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CANLLAW CODI ARIAN  

DIWRNOD ESGIDIAU
hapus (happy SHOESDAY)



Mae disgyblion, 
athrawon a rhieni 
yn gwisgo’r esgidiau sy’n eu gwneud nhw’n 
hapus wrth gerdded i’r ysgol ac yn cyfrannu £1.  

Esgidiau sgleiniog, esgidiau ymarfer, welis, sliperau – neu 
byddwch yn greadigol a newid y criau, ychwanegu mwclis, 
adenydd neu sticeri. Yn amgaeedig mae templed o glogyn i 
esgid i droi esgidiau’n arch arwyr!   

Peidiwch ag anghofio, os yw teuluoedd yn byw ymhell o’r ysgol 
gallwch eu hannog i barcio a brasgamu drwy barcio o leiaf 
ddeng munud o’r ysgol a cherdded gweddill y ffordd. 

Yn y canllaw fe gewch bopeth rydych chi ei angen i wneud 
cynnal y diwrnod mor rhwydd ac yn gymaint o hwyl ag sy’n 
bosibl. Gallwch lwytho i lawr adnoddau ychwanegol gan 
gynnwys templed datganiad i’r wasg ar  
www.livingstreets.org.uk/happyshoesday 

Felly tynnwch y llwch oddi ar eich pymps hudol, mae’n bryd gwneud
eich traed yn hapus!

BETH YW DIWRNOD 

ESGIDIAU HAPUS? 
Diwrnod Esgidiau Hapus yw digwyddiad codi arian un 

diwrnod i ysgolion cynradd.  

Ar y Dydd Mawrth yn ystod Wythnos Cerdded i’r Ysgol 

ym mis Mai, neu ar ddyddiad hwylus a ddewiswyd 

gennych, mae disgyblion, rhieni ac athrawon 

ysgolion cynradd ledled y wlad yn codi arian i gefnogi 

prosiectau cerdded Living Streets, drwy wisgo eu 

esgidiau hapus a chyfrannu £1.

SUT MAE’N GWEITHIO 



PAM YMUNO?  
Living Streets yw’r elusen yn y Deyrnas 

Unedig ar gyfer cerdded bob dydd.  
Bydd eich rhoddion Diwrnod Esgidiau Hapus 

yn mynd tuag at helpu ein gwaith gydag 
ysgolion, grwpiau anabledd, cymunedau lleol 
a’n gwaith ymgyrchu i wneud strydoedd yn y 

Deyrnas Unedig yn fwy diogel i bawb.
Bydd yr arian a godwyd yn ein helpu i greu 
cenedl sy’n cerdded, yn rhydd o dagfeydd 
ffyrdd a llygredd, gan leihau’r risg o salwch 
y gellir eu hatal ac unigedd cymdeithasol a 

gwneud cerdded y dewis naturiol.
Mae’r rhain yn enghreifftiau o’r gwaith y gellir defnyddio 
eich rhodd ar ei gyfer. Bydd yr incwm a godir yn cael ei 

ddefnyddio gan Living Streets i greu cenedl sy’n cerdded, 
lle mae pobl o bob cenhedlaeth yn mwynhau manteision 

mae’r weithred syml hon yn eu rhoi, ar strydoedd sy’n 
addas ar gyfer cerdded.

Helpwch ni i greu cenedl sy’n cerdded.  



CYN Y DIWRNOD:  

1. Trefnwch dîm Diwrnod Esgidiau Hapus !  
Penderfynwch pa weithgareddau ystafell ddosbarth 
rydych chi’n mynd i drefnu a phwy fydd yn gyfrifol am 
gasglu’r cyfraniadau. 

2. Lledaenwch y gair 
Codwch bosteri, gwnewch gyhoeddiad yn y 
gwasanaeth, a rhannwch y daflen amgaeedig i rhieni 
a gofalwyr i adael iddynt wybod sut y gallant ymuno. 
Sylwer: Bydd angen i chi wneud llungopïau.   
Gadewch i’r cyfryngau lleol wybod eich bod yn cymryd 
rhan. Gellir llwytho i lawr datganiadau i’r wasg o’n 
gwefan – www.livingstreets.org.uk/happyshoesday 

3. Helpwch disgyblion i ddewis eu esgidiau hapus  
Gofynnwch i ddisgyblion ac athrawon i feddwl pa fath 
o esgidiau sy’n eu gwneud yn hapus. A fyddant yn 
gwisgo eu hoff bâr neu’n gweddnewid eu hesgidiau 
bob dydd gyda rhuban, criau lliwgar neu fwclis?

Pam na wnewch chi ddefnyddio templed clogyn i’r esgid  
sy’n amgaeedig?  

SUT I DREFNU DIWRNOD ESGIDIAU 

HAPUS LLWYDDIANNUS



AR Y DIWRNOD:  

1. Mynnwch gael Ysgol Diwrnod Esgidiau Hapus gwych!  
Dathlwch gerdded drwy wisgo eich esgidiau hapus ar y daith i’r ysgol. Trefnwch weithgareddau yn yr ystafell ddosbarth i wneud y gorau o’r diwrnod gan dynnu sylw at  yr esgidiau hapus yna.

2. Casglwch gyfraniadau  
Defnyddiwch ein bocs esgidiau i gasglu cyfraniadau oddi wrth deuluoedd ac athrawon. Cofiwch rannu sticeri i bawb sy’n cymryd rhan. Ewch i www.livingstreets.org.uk/HSdonations am ragor o wybodaeth.

3. Dangoswch eich esgidiau hapus i ni
Tynnwch luniau a rhannwch eich stori Diwrnod 
Esgidiau Hapus gyda ni drwy e-bost neu ar y cyfryngau cymdeithasol. 

 @livingstreets #happyshoesday  
 facebook.com/livingstreetsuk

WEDI’R DIWRNOD:  

1. Anfonwch eich cyfraniadau atom

Unwaith wedi casglu a chyfri’r rhoddion, peidiwch ag anghofio 

eu hanfon i mewn. Gweler tudalen 7 am fanylion llawn.

2. Byddwch yn falch 

Diolch i’ch haelioni rydym yn gallu cynnal prosiectau cerdded 

sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

3. Daliwch ati i gerdded!

Mae Diwrnod Esgidiau Hapus yn ffordd ardderchog o gael 

pawb yn siarad am gerdded i’r ysgol. Anogwch  eich disgyblion 

a’u teuluoedd i gerdded i’r ysgol drwy’r flwyddyn gyfan a 

gyda’ch cymorth chi gallwn greu cenedl sy’n cerdded.

happyshoesday@livingstreets.org.uk



SYNIADAU AR GYFER 
GWEITHGAREDDAU’R YSTAFELL 
DDOSBARTH
Defnyddiwch ein templed 

i ddisgyblion greu eu 
dyluniadau esgid eu hunain.  

Pam na rowch chi thema i’r gweithgarwch neu ei glymu fel rhan 

o’ch maes llafur? Esgidiau mathemateg, esgidiau gwyddonol, 

esgidiau baneri’r byd....

Crëwch fframwaith drwy dynnu llun 6 blwch ar ddarn o 

bapur a dod â’ch taith gerdded i’r ysgol neu stori’r esgid 

sy’n arwr yn fyw drwy ffurf cartŵ   n!  

Defnyddiwch y templed clogyn i esgid a chael disgyblion i greu 
eu hesgid fel arwr. Gofynnwch i’r disgyblion i benderfynu ar enw 
a pw ̂   er arbennig yr esgid! 

Gwnewch bodiwm drwy addurno hen flwch esgidiau a chael y 
plant i gamu arno er mwyn tynnu llun o’u esgidiau hapus!  

Dyluniwch eich esgid 
eich hunan

Dyluniwch gartwn neu stribed comig   

Dyluniwch esgid fel arwr 

Tynnwch sylw at yr esgidiau hynny gyda 
llwyfan ffasiwn yn yr ystafell ddosbarth 

v



SYNIADAU AR GYFER 
GWEITHGAREDDAU’R YSTAFELL 
DDOSBARTH

Unwaith wedi casglu a chyfrif y cyfraniadau i gyd 

peidiwch ag anghofio eu hanfon i mewn.   

Gallwch wneud hyn drwy:

POST: Anfonwch eich siec drwy ddefnyddio’r amlen 

amgaeedig wedi ei chyfeirio a thalu amdani ymlaen llaw. 

Mae pob siec yn daladwy i Living Streets. Peidiwch ag 

anghofio cynnwys y papur tâl, er mwyn i ni wybod oddi 

wrth bwy mae’r siec!  

CYFEIRIAD: Happy Shoesday, Living Streets,  

4th Floor, Universal House, 88-94 Wentworth Street, 

London E1 7SA

TROSGLWYDDIAD BANC:  
Anfonwch eich arian i ni drwy drosglwyddiad/arian cadw. 

NatWest 
Cod Didol 60-00-01  
Rhif y Cyfrif 45741905 

Os byddwch yn talu i mewn drwy drosglwyddiad banc, 

wnewch ch gynnwys enw eich ysgol yn  yr adran 

cyfeiriol fel ein bod yn gwybod oddi wrth bwy y mae’r 

arian wedi dod.

SUT I ANFON EICH ARIAN

Papur tal 
Enw cyntaf   Cyfenw 
Teitl eich swydd  
Enw’r ysgol 
Cyfeiriad yr ysgol 
 Cod post  
Cyfanswm a godwyd 

HSPACK17
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Nodwch mai ar gyfer cyfraniadau post yn unig y mae’r slip hwn 
a ni allwch ei ddefnyddio yn y banc. Os oes gennych gwestiynau 
anfonwch e-bost atom: happyshoesday@livingstreets.org.uk
Byddai Living Streets yn hoffi cysylltu â chi yn y dyfodol am ein hymgyrchoedd. Ticiwch fan hyn os nad 
ydych eisiau derbyn hyn. Ni fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion i drydydd parti. 



Living Streets sy’n trefnu Diwrnod Esgidiau 

Hapus. Living Streets yw elusen y Deyrnas 

Unedig ar gyfer cerdded a’r bobl y tu ôl i Ymgyrch 

Cerdded i’r Ysgol.

Gyda’n gilydd gallwn greu cenedl sy’n cerdded ble mae 

pobl o bob cenhedlaeth yn mwynhau’r manteision y mae’r 

weithred syml hon yn ei greu.

www.livingstreets.org.uk/walktoschool

Mae Living Streets (The Pedestrians Association) yn Elusen Cofrestredig Rhif 1108448 (Cymru a Lloegr) 
a SC039808 (Yr Alban). Cwmni Cyfyngedig drwy Warant (Cymru a Lloegr), Rhif Cofrestru’r Cwmni 
5368409, 4th Floor, Universal House, 88-94 Wentworth Street, London E1 7SA.

Peidiwch ag anghofio rhannu’ch 
lluniau a’ch storiau gyda ni

 @livingstreets #happyshoesday 
 facebook.com/livingstreetsuk 

happyshoesday@livingstreets.org.uk

..


