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Cynghorion da ar
gyfer Big Pedal

Gweithgareddau
Cynhaliwch frecwast beiciau er mwyn rhoi dechrau da i’ch
Big Pedal a gwobrwywch y rheini sy’n sgwtera a be-icio i’r
ysgol.
Trefnwch gystadleuaeth dosbarth yn eich ysgol. Bydd y
dosbarth sydd â’r nifer mwyaf o blant yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol yn ennill gwobr.
Dathlwch gyda Diwrnod Archarwyr gwisg ffansi ar Ddydd
Gwener 31 Mawrth - hyd yn oed os nad ydych yn gallu codi
arian.
Lawrlwythwch ein dalennau gweithgar-edd Suss it out
ar gyfer gweithgared-dau 10, 20 neu 30 munud sydd wedi
eu seilio ar deithiau iach ac egnïol.journeys.

Cyfrif teithiau
Enwebwch rywun i fod yn hyrwyddwr beicio a sgwtera ar
gyfer eich ysgol, a fydd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb wedi
casglu eu symiau dyddiol.
Cofnodwch eich teithiau ar y wefan cyn 6pm bob dydd er
mwyn iddynt ymddan-gos ar y tablau arweinwyr dyddiol.
Rhannwch eich manylion mewngofnodi gyda swyddfa’r ysgol
rhag ofn y bydd yr hyrwyddwr i ffwrdd, yn sâl neu’n brysur!
Sefydlwch griw beiciau/sgwteri sy’n cynnwys disgyblion
all gasglu data gan ddosbarthiadau a rhoi adborth mewn
gwasanaethau bob wythnos/dydd.
Casglwch yr holl ddalenni cofnod dosbarth ar yr un pryd
fel y gellir cofnodi’r cyfrifiadau mewn un weithred ac na
fydd unrhyw ddosbarth yn cael ei anghofio.
Gall fod yn haws i ysgolion mwy (yn en-wedig ysgolion
uwchradd) i gyfrif bei-ciau a sgwteri ar dir yr ysgol
a chofnodi’r data fel un yn hytrach na fesul dosbarth.
Gosodwch eich siart wal mewn man lle gall pawb ei gweld.
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Beiciau a
sgwteri

Disgwyliwch lawer mwy nag
arfer!
Efallai y bydd angen i chi greu
ardal ddi-ogel i’w storio.
Gellir defnyddio cadwyn neu
gebl hir i ddiogelu beiciau a
sgwteri yn ystod y dydd.
Defnyddiwch arwyddion
wedi’u lamine-iddio er mwyn
rhoi ardal benodol i ddosbarthiadau/grwpiau blwyddyn
bar-cio.

Cynghorion
eraill
Nid yw bob amser yn
bosibl i bawb feicio neu
sgwtera i’r ysgol. Rhowch
gydnabyddiaeth i’r disgyblion
na all gymryd rhan drwy
gynnal gweithgared-dau yn yr
ystafell ddosbarth a’u cynnwys
yn y Diwrnod Archarwyr.
Beth am gystadlu yn
erbyn ysgolion cyfagos er
mwyn annog ychydig o gystadleuaeth leol? Gallwch
weld pa ys-golion sy’n cymryd
rhan ar fap o’r DU sydd i’w
weld ar wefan Big Pedal.
Defnyddiwch gyfryngau
cymdeithasol, negeseuon
testun neu e-bost i atgoffa
pawb eich bod yn cymryd
rhan yn y Big Pedal.

