dyrnwr medi

Isel/canolig

Arddangosfa peiriannau (achlysurol)

isel

Peiriannau fferm sefydlog

isel

• yr arweinydd i fynd i’r caban gyntaf, yr athro i
helpu’r plant ar waelod yr ysgol.
• Dim ond tri o blant fydd yn gallu mynd i’r caban
ar unrhyw adeg.
• Rhaid cyfarwyddo’r plant i ddringo i lawr yr ysgol
wysg eu cefn.
• Cyfarwyddo’r plant i sefyll gyda’i gilydd mewn
man lle maent yn amlwg i’r gyrrwr, ac i gadw pellter
diogel oddi wrth y cerbyd sydd mewn defnydd.
• Archwilio’r peiriannau yn rheolaidd am rannau
rhydd a pheryglus – staff addysgol
• Sicrhau fod yr holl beiriannau yn fflat ar y llawr,
neu fod rhaff o’u hamgylch
• Ni ddylid gadael allweddi mewn peiriannau yn
ystod ymweliadau

Gweithgaredd: STORFA GRAWN
Llwch

isel

Mynediad i dwnnel gwynt y storfa
grawn
Mynediad i ysgol i dop y storfa grawn

isel

Mynediad i switsys golau a ph,er

• O leiaf un set o ddrysau i aros ar agor pan fo
grwpiau yn y storfa grawn.
• Sgwrs iechyd a diogelwch – gofyn i’r plant am
alergeddau, a dweud wrthynt am lwch yn y storfa
grawn.
• Atgoffa’r plant ei fod yn bosibl y bydd yr awyr yn
llychlyd, ac y dylent sefyll y tu allan os bydd angen.
• Staff addysgol i wneud yn si,r fod y drws ar gau
cyn pob ymweliad.
• Tâp perygl i’w roi o amgylch yr ysgol cyn pob
ymweliad.
• Yr arweinydd i gyfarwyddo’r plant i beidio
cyffwrdd â’r switsys.
• Y gweithgaredd i’w sefydlu ymhell i ffwrdd o’r
switsys.

canolig
isel
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Gweithgaredd: ASTUDIAETHAU AFON (MESUR A DIPIO)
Coed marw ar hyd y llwybr ceffyl

isel

Ceblau trydan yn agos at y t (top) a
hanner ffordd i lawr y ffordd ceffyl
Perygl ar ochr y ffordd – croesi’r
ffordd o’r fynedfa i’r llwybr ceffyl

isel

• Archwilio sefydlogrwydd wrth archwilio cyn yr
ymweliad
• Gwirio sefydlogrwydd y pyst wrth archwilio cyn
yr ymweliad
• Staff i sicrhau fod yna oedolion ar flaen ac ar
gefn y gr,p
• Rhybuddio’r plant
• Goruchwyliaeth ddigonol
• Clirio’r llwybr cyn yr ymweliad

canolig

Mieri a drain ar lefel y llygad ar y
llwybr ceffyl
Amodau tywydd – yn arbennig o
berthnasol gan ystyried y diffyg
cysgod ar y safleoedd
Glannau llithrig

isel

• Rhai dod â chit Cymorth Cyntaf a blanced ar
bob ymweliad
• Darparu argymhellion ar ddillad addas i ysgolion
• Sgwrs iechyd a diogelwch i bob gr,p

isel

canolig

D,r dwfn / sy’n llifo’n gyflym

• Ymweld â’r safle cyn pob ymweliad i sicrhau
nad yw’r d,r yn rhy ddwfn ar gyfer ymweliad, ac i
symud rhwystrau o’r afon
• Rhaid dweud wrth yr athrawon y mae’n bosibl y
bydd rhaid canslo’r ymweliad os ystyrir fod yr afon
yn anniogel ar gyfer gwaith maes ar ôl ei archwilio.
• Rhowch glwydi yn yr afon, a rhowch raff o
amgylch unrhyw adran lle mae’r afon wedi creu pant
o dan y bont
• Sgwrs iechyd a diogelwch i’r holl grwpiau
• Canllawiau iechyd a diogelwch i’w hanfon i bob
ysgol
• Sgwrs iechyd a diogelwch i’r holl grwpiau

uchel

Defnyddio esgidiau uchel

isel

Defnyddio / cario offer maes
Mae’r bont yn mynd yn llithrig pan y
bydd yn wlyb
Bacteria yn y d,r

• Cyfarwyddo’r plant i fod yn ofalus wrth gerdded
ar draws y bont.
• Gorchuddio briwiau cyn dechrau ar y
gweithgaredd
• Ni ddylai plant sydd â briwiau difrifol neu
ecsema gael unrhyw gyswllt â d,r
• Sgwrs iechyd a diogelwch i’r holl grwpiau
• Canllawiau iechyd a diogelwch i’w hanfon i bob
ysgol

isel

Gweithgaredd: LLWYBR Y GOEDWIG A HELA BWYSTFILOD BACH
(CYNEFINOEDD)
Peryglon bywyd gwyllt – nadroedd,
ffwng ayb
Canghennau sy’n trosgrogi a mieri
wrth gerdded trwy’r perthlys

isel

•

isel

Perygl o faglu – gwreiddiau coed,
dail llithrig

isel

Rhannu’n grwpiau llai ar gyfer hela
bwystfilod bach

isel

Llwybr trwy’r goedwig i’w archwilio a’i dorri’n ôl cyn
yr ymweliad
Rhybuddio’r plant wrth agosáu at y goedwig
Cyfarwyddo’r plant i beidio â rhedeg yn y
coedwigoedd a gwylio lle y maent yn cerdded drwy’r
amser
Yr arweinydd i rannu’r gr,p yn ôl nifer yr oedolion,
gan wneud yn si,r fod yna un oedolyn gyda phob
gr,p
Grwpiau i aros lle y gallant glywed yr arweinydd wrth
ddechrau’r gweithgaredd
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Rhybuddio plant i gadw i ffwrdd o’r rhain

Codi boncyffion a cherrig

isel

Cyfarwyddo’r plant i ofyn i’r oedolyn yn y gr,p i droi
cerrig/boncyffion os ydynt yn rhy drwm

Gweithgaredd: RHWYDO MEWN CAE (CYNEFINOEDD)
Ffrâm fetel ar rwyd ysgubo

isel

Mynediad uniongyrchol i’r afon o’r
cae

isel

Cyfarwyddo’r plant i ysgubo pellter diogel oddi wrth
aelodau’r grwpiau, arweinwyr/athrawon i oruchwylio
Arweinydd i gyfarwyddo’r gr,p i aros oddi wrth ymyl
yr afon
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Cyhoeddusrwydd
Bydd darparu gweithgareddau a phrofiadau deniadol ar eich fferm yn creu cyhoeddusrwydd da, ond i
ddechrau, bydd angen i chi adael i bobl wybod beth yr ydych yn ei ddarparu. Fe all hysbysebu fod yn
gostus, ac nid yw’n gost effeithiol iawn os ydych yn cynnig gwasanaeth ar gyfer niferoedd bach. Mae yna
nifer o awgrymiadau ar gyfer denu sylw ysgolion yn yr ADRAN YSGOLION. Dyma rai syniadau yngl n â
sut i ddenu’r cyhoedd.
• Post-dafliad o bosteri yr ydych chi wedi’u gwneud eich hun, gyda manylion cyswllt ar label gludiog ar y
cefn, i grwpiau a mudiadau lleol - gallwch gael y cyfeiriadau trwy eich awdurdod lleol.
• Posteri yr ydych chi wedi’u gwneud eich hun mewn siopau lleol a llyfrgelloedd
• Gwnewch yn si,r eich bod yn cael eich cynnwys ar wefannau lleol a chenedlaethol sy’n rhestru
digwyddiadau a gweithgareddau
• Crëwch eich gwefan eich hun
• Gwnewch yn si,r bod eich enw yn ymddangos yn y wasg leol trwy ysgrifennu datganiadau i’r wasg.
Datganiadau i’r wasg
Codwch eich proffil yn lleol trwy anfon datganiadau i’r wasg leol, yn nodi unrhyw beth, o ,yn cyntaf y
flwyddyn, digwyddiadau, ymwelwyr diddorol ayb. Mae’r rhain oll yn ddefnyddiol i’r wasg, a byddant yn
cadw’r wasg yn ymwybodol ohonoch pan fydd angen sylwadau lleol arnynt mewn perthynas â straeon
newyddion, neu pan fydd angen erthyglau arnynt yn ystod cyfnodau ‘tawel’.
Nid oes raid i chi weithio i asiantaeth hysbysebu na rhedeg cwmni rhyngwladol i anfon datganiadau i’r
wasg. Mae papurau newydd a gorsafoedd radio lleol yn ystyried eitemau newyddion ‘cartref’ gan
fusnesau bach mewn modd ffafriol, yn enwedig os oes ongl leol.
Yr allwedd i gael y wasg i dderbyn eich datganiadau yw i anfon gwybodaeth sy’n deilwng o gael ei
gynnwys fel newyddion. Nid yw hyn yn golygu fod rhaid i’r newyddion fod yn syfrdanol neu’n ffantastig.
Bydd unrhyw beth sydd o ddiddordeb neu sydd o ddefnydd i ddarllenwyr yn fanteisiol. Ceisiwch osgoi
darnau sy’n amlwg yn hyrwyddo eich hunain - mae golygyddion yn chwilio am newyddion, nid hysbysebu.
Mae enw a lleoliad eich fferm, wedi’i gynnwys gyda gweddill y stori, yn ddigon i alluogi i ddarllenwyr
gysylltu â chi.
Mae penawdau posibl ar gyfer eich datganiad i’r wasg yn cynnwys: ‘Diwrnod Agored ar Fferm Organig’
neu ‘Fferm Organig yn Cynnig Cyfle i’r Cyhoedd Weld Moch Bach Newydd’. Fel arall, byddai modd sôn
am gynhyrchion neu wasanaethau newydd, gwobrau a llwyddiannau nodedig, datblygiadau ar y fferm,
e.e. llwybr fferm newydd; siop fferm newydd; adeilad allanol yn cael ei drawsnewid i gael ei ddefnyddio
gan grwpiau ysgolion sy’n ymweld ac yn y blaen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deg awgrym ar gyfer ysgrifennu datganiad i’r wasg llwyddiannus.
Dylech ysgrifennu mewn modd clir a ffeithiol, gan ddarparu manylion dyddiadau, amseroedd,
prisiau a gweithgareddau.
Dylai datganiadau i’r wasg fod wedi’u printio. Gadewch ymyl lydan, a sicrhewch fod gofod dwbl
rhwng y llinellau er mwyn caniatáu golygu.
Cadwch ar un ochr o ddarn o bapur A4.
Dylech gynnwys dyfyniad byr gennych chi neu unigolyn perthnasol arall.
Dylech gynnwys gwybodaeth gefndirol, er enghraifft manylion mudiadau, pobl, rheoliadau ayb,
mewn adran ar ôl y prif ddatganiad i’r wasg, o dan y pennawd ‘Nodiadau i’r Golygydd’.
Dylech roi enw cyswllt, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost ar waelod y datganiad i’r wasg.
Ffoniwch y cyhoeddiad yr ydych yn anfon eich datganiad i’r wasg iddo, i gael enw’r golygydd priodol
e.e. newyddion, bwyd, ffermio, ‘women's interest’.
Anfonwch y datganiad i’r wasg at unigolyn penodol, trwy e-bost neu mewn amlen A4, heb ei blygu
Os yn bosibl, dylech gynnwys un neu ddau o ffotograffau yn dangos golygfeydd gweithiol ar eich
fferm. Mae lluniau o bobl yn gwneud gweithgareddau yn well na ‘lluniau gwenu’.
Ffoniwch eich cyswllt ychydig ddyddiau ar ôl anfon y datganiad atynt i weld os ydynt yn gallu
defnyddio’r stori, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnynt.
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Gwerthuso eich Fferm ar gyfer Syniadau am
Weithgareddau Posibl
Cyfleoedd i gael hwyl ac i Diwrnodau agored, digwyddiadau tymhorol â thema,
fwynhau
Helfa Wyau Pasg, Diwrnodau Wyna, Teithiau
Cerdded, Clychau’r Gog, Diwrnodau Afalau
Lle
Teithiau cerdded o amgylch y fferm, ymarfer corff ac
awyr iach
Darganfod sut y mae bwyd yn Teithiau gydag arweinydd, arddangosfeydd, sgyrsiau,
cael ei gynhyrchu
sesiynau blasu bwyd
Dysgu am
fywyd gwyllt, Gwylio adar, gwylio bywyd gwyllt, teithiau cerdded ac
cadwraeth, cynefin, a chadwyni astudiaethau hanes naturiol wedi’u harwain gan
arbenigwyr lleol, cyrchoedd ffwng, brecwast corws y
bwyd
wawr,
Gweithgareddau ymarferol
Tasgau cadwraeth, garddio organig, cadw dofednod,
cadw gwenyn, gwneud menyn a chaws, coginio,
gwaith coed gwyrdd, gwneud golosg, gwneud
compost, celf a cherflunwaith, troelli a gwehyddu,
gwneud clwydi, gwehyddu basgedi, crefftau gwledig
Profiadau synhwyraidd
Gweithgareddau sain, arogl a chyffwrdd ar gyfer rhai
sydd â nam ar eu golwg, bod yng nghefn gwlad
Cyfleoedd ar gyfer therapi
Profiad gwaith dan oruchwyliaeth, lle i anadlu ymhell
o s,n y dref, tawelwch
Arddangosfa o bobl yn byw ac Diwrnodau agored, a chyfleoedd i wneud profiad
yn gweithio/ ffyrdd eraill o fyw gwaith, sgyrsiau ac arddangosfeydd o grefftau’r wlad
Garddio organig ac addysg Cyrsiau, sgyrsiau, arddangosfeydd
yngl n â chompostio
Ailgylchu
a
defnyddio Compostio, defnyddio ynni, technegau adeiladu sy’n
adnoddau
gyfeillgar i’r amgylchedd, technegau ar gyfer
gwerthuso a lleihau gwastraff
Ysbrydoliaeth a deunyddiau Celf a cherflunwaith amgylcheddol, gweithio gyda
celf
choed, gwneud addurniadau allan o ddeunyddiau
naturiol,
Tirlun
Ffotograffeg, peintio, golygfeydd
Hanes Lleol, Daearyddiaeth, Nodweddion daearyddol a hanesyddol y tir, hen
Daeareg, astudiaethau Hanes chwareli, hen ffiniau, hen adeiladau, hen beiriannau,
hen luniau, hen ddogfennau, astudiaethau creigiau a
Naturiol
phridd,
Adeiladu tîm
Cyrsiau a gweithgareddau
Tywydd
Enghreifftiau

ac ar gyfer ysgolion
Gwyddoniaeth gynhwysol

Technegau astudiaethau maes, gwyddoniaeth bridd

Cyfle i astudio bioamrywiaeth a
chynaladwyedd

Cynefinoedd, ffermio cynaladwy

Astudiaethau busnes gynhwysol

Mentrau ffermio a gwledig, arallgyfeirio

Cyfleoedd i blant academaidd
lwyddo.

Gweithgareddau ymarferol, cyfleoedd profiad gwaith
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Cylchoedd bywyd

Astudiaethau anifeiliaid a phlanhigion, bwystfilod
bach

Dylunio a thechnoleg

Adeiladau a pheiriannau,

Garddwriaeth

Tyfu a meithrin planhigion

Gofalu am anifeiliaid

Lles anifeiliaid a hwsmonaeth

Cyfleoedd gyrfa

Garddwriaeth, Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth
Amgylcheddol
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Manylion Cyswllt Defnyddiol
Gwefan

Rhif Ffôn

Cymdeithas y Pridd

www.soilassociation.org

0117 314 5000

FACE Gwybodaeth
addysgol i athrawon a
disgyblion, yn cynnwys
cysylltiadau â nifer o
safleoedd amrywiol
Yr Ystafell Ddosbarth yn yr
Awyr Agored

www.face-online.org.uk

www.teachernet.gov.uk/gr
owingschools/

HSE – Awdurdod
Gweithredol Iechyd a
Diogelwch
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