DEWCH I NI
GERDDED I’
R
YSGOL

CERDDED
Igyda
’
R YSGOL
Living Streets.
ˇ

MAE NEWID MAWR AR DROED.
Ymunwch a miliwn o
blant ledled y wlad.

r daith yn dechrau nawr.
Mae’

Rydym yn wynebu

Helpwch ni i

HERIAU MAWR...

GREU CENEDL
N CERDDED
SY’

, yr elusen yn y
Living Streets ydym ni
fer cerdded bob dydd
Deyrnas Unedig ar gy
lgais fawr: fod pob
ac mae gennym uche
cerdded i’r ysgol.
plentyn sy’n gallu, yn

Genhedlaeth yn ôl roedd
70% ohonom yn cerdded
i’r ysgol – nawr mae’n llai
na hanner. Rydym eisiau
gwrthdroi’r gostyngiad yma
ac rydym angen eich help.
Ymunwch â ni, miloedd
o ysgolion a thua miliwn o
ddisgyblion ledled y Deyrnas
Unedig i wneud cerdded yn
ddewis naturiol ac yn rhan o
drefn ddyddiol pob plentyn.

79%
84%

Mae un mewn pump

car sydd ar y ffordd yn
ystod rhuthr y bore yn
cymryd plant i’r ysgol.1

Mae 79% o fechgyn ac 84% o
ferched yn methu cyrraedd yr
isafswm dyddiol o ymarfer corff
a argymhellir.2
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Mae un ym mhob tri

TAGFA
LLYGREDD AER
ALLYRIADAU CARBON

Dau reswm gwych dros

ymuno

PLANT IACHACH,
HAPUSACH

LLAI O DAGFA WRTH
R YSGOL
GLWYDI’

phlentyn yn gadael
yr ysgol gynradd na
ill
ai dros bwysau neu’
n ordew. 3

Gadewch i ni newid y daith mewn
r ysgol
car drwy gerdded i’
. Yn cyrraedd yn ffit, wedi eu
Dylai plant gael 60 munud
o ymarfer corff bob dydd.
Mae cerdded i’r ysgol yn
mynd ymhell tuag at gyrraedd
y nod hwn. Mae plant sy’n
gwneud rhyw fath o ymarfer
corff, a cherdded yn arbennig,
cyn mynd i’r ysgol:
4

hadfywio ac yn barod i
ddysgu.5
Yn gwneud yn well yn y
dosbarth.5
Yn hapusach, yn iachach
6,7
ac yn fwy annibynnol.
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GADEWCH I NI WNEUD CERDDED
YN RHAN O’N DYFODOL.
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CERDDED eich ffordd i
NEWID PARHAOL
Y ffordd orau o w

WOW
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Size
cynradd. Mae disg n ar gyfer ysgolioActual
n
yblion sy’n cerdde
d i’r
ysgol o leiaf unw
aith yr wythnos yn
cael
bathodyn misol ga
n helpu i adeiladu
arferion iach am
oes.
Y llynedd fe wna
ethom annog dro
s
filiwn o blant mew
n 4,000 o ysgolio
n
i gerdded mwy.

r ysgol
yr her cerdded i’
gydol y flwyddyn

Actual Size

CANLYNIADAU MAWR
o gamau bach

23%

rhagor o blant yn cerdded ar
ôl blwyddyn o gymryd rhan.8

£1

£4.17

Am bob £1 a wariwyd, profwyd fod
WOW yn rhoi manteision iechyd
a chludiant gwerth £4.17*
i’r gymuned ehangach.9
Mae WOW yn golygu

Ysgolion CYNRADD
4

* Fel rhan o’n prosiect Ymestyn Allan Cerdded i’r Ysgol 2012-15.

30% yn llai o geir

wrth glwydi’r ysgol, gan
ostwng problemau tagfeydd.

AM LAI NA £1.50 FESUL
DISGYBL, FESUL BLWYDDYN,
mae’n ffordd syml a chost effeithiol
o gael plant yn cerdded i’r ysgol.
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Sut mae WOW
yn gweithio
Yn sylfaenol

1.
2.

Mae plant sy’n cerdded i’r ysgol o leiaf unwaith
yr wythnos yn cael gwobr o fathodyn misol.

 ob blwyddyn mae 11 o fathodynnau
B
i’w casglu sy’n cael eu dylunio gan
ddisgyblion yn ein cystadleuaeth flynyddol a
chânt eu gwneud o ddeunydd potiau iogwrt
wedi eu hailgylchu.

4.
5.
6.

Mae’r Travel Tracker yn cynnig dealltwriaeth
o ddata’r daith ar lefel yr ysgol a lefel yr
Awdurdod Lleol / Ymddiriedolaeth Academi.

Bydd pwnc bathodyn y mis yn
cael ei gefnogi gan adnoddau
dosbarth sy’n gyflin â chwricwlwm
ac yn rhad ac am ddim.

Mae gan WOW thema wahanol bob
blwyddyn academaidd – cofiwch wylio am
ein cystadleuaeth dylunio bathodyn sy’n
cael ei lansio bob mis Ionawr.

W CASGLU.
UN FLWYDDYN, 11 O FATHODYNNAU I’
gerdded a llawer o
Dyna o leiaf 11 rheswm da dros
gerddwyr hapus.

3.

Actual Size
dosbarth
Ychydig o funudau mae’n ei gymryd yn y
bob dydd
Mae’n cefnogi cynlluniau teithio’r ysgol
Mae disgyblion wrth eu bodd yn cymryd rhan

.	
.
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Mae teithiau dyddiol yn cael eu
logio gan ddisgyblion yn ein Travel
Tracker rhyngweithiol.
Actual Size
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Mwy o ffyrdd o

FOD YN RHAN
CYMERWCH YR HER CERDDED PUM
DIWRNOD
Mae’n heriau cerdded pum diwrnod wedi’u cynllunio i
gynnig cyfnod o gerdded i ddisgyblion ysgolion cynradd
ac uwchradd. Gellir defnyddio’r rhain i gicdanio WOW
neu neu i ddathlu cerdded ar gyfnodau eraill yn ystod
y flwyddyn.

Ysgolion CYNRADD
Mae’n pecynnau gweithgaredd dosbarth gyda thema
wahanol bob blwyddyn ac yn cynnwys:
Cyfres o heriau hwyliog i ddisgyblion eu cwblhau yn
ystod yr wythnos
Siartiau wal i dracio cerdded y disgyblion ac i roi
cymhelliad deniadol a gweledol i gerdded
Cymhelliad i wobrwyo disgybl ar ddiwedd yr wythnos

.	
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Ysgolion UWCHRADD
Gall ysgolion uwch
ra
challenge, gan Li dd gymryd rhan yn Free Your Fe
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Codi arian gyda

Bob blwyddyn yn
ystod Wythnos
Cerdded i’r Ysg
ym mis Mai, ano
ol
gwn ysgolion le
dled y Deyrnas
Unedig i gymryd
rhan yn Niwrnod
Esgidiau Hapus
ein digwyddiad
,
codi arian un diw
rnod.
Ar Ddiwrnod Esg
idiau Hapus gofy
nnwn i blant a staf
wisgo eu hesgidia
f
u hapusaf i’r ysgo
Living Streets. M
l a rhoi £1 i
ae’n llawer o hwyl
ac yn gyfle gwyc
gael pobl yn siar
hi
ad a meddwl am
gerdded.

GALL Y £1YNA WNEUD GWAHANIAETH GO IAWN

Mae cyfraniadau Diwrnod Esgidia
u Hapus yn galluogi
Living Streets i barhau eu gwaith
o drefnu heriau Cerdded i’r
Ysgol. Ar yr un pryd rydym yn cod
i arian i gefnogi’n gwaith ledled
y Deyrnas Unedig, yn mynd i’r afa
el â llygru’r aer, diogelwch ar
y ffyrdd, unigedd a phroblemau iec
hyd.
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AM RAGOR O WYBODAETH

CYSYLLTWCH Â THÎM Y LIVING STREETS.
BUASEM WRTH EIN BODD YN CLYWED GENNYCH.
www.livingstreets.org.uk/walktoschool
orders@livingstreets.org.uk
020 7377 4900
Living Streets,
4th Floor, Universal House,
88-94 Wentworth Street,
Llundain E1 7SA.

Ceir cyhoeddiadau eraill yn Gymraeg ar ein gwefan:
livingstreets.org.uk/who-we-are/wales
1 Yr Adran Drafnidiaeth. (2011). National Travel Survey: 2010.
2 Y Ganolfan Gwybodaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol. (2013). Health Survey for England – 2012 [NS].
3 	Public Health England. (2016). Patterns and trends in childhood obesity: A presentation of the latest data
on child obesity.
4	Yr Adran Iechyd. (2011). Start active, stay active: A report on physical activity for health from the four home
countries’ Chief Medical Officers.
5 	Rauner R et al. (2013). Evidence that aerobic fitness is more salient than weight status in predicting
standardized math and reading outcomes in fourth- through eighth-grade students. The Journal of
Pediatrics. 163(2):344-8.
6 NHS Choices. (2015). Benefits of exercise. [ar-lein] Ar gael ar:
www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/Whybeactive.aspx [Gwelwyd 2 Mehefin. 2016].
7 	Fyhri A & Hjorthol R. (2009). Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities.
Journal of Transport Geography. 17(5)377-384.
8 Monitro mewnol o’r rhaglen LSTF ymestyn allan Cerdded I’r Ysgol. Wedi ei sylfaenu ar gydlynydd
Strydoedd Byw a’i gefnogi gan WoW.
9 	Capita. (2015). Living Streets Walk to School Outreach Programme: Economic Appraisal.
Report commissioned by Living Streets.

Cynhyrchir y llyfryn hwn
gydag inc sy’n seiliedig
ar lysiau a phapur o
goedwigoedd a reolir yn
gyfrifol a ffibr wedi’i ailgylchu.

Ni yw Living Streets, elusen y Deyrnas Unedig
dros gerdded bob dydd.
Mae Living Streets (The Pedestrians Association) yn Elusen Gofrestredig Rhif 1108448 (Cymru a Lloegr) a SC039808 (Yr Alban). Cwmni Cyfyngedig drwy
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