Big Pedal 2017

Canllaw
Codi Arian
Archarwyr
Ysbrydoli plant i hedfan!
Dydd Gwener 31 Mawrth 2017

2017
Mae’r Diwrnod Codi Arian Archarwyr yn ffordd syml a
hwyliog i gynnwys mwy o blant yn Y Big Pedal, hyd yn
oed y rhai nad ydyn nhw’n gallu pedalu neu sgwtera i’r
ysgol. Gall athrawon ymuno hefyd.
Bydd y canllaw hwn yn dangos i chi sut...

Ariennir gan

Pwerir gan

Mae miliynau o blant angen eich cymorth i

wneud teithiau hapusach ac iachach i’r ysgol

Pam ddylech chi Mae’n hawdd, dyma beth
gymryd rhan? sydd angen i chi ei wneud...
Am ei fod yn hwyl, yn bennaf!
Caiff disgyblion (ac athrawon!)
wisgo fel eu hoff archarwr wrth
godi arian i Sustrans. Mae’r
Diwrnod Codi Arian Archarwr
yn gyfle ardderchog i ddathlu
ymdrechion y plant sydd wedi
cymryd rhan yn Y Big Pedal drwy
feicio neu sgwtera i’r ysgol. Nid
oes rhaid i chi fod yn rhan o’r
Big Pedal i wisgo i fyny ac os na
fedr eich ysgol gymryd rhan ar
31 Mawrth, cewch ddewis eich
diwrnod.
Bydd ymuno â gweithgareddau
yn galluogi Sustrans i helpu
rhagor o blant gerdded a beicio
i’r ysgol bob blwyddyn. Gall gyn
lleied ag £20 roi plentyn drwy ein
rhaglen feicio ysgolion, yn rhoi’r
sgiliau a’r hyder iddyn nhw wibio
o gwmpas yn ddiogel ar feic.

O flaen llaw
Dywedwch wrth bob disgybl
ac athro y bydd 31 Mawrth yn
ddiwrnod gwisgo fel archarwyr ac
yn gyfle i addurno eu beiciau a’u
sgwteri. Gofynnir i bob disgybl
gyfrannu £1 i godi arian i Sustrans
ar y diwrnod.
Dywedwch wrth rieni.
Lawrlwythwch lythyr templed
oddi ar bigpedal.org.uk/cym/
resources ac anfonwch ef adref.
Crëwch gyffro. Lawrlwythwch
dempled o ddatganiad i’r wasg o
bigpedal.org.uk/cym/resources
a’i anfon at eich papur lleol.
Lawrlwythwch y poster
hyrwyddo, baner gwefan a siart
wal o bigpedal.org.uk/cym/
resources i helpu i hyrwyddo’r
digwyddiad.

Yn ystod
Am ragor o syniadau a
thempledi defnyddiol ewch
at bigpedal.org.uk/cym

Casglwch £1 gan bob disgybl.

Ar ôl
Anfonwch yr arian a godwyd
gennych atom ni yn Sustrans
(gweler trosodd).
Lanlwythwch eich ffotograffau
Diwrnod Archarwyr.

Nwyddau Archarwyr
o Siop ysgol Sustrans Gweithgareddau ar gyfer
Gall ysgolion gefnogi’r Big Pedal hefyd drwy brynu nwyddau
Archarwyr gwych o’n siop ar-lein.
Mae gennym ddewis eang o
gynnyrch i’ch helpu chi ddathlu,
ac sydd yn helpu i hyrwyddo
cerdded, beicio a sgwtera i’r
ysgol. Dim ond £5 yw pecyn o
100 o sticeri troslun Wheelie, ac
mae’n ffordd ardderchog o wobrwyo disgyblion am eu gwaith
caled ar y diwrnod. Mae holl enillion y siop yn mynd i Sustrans i’n
helpu gyda’n gwaith ledled y DU.
Gallwch weld nwyddau ac
adnoddau eraill sydd ar werth
gan Sustrans yn
www.movewithsustrans.org.uk

disgyblion, athrawon a rhieni

Lawrlwythwch fasg archarwr oddi
ar bigpedal.org.uk/cym/resources er
mwyn cynnal sesiwn dylunio hwyliog
yn y dosbarth – gall disgyblion wisgo’r masgiau ar y diwrnod.
Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu
stori neu stribed cartwn archarwyr
ynglyn â sut byddent yn newid eu
strydoedd, yn canolbwyntio ar sut i’w
gwneud yn fwy diogel ar gyfer beicio,
sgwtera a cherdded.
Gofynnwch i’r disgyblion dynnu llun
eu cymeriad archarwr eu hunain –
beth fyddai ei archbwer ef neu hi?
Sut y bydden nhw’n ei ddefnyddio
i alluogi mwy o blant fel hwythau i
gyrraedd yr ysgol yn ddiogel?
Trawsnewidiwch hen focs cardfwrdd
yn flwch arian archarwyr hardd yn
barod ar gyfer casglu darnau £1 ar
y Diwrnod Archarwyr.
Cynhaliwch ‘ddiwrnod addurno eich
beic a’ch sgwter’ ac anogwch y
disgyblion i’w haddurno yn barod
ar gyfer y diwrnod mawr.

Sut i dalu eich
cyfraniadau
Ar y Diwrnod Archarwyr bydd
eich ysgol yn casglu llawer o
ddarnau £1 hyfryd. Peidiwch ag
anfon arian parod drwy’r post, yn
hytrach dewiswch un o’r ffyrdd
canlynol i gyfrannu:

Ar-lein.
Ewch i bigpedal.org.uk/donate
i dalu eich cyfraniad yn ddiogel a
gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi
enw eich ysgol pan ofynnir i chi.

Gyda siec.
Anfonwch siec am y cyfanswm,
yn daladwy i Sustrans, ynghyd
ag enw a chyfeiriad eich ysgol,
at ein cyfeiriad Rhadbost:
Sustrans Fundraising (Big Pedal)
FREEPOST RTHZ-EYKY-XXJG,
The National Cycle Network Centre,
2 Cathedral Square,
Bristol, BS1 5DD

Methu talu ar-lein neu
gyda siec?
Dim problem! Rhowch ganiad
i ni ar 0300 303 2604 er mwyn
trafod yr opsiynau sydd ar gael.

Gwneud gwahaniaeth
i blant ledled y DU
Hoffem weld pob plentyn yn
mwynhau taith iachach, hapusach
a mwy diogel i’r ysgol. Bydd yr holl
arian a godir drwy’r Big Pedal yn
cefnogi gwaith Sustrans gydag
ysgolion ledled y DU.
Fyth er 2004 rydyn ni’n gweithio
gyda miloedd o ysgolion ledled
y DU yn hybu cerdded, beicio a
sgwtera. Mewn dim ond blwyddyn
o weithio gydag ysgol byddwn fel
arfer yn dyblu nifer y plant sy’n
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i
gyrraedd yr ystafell ddosbarth bob
dydd. Mae datblygu llwybrau mwy
diogel i ac o’r ysgol wrth wraidd ein
gwaith gyda phobl ifanc.
Rydym yn gwneud gwaith
ardderchog gyda phobl ifanc
ond mae llawer eto i’w wneud.
Mae codi arian drwy’r Big Pedal
yn ffordd llawn hwyl i gefnogi
Sustrans a galluogi miloedd o
blant i fod yn fwy egnïol bob dydd.
Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Dilynwch ni

www.sustrans.org.uk

Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU Rhif
326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)

