
Ni yw Living Streets, elusen y Deyrnas Unedig ar gyfer cerdded bob dydd.

Sut mae’n gweithio 
Mae’ch plentyn yn gwisgo’r esgidiau sy’n eu gwneud nhw’n hapus ar y daith gerdded i’r ysgol - rhai sgleiniog, addurnedig, welis, crocs, esgidiau pêl-droed, traed gorila.

Awgrymir bod pob disgybl sy’n cymryd rhan yn cyfrannu £1 i Living Streets, elusen y Deyrnas Unedig ar gyfer cerdded bob dydd a’r bobl y tu ôl i’r Ymgyrch Cerdded i’r Ysgol.

Mae’n ysgol ni’n  
cymryd rhan yn 

Ymunwch yn yr hwyl Ddydd Mawrth, 16 Mai 2017 a 
gwisgwch yr esgidiau sy’n eich gwneud yn hapus wrth 

i chi gerdded i’r ysgol. 

Pam ymuno? 
Living Streets yw elusen y Deyrnas Unedig dros gerdded bob dydd. 

Bydd eich cyfraniadau Diwrnod Esgidiau Hapus yn mynd tuag at gynorthwyo’n 

gwaith gydag ysgolion, grwpiau anabl, cymunedau lleol a’n gwaith ymgyrchu i 

wneud ein strydoedd yn ddiogelach i bawb.

 Peidiwch ag anghofio dangos 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 

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.
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