


Rhagair:

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi cael y fraint o Gadeirio Pwyllgor Llywio’r prosiect Garddio
gydag Ysgolion a bod yn dyst i’w ddatblygiad cyffrous.

Cafodd y prosiect ei sefydlu o ganlyniad i bryder FfCSYM-Cymru ynglŷn â’r cynnydd mewn gordewdra
ymysg plant, y bylchau enbyd yng ngwybodaeth plant am fwyd, a’r ffaith bod plant yn treulio llai o amser
yn chwarae ac yn dysgu yn yr awyr agored.

Y pwrpas oedd rhoi cyfle i blant gael profiad ymarferol o greu ardaloedd llysiau a bywyd gwyllt a
chymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau fel plannu a chwynnu. Cefnogwyd ymdrechion y plant
gan aelodau o SYM a fu’n mynd i ysgolion lleol i helpu gyda’r gweithgareddau hyn. Un o gryfderau’r
prosiect yw’r cysylltiadau sydd wedi datblygu rhwng y cenedlaethau. Mae’r rhain i’w gweld yn amlwg yn y
llyfryn hwn, wrth i blant ac aelodau o SYM weithio gyda’i gilydd i greu ardaloedd
hardd ar dir eu hysgolion neu dyfu llysiau a chael cyfle i’w blasu wedi i’w cnydau
dyfu.

Hoffwn ddiolch i bawb fu’n cymryd rhan yn y prosiect hwn, i aelodau SYM, yr
ysgolion, y plant, i Medwyn Williams, ymgynghorydd y prosiect, y pwyllgor
llywio a’n noddwyr Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Cynllun
Grant Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Humax, Suttons Seeds, Westlands a Marshalls am eu hymrwymiad,
brwdfrydedd a’u cyfraniad yn gyffredinol at lwyddiant y prosiect hwn.

Marylyn Haines Evans,
Cadeirydd Pwyllgor Llywio Ffederasiynau Cymru

Cyflwyniad:

Pan gefais wahoddiad i helpu Sefydliad y Merched drwy ymgymryd â rôl ymgynghorol gyda’u prosiect
Ysgolion, fe wnaeth fy atgoffa o sut y cychwynnodd fy niddordeb mewn garddio fel plentyn. Tua 8
oeddwn i pan gynigiodd fy nhad, oedd yn weithiwr fferm ar y pryd, lathen sgwâr o’i ardd lysiau i mi. Yna
fe roddodd dri phecyn o hadau i mi eu hau, Mwstard, Radis a Berwr. Doedd y rhain mo’r llysiau mwyaf
diddorol, ond fe fuon nhw’n rhannol gyfrifol am ennyn fy niddordeb mewn garddio.

Y rheswm am hynny oedd bod y tri llysieuyn yma’n rhai oedd yn egino’n sydyn ac felly’n cadw diddordeb
plentyn yn fyw. Roedden nhw hefyd yn tyfu’n sydyn ac mewn ychydig wythnosau fe wahoddais fy ffrind
gorau draw am ginio, i gael brechdan fawr flasus o Fwstard, Radis a Berw gyda digonedd o Hufen Salad!
Rwy’n gobeithio’n arw y bydd ambell blentyn, rywle yng Nghymru yn cael ei ysbrydoli fel minnau ac y
bydd mewn amser yn rhoi ei stamp ei hun ar y maes Garddwriaethol. Os bydd hynny’n digwydd, i dîm
bychan gweithgar SYM yng Nghaerdydd fydd y diolch yn ogystal â’r gwirfoddolwyr niferus drwy Gymru
am eu parodrwydd i neilltuo eu hamser prin.

Fel y cefais i fy ysbrydoli gan y Mwstard, y Radis a’r Berwr, rwy’n siŵr y
bydd y bagiau tatws, a gyfrannwyd yn hael gan Humax, hefyd yn cydio
yn nychymyg plant. Os gallwn ni feithrin plant i fagu diddordeb yn yr
awyr agored yn gyffredinol ac mewn garddio’n arbennig, nid oes
amheuaeth y bydd y Gymdeithas gyfan yn elwa yn y pendraw. Mae bwyta
amrywiaeth o lysiau’n llesol dros ben i’n hiechyd ac os llwyddwn ni i ddal
diddordeb y plant yn ifanc, efallai y byddwn ni wedi plannu hedyn i’r
dyfodol. Gobeithio bydd y cynllun yn para ac yn ffynnu o flwyddyn i
flwyddyn.

Medwyn Williams MBE,
Ymgynghorydd FfCSYM ar y Prosiect Garddio gydag Ysgolion 
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Cefndir

Mae Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched ers blynyddoedd bellach wedi ymrwymo i
wella diet ac iechyd y genedl, yn arbennig o safbwynt materion yn ymwneud â bwyd a
chynaliadwyedd. Daeth y syniad i ddatblygu prosiect Garddio gydag Ysgolion i fodolaeth yn sgil
ymgais Pwyllgor Ffederasiynau Cymru i fynd i’r afael â’r pryderon canlynol:

• y cynnydd dramatig mewn gordewdra ymysg plant

• y bylchau enbyd yng ngwybodaeth plant am fwyd a chefn gwlad a ddaeth i’r amlwg yn sgil
astudiaeth a wnaed gan Addysg Ffermio a Chefn Gwlad yn 2003

• y ffaith bod plant yn treulio llai o amser yn chwarae ac yn dysgu yn yr awyr agored ac nad ydynt
yn cael y profiadau amgylcheddol y byddai cenedlaethau blaenorol wedi’u cael.

Pwrpas y prosiect oedd rhoi cyfle i blant gael profiad ymarferol o greu ardaloedd llysiau a
bywyd gwyllt a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel plannu a chadw gardd. 

Aeth Ffederasiynau ati i benodi cydlynwyr gwirfoddol a threfnwyd sesiwn briffio i
gyflwyno’r prosiect i’r cydlynwyr ac i’w cynghori ynglŷn â gweithio gydag ysgolion
a datblygu gerddi. Paratowyd pecyn adnoddau i bob cydlynydd a sefydlwyd
Pwyllgor Llywio i arwain a monitro’r prosiect. Datblygwyd partneriaethau ar bob
lefel a chysylltwyd ag ysgolion drwy eu hawdurdodau addysg lleol, a’u cysylltu, lle
oedd yn bosibl ag aelodau o SYM oedd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y
prosiect ar lefel leol. Cafodd pob aelod o SYM a fu’n rhan o’r prosiect eu gwirio gan
y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant enfawr ac mae mwy na 100 o erddi wedi’u
datblygu. Mae hefyd wedi helpu i ddatblygu cymunedau cryfach trwy sefydlu
cysylltiadau rhwng cenedlaethau fydd yn parhau i’r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y bydd y llyfryn astudiaethau achos hwn yn symbylu mwy o
ysgolion a grwpiau cymunedol i ddatblygu gerddi er budd iechyd a lles pobl yn ogystal ag fel lle
i blant ddysgu a chwarae ac fel cynefin diogel i fywyd gwyllt.

Garddio gydag Ysgolion

1. SYM Aberporth (Ceredigion) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Aberporth

2. SYM Bodedern (Ynys Môn) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Bryngwran

3. SYM Bryncoch (Morgannwg) yn gweithio
gydag Ysgol Gymraeg Pontardawe

4. SYM Bryngwyn (Powys-Maesyfed) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Sirol
Rhosgoch

5. SYM Capel Seion (Ceredigion) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Capel Seion

6. SYM Carreglefn (Ynys Môn) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Carreglefn

7. SYM Catwg (Morgannwg) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Catwg

8 SYM Deganwy (Gwynedd-Caernarfon) yn
gweithio gydag Ysgol Deganwy 

9. SYM Ffordun (Powys-Trefaldwyn) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Ffordun
(Eglwys yng Nghymru)

10. SYM Grosvenor (Powys-Maesyfed) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Sirol
Llandrindod – Cefnllys

11. SYM Llanbedr Pont Steffan (Ceredigion) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

12. SYM Llanbedr a Thalybont (Gwynedd-
Caernarfon) yn gweithio gydag Ysgol Porth
y Felin 

13. SYM Llanbedr a Thalybont (Gwynedd-
Caernarfon) yn gweithio gydag Ysgol
Glanwydden 

14. SYM Llanddewi Brefi (Ceredigion) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Llanddewi
Brefi

15. SYM Llanfaelog (Ynys Môn) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Pencarnisiog

16. SYM Llangadog (Sir Gâr) yn gweithio gydag
Ysgol Gynradd Llangadog

17. SYM Llangoed (Ynys Môn) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Llangoed

18. SYM Llangristiolus (Ynys Môn) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Llangristiolus

19. SYM Llanofer (Gwent) yn gweithio gydag
Ysgol Iau Fairwater

20. SYM Llawhaden (Sir Benfro) yn gweithio
gydag Ysgol Sant Aidan – Ysgol Gynradd
Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a
Gynorthwyir

21. SYM Llwyngwril (Gwynedd-Meirionnydd)
yn gweithio gydag Ysgol Gynradd
Llwyngwril

22. SYM Menevia (Sir
Benfro) yn gweithio gydag Ysgol
Gynradd Bro Dewi

23. SYM Penalun (Sir Benfro) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Gatholig Sant Teilo

24. SYM Pennant (Ceredigion) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Pennant

25. SYM Pont-iets (Sir Gâr) yn gweithio gydag
Ysgol Gwynfryn

26. SYM Porth Sgiwed a Sudbrook (Gwent) yn
gweithio gydag Ysgol Fabanod Sandy Lane

27. SYM Porth Sgiwed a Sudbrook (Gwent) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Undy

28. SYM Rhaglan, Llandenni a Gwynfryn
(Gwent) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd
Wirfoddol Rhaglan

29. SYM Rhaeadr (Powys-Maesyfed) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Eglwys yng
Nghymru Rhaeadr 

30. SYM Sant Cynnwr (Sir Gâr) yn gweithio
gydag Ysgol Gynradd Llangynnwr

31.  SYM Y Narth (Gwent) yn gweithio gydag
Ysgol Gynradd Trellech

32.  SYM Wrddymbre (Clwyd-Fflint) yn gweithio
gydag Ysgol Sant Dunawd

Cynnwys
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1.  SYM Aberporth (Ceredigion) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Aberporth

Cymerodd chwe aelod o SYM ran yn y prosiect a llwyddodd Irene Dansie i sicrhau bwrsariaeth a’u
galluogodd i brynu bylbiau i’r ysgol. Plannwyd y bylbiau mewn gwahanol dybiau ac roedd y disgyblion yn
awyddus i helpu. Roedd y blodau yn y gwanwyn yn lliwgar ac yn bleser eu gweld.

Mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth a’i staff yng Ngwanwyn 2007, paratowyd dau wely uchel ac ychydig o
dybiau ar gyfer tyfu llysiau ac amrywiaeth o flodau gwyllt. Cafwyd amrywiaeth o hadau llysiau oedd yn
tyfu’n gyflym yn rhodd gan Suttons, a chafwyd bag tatws a thatws had gan Humax.

Bu aelodau o SYM yn gweithio gyda grwpiau o Fabanod brwdfrydig ond amharwyd ar y prosiect gan y
tywydd poeth, sych yn Ebrill a Mai, yn arbennig gan nad oedd dŵr gerllaw. Roedd yr hadau’n araf yn egino.
Ond achubwyd y sefyllfa gan gawodydd trymion ddechrau’r haf. Gwobrwywyd eu hymdrechion wrth
iddynt gynaeafu cnwd da o datws, moron, letys, radis, ffa a phys.

Yr hyn a wnaeth y prosiect yn werth chweil i aelodau SYM oedd y cyffro a’r balchder yn wynebau’r
disgyblion. Gadawyd y tomatos i aeddfedu, a’r blodau i flodeuo ddiwedd yr haf.

2.  SYM Bodedern (Ynys Môn) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Bryngwran

Roedd Prosiect Garddio Ysgol Gynradd Bryngwran yn cynnwys tyfu llysiau fel letys, betys coch, tatws, nionod, sialóts a bresych. Cawsant
gnwd llwyddiannus a buont yn ffodus hefyd i ddysgu sut i goginio’r llysiau hyn, a’u bwyta wedyn. Mae’r ysgol hefyd wedi cael cefnogaeth y
cyngor cymuned lleol, sydd wedi’u galluogi i greu ardaloedd gwyllt i blannu blodau gwyllt a choed. Mae’r ysgol wedi creu cysylltiadau
gyda phrosiect sy’n cael ei redeg gan Barnados sy’n gobeithio helpu i ddatblygu gardd flaen yr ysgol. Mae’r ysgol yn ffodus fod ganddi
Bennaeth brwdfrydig iawn ac mae’r ysgol hefyd wedi derbyn bagiau Humax am ddim er mwyn tyfu tatws, cnydau salad a thomatos.

3.  SYM Bryncoch (Morgannwg) yn gweithio gydag Ysgol Gymraeg Pontardawe

Cychwynnwyd yr ardd ym Mehefin 2007 gyda grant o £500 a dderbyniwyd gan yr ysgol ar gyfer y prosiect. Prynwyd offer garddio ar gyfer
y disgyblion gyda rhywfaint o’r arian yma a gwirfoddolodd aelodau o SYM Bryncoch i helpu i gychwyn y prosiect. Aeth rhieni ati hefyd i
drin ardal fach o dir, trwy godi’r glaswellt a throi’r pridd.

Roedd tair o aelodau o SYM Bryncoch a 2 riant yn cyfarfod bob wythnos i helpu’r disgyblion, os oedd y tywydd yn ffafriol.

Derbyniwyd rhoddion o blanhigion llysiau a phlanhigion tomatos. Plannodd y disgyblion hadau blodau’r haul mewn potiau i fynd â hwy
adref ac edrych ar eu holau, ac yna daethant â’r planhigion yn ôl i’r ysgol i’w plannu allan. Ail-blannwyd ardal dawel oedd eisoes wedi’i
thrin â pherlysiau synhwyraidd er mwyn cael lliw ac arogl. Plannwyd planhigion blynyddol mewn potiau i ychwanegu lliw.

Ym Medi palwyd yr ardal eto a phrynwyd bylbiau i’w plannu. Roedd y disgyblion yn awyddus i helpu ac roeddent yn gofyn am waith i’w
wneud. 

Roedd stafell ddosbarth wedi’i neilltuo i’r disgyblion weithio ynddi ar ddiwrnodau gwlyb. Ar ddechrau 2008 aethpwyd ati i hau hadau. Bu’r
plant yn cadw golwg arnynt a phlannwyd hwy allan pan oeddent yn barod.

Mae ardal arall o dir yr ysgol wedi’i neilltuo ar gyfer y prosiect, a gyda chymorth y gwirfoddolwyr parod bydd y
prosiect garddio’n datblygu ymhellach.

4.  SYM Bryngwyn (Powys-Maesyfed) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Sirol Rhosgoch

Roedd y Clwb Garddio’n cyfarfod bob dydd Mercher ar ôl i’r ysgol gau ac yn cael ei drefnu gan riant oedd â
llawer o wybodaeth am arddio, gyda chymorth nifer o rieni awyddus eraill, a hefyd aelodau o SYM oedd yn
mynychu’r clwb yn rheolaidd. Roedd rhwng 6 a 10 disgybl gan amlaf yn dewis mynd i’r clwb, nid yr un rhai
bob tro, er mai disgyblion rhwng 5 a 9 oed oedd y rhai mwyaf brwdfrydig. Prynwyd twnnel plastig i dyfu
betys coch, ciwcymbrau, pwmpenni, ffa a letys - a sefydlwyd rota dyfrio ar gyfer hyn.

Bu’r clwb yn llwyddiannus iawn gyda’r ffrwythau meddal y tu allan er gwaethaf y glaw. Casglwyd rhai o’r
ffrwythau a gwnaed jam â hwy. Defnyddiwyd y jam yma gan y clwb brecwast. Hefyd tyfwyd tatws, pys,
bresych a moron mewn gwelâu uchel a thyfwyd blodau cymysg mewn bocsys wrth fynedfa’r ysgol.

Roedd problem Iechyd a Diogelwch yn atal y clwb rhag coginio a bwyta’r llysiau, felly ysgrifennodd y
disgyblion at Gyngor Sir Powys ac at y gwasanaethau prydau ysgol a roddodd hawl iddynt goginio a bwyta
eu llysiau os oes y Pennaeth a’r cogydd ysgol yn cymeradwyo hynny. 

Cynhaliwyd cystadleuaeth ar gyfer y blodyn haul talaf a rhoddwyd tair gwobr, sef offer garddio i’r enillwyr yn
rhodd gan Gymdeithas Cyfeillion yr Ysgol. Hefyd dyfarnwyd £6,600 i’r ysgol gan Gronfa Llefydd i Natur y
Loteri Genedlaethol i greu gardd gors fach ger gardd yr ysgol fydd yn bwynt gwybodaeth ac yn atgynhyrchiad
bach o Gors Rhosgoch (Gwarchodfa Natur Genedlaethol).
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5.  SYM Capel Seion (Ceredigion) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Capel Seion

Cychwynnodd prosiect 2006 yn rhy ddiweddar ar gyfer plannu yn 2006, felly
aethpwyd ati i blannu yng Ngwanwyn 2007. Prynodd SYM 2 lyfr i’r ysgol ac
aethant ati i baratoi gwely bach. Plannwyd yr hadau dan wydr a’u plannu
allan yn briodol.

6.  SYM Carreglefn (Ynys Môn) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Carreglefn

Roedd Prosiect Ysgol Gynradd Carreglefn hefyd yn cynnwys plannu llysiau. Mae
ganddynt lain llysiau oddi ar dir yr ysgol a bob dydd Gwener roeddent yn mynd i
weithio yn y llain yn rheolaidd gyda’r Pennaeth ac aelodau o SYM Carreglefn. Roedd
disgyblion yr ysgol yn frwdfrydig iawn ynglŷn â thyfu llysiau. Cafwyd cymorth gan
rieni i baratoi’r gwelâu uchel a rhoddwyd anogaeth i’r disgyblion dyfu gwahanol fathau
o lysiau. Roedd cogyddes yr ysgol wrth ei bodd pan ddaeth y disgyblion â llysiau iddi
eu coginio. Mae’r disgyblion a’u hathro wedi tynnu lluniau o’r gwahanol dasgau’n
gysylltiedig â thyfu hadau ac maent i’w gweld ar wefan yr ysgol.

7.  SYM Catwg (Morgannwg) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Catwg

Cychwynnwyd yr ardd yn Ysgol Gynradd Catwg yn 2000 fel prosiect Mileniwm.
Penderfynodd y disgyblion y buasent yn hoffi gwella’r fynedfa i’w hysgol drwy greu gardd.
Cafwyd cymorth ariannol ar y cychwyn gan siop leol a choleg.

Dros y blynyddoedd ychwanegwyd gardd synhwyraidd, gardd berlysiau a gardd Japaneaidd,
ynghyd â gwelâu blodau, llwybrau ac ardaloedd gyda seddi. Ffurfiwyd clwb garddio a oedd
yn cyfarfod unwaith yr wythnos. Dros y ddwy flynedd ddilynol ychwanegwyd gardd lysiau a
th  gwydr a sied potiau. Bu’r disgyblion yn hau hadau ac yn plannu nifer o flodau blynyddol.

Dechreuodd SYM Catwg gymryd rhan yn yr ardd ychydig dros 4 blynedd yn ôl wedi i r a
arferai helpu i gynnal y gerddi ymddeol ar sail salwch. Roedd gan dair o aelodau SYM wyrion
yn yr ysgol. Roedd perthynas dda iawn rhwng SYM Catwg a’r Pennaeth a’r staff yn yr ysgol a
phan glywsant na allai’r ysgol gael cymorth i weithio yn yr ardd penderfynwyd y byddent yn
gwirfoddoli. Mae wyth aelod o SYM Catwg yn dal i gyfarfod unwaith yr wythnos i arddio.
Maent yn gweithio am tua 1 awr, yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, ac ar y cyd ag un o’r
athrawon maent yn gwneud y gwaith na all y disgyblion ei wneud, fel torri ymylon,
gwrychoedd ac ati. Hefyd fe helpodd aelodau SYM y disgyblion i blannu bylbiau a
phlanhigion blynyddol, a phan fyddai rhieni’n gadael bag o lwyni neu doriadau, byddai
aelodau SYM Catwg yn helpu’r disgyblion i benderfynu lle i’w plannu.

Mae’r ysgol yn ymwybodol o’r angen i helpu’r amgylchedd ac mae tystiolaeth o hyn
i’w weld yn yr ardd. Maent wedi ceisio, cyhyd â phosibl, i wneud yr ardd yn
ecogyfeillgar a hedfan y faner ECO las o’u polyn fflag. Maent hefyd wedi creu'r
symbol ECO yn yr ardd ger y fynedfa i’r ysgol i bawb ei weld. Maent wedi creu gardd
bywyd gwyllt a phwll, a enillodd y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Garddio Bywyd
Gwyllt Nedd/Port Talbot.

Nid dyma ddiwedd y prosiect gardd. Mae datblygiad newydd ar y gweill ac mae
llwybr yn cael ei greu. Bydd hwn yn arwain drwy ardal o goed aeddfed at brif
adeiladau’r ysgol a bydd llecyn tawel gyda lle i eistedd a gwelâu blodau.

Mae aelodau SYM Catwg yn chwarae rhan amlwg yn y prosiect newydd hwn. Mae nifer o
bobl yn canmol yr ardd ac mae’n dod â mwynhad mawr nid yn unig i ddisgyblion a rhieni’r
ysgol ond i’r pentref cyfan. Mae’r Pennaeth yn awyddus iawn i SYM gydweithio gyda’i staff i
hyrwyddo’r berthynas weithio dda ymhellach. Gwahoddwyd SYM Catwg i’r cyfarfod
Diolchgarwch lle’r oedd rhywfaint o gynnyrch yr ardd lysiau’n cael ei arddangos.

Mae’r Pennaeth yn falch iawn o ardd yr ysgol ac mae’r disgyblion wedi ennill nifer o wobrau am
eu hymdrechion. Eleni llwyddwyd i ennill 2 wobr, y wobr 1af yn adran Ysgolion Nedd/Port
Talbot - Gerddi yn eu Blodau, a’r 2il wobr am yr Ardd Bywyd Gwyllt.

Mae SYM yn fwy na pharod i helpu’r ysgol ac mae’n werth chweil gweithio ochr yn ochr â’r
disgyblion a gweld yr hyn y gallant ei gyflawni.

Garddio gydag Ysgolion
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8.  SYM Deganwy (Gwynedd-Caernarfon) yn gweithio gydag Ysgol Deganwy 

Bu aelodau o SYM Deganwy’n llwyddiannus iawn yn helpu i sefydlu a threfnu’r gwaith o dyfu
llysiau mewn gwely uchel mewn rhan benodol o dir yr ysgol. Ar ôl i’r gwaith trwm gael ei
gwblhau gan gwmni tirlunio, roeddent yn gallu sefydlu rota o gnydau a thyfu amrywiaeth eang o
lysiau. Bu modd gwerthu rhai mewn ffair ysgol a chafodd eraill eu bwyta. Rhoddodd hyn gyfle i
ddisgyblion weld sut mae pethau’n tyfu ac i flasu dewis ehangach o lysiau nag arfer. Mae
biniau compost ar gael i roi gwastraff ynddynt ac i ddangos mor hawdd yw gwneud hynny.
Mae grwpiau bach o ddisgyblion wedi gweithio’n rheolaidd gyda staff ac aelodau SYM ar y
prosiect hwn. Prynwyd celfi a chaniau d r gyda’r arian oedd ar gael, a gobeithio y bydd eu
prosiectau garddio’n ehangu yn y dyfodol.

9.  SYM Ffordun (Powys-Trefaldwyn) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Ffordun (Eglwys yng Nghymru)

Roedd y prosiect hwn yn cyfarfod ar bnawn Gwener ac roedd aelodau SYM yn gweithio gyda 6
disgybl ar y tro (disgyblion yn newid yn rheolaidd). Cafwyd cydweithrediad arbennig gan y
Pennaeth gyda’r prosiect hwn.

Mae Ysgol Ffordun yn ysgol bentref gyda thua 81 o ddisgyblion ar y gofrestr. Trwy gymryd rhan yn y
prosiect maent wedi gallu gwella edrychiad yr ysgol a bioamrywiaeth ar dir yr ysgol. Gwnaed pedwar
gwely uchel gan riant (un i bob dosbarth). Fe’u gwnaed yn fach (6’x 3’) yn fwriadol rhag bod gormod
o waith cynnal arnynt - does neb yn hoffi chwynnu! Roedd gan SYM glwb garddio ar bnawn Gwener ac roedd
y clwb yn trafod, dewis a phlannu nifer o wahanol hadau llysiau. Cafodd yr hadau eu codi mewn t  gwydr bach
plastig. Roeddent wedi rhoi cynnig yn flaenorol ar godi hadau yn y stafell ddosbarth ond fel mae sawl ysgol
arall wedi canfod, roedd y planhigion ifanc yn ‘goeshir’ iawn. Ar ôl plannu’r planhigion ifanc allan, daeth y
gwirfoddolwyr i’r ysgol bob dydd Gwener gan fynd â gr p bach o ddisgyblion allan i weithio yn y gwelâu. Ar ôl
i’r cnydau dyfu cawsant eu cynaeafu a’u coginio (os oedd hynny’n briodol) ac aethpwyd â hwy o amgylch y
dosbarthiadau i ddisgyblion eu blasu. Y cnwd a lwyddodd i ennyn y diddordeb mwyaf oedd y radis (hwn
oedd y cnwd gorau hefyd). Doedd y rhan fwyaf erioed wedi’u blasu a chawsant eu synnu wrth glywed blas
poeth arnynt! Y cnwd mwyaf poblogaidd (doedd hyn yn fawr o syndod) oedd y mefus!

Yr ail brosiect oedd creu gardd flodau yn nhu blaen yr ysgol. Cafwyd teils ymyl ar batrwm rhaff a delltwaith
yn rhodd gan B&Q, a helpodd y rhieni i godi ardaloedd o darmac er mwyn creu gwelâu i gyd-fynd â’r
adeilad Fictoraidd. 

Daeth gwirfoddolwyr â gwreiddiau planhigion o’u gerddi eu hunain a helpodd y disgyblion i
blannu’r rhain a hau hadau blynyddol yn syth i’r pridd. Roedd broblemau gyda’r ardd ar y cychwyn
(cofio’r haf gwlyb?) ond erbyn ei bod yn amser i’r ysgol ail gychwyn ym Medi roedd yn edrych yn
wych. Roedd yr ardd wedi gwella’r ardal o flaen yr ysgol yn arw ac mae’r Babanod wedi’i
defnyddio’n barod ar gyfer helfa mân drychfilod.

Meddai Simon Newson, Pennaeth Ysgol Gynradd Ffordun (Eglwys yng Nghymru) “Heb
gymorth gwych y 3 wraig o SYM byddai wedi bod yn anodd cynnal y prosiectau hyn. Yn
ogystal â neilltuo amser ar bnawn Gwener fe fuon hefyd yn cadw trefn ar y gerddi yn ystod y
gwyliau. Mae’r disgyblion i gyd yn hoffi garddio’n fawr ac edrych ymlaen at eu ‘tro’ gyda’r
gwirfoddolwyr. Yn ystod y prosiect cafodd pawb gyfle i faeddu ei ddwylo ac rydym yn edrych
ymlaen at fwy o flynyddoedd o arddio gwych”.

10.  SYM Grosvenor (Powys-Maesyfed) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Sirol Llandrindod – Cefnllys

Mae’r prosiect hwn wedi ffurfio gr p Eco sydd dan ofal un o staff yr ysgol. Roedd y gr p yn
cyfarfod bob 

dydd Mawrth (at ei gilydd) ar ôl i’r ysgol gau yn ystod y tymor ac roedd aelodau SYM a’u gw r
yn helpu i’w redeg. Roedd gan y gr p rhwng 16-20 o ddisgyblion rhwng 7 ac 11 oed gan
gynnwys disgybl anabl mewn cadair olwyn sy’n chwarae rhan weithgar. Yn y sesiwn gyntaf
heuwyd hadau gan Suttons mewn potiau hadau a gafwyd yn rhodd gan drigolion lleol ac roedd
gan bob gr p o 4-5 disgybl oedolyn i'w helpu. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn plannodd y
disgyblion fylbiau a dysgwyd hwy sut i ail-blannu planhigion ifanc i botiau mwy o faint yn barod ar
gyfer y ffair haf! Mae’r gr p Eco yn dal i gyfarfod yn rheolaidd.
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11.  SYM Llanbedr Pont Steffan (Ceredigion) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Helpodd aelodau SYM ddisgyblion yr ysgol i ddeall cylch bywyd planhigion blynyddol. Plannwyd hadau mewn potiau
o amgylch yr ysgol ac enillodd yr ysgol y categori sefydliad addysgol/preswyl gorau ‘Llanbedr yn ei Blodau’.

12.  SYM Llanbedr a Thalybont (Gwynedd-Caernarfon) yn gweithio gydag Ysgol Porth y Felin 

Yn y cyfarfod cychwynnol gyda’r ysgol hon amlinellwyd yr angen i drawsnewid ardal yn llecyn i rieni aros am eu
plant, ond ers hynny mae’r syniad wedi tyfu gyda’r bwriad i ddatblygu ardal ehangach yn lle i hybu bywyd gwyllt a
gwella tir yr ysgol. Prynwyd planhigion addas i hybu mwy o rywogaethau o fywyd gwyllt a bwriedir cael pwll!
Bellach mae sawl cornel fach yn cael ei defnyddio i dyfu gwahanol bethau mewn ymgynghoriad â’r disgyblion,
a’r bwriad yw parhau i ddatblygu’r ardal hon gyda digon o brosiectau diddorol y gall y disgyblion gyfrannu atynt
mewn gwahanol ffyrdd.

13.  SYM Llanbedr a Thalybont (Gwynedd-Caernarfon) yn gweithio gydag Ysgol Glanwydden 

Roedd angen help ar yr ysgol hon i ddatblygu ardal o dir yn forder hir. Gwnaed cynllun oedd yn rhestru amrywiaeth o blanhigion
fyddai’n sicrhau diddordeb tymhorol gan gynnwys gwahanol fathau o blanhigion ag amrediad tyfu eang. Ffurfiwyd clwb garddio
oedd yn cyfarfod yn wythnosol tan yr Hydref. Bydd yn ailgychwyn yng Ngwanwyn 2008 gyda chymorth SYM. Prynwyd a
phlannwyd coed a gosodwyd biniau compost. Mae llawer o ddiddordeb wedi’i ddangos mewn addasu’r tiroedd i fod yn fwy
deniadol i bobl a bywyd gwyllt.

14.  SYM Llanddewi Brefi (Ceredigion) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi

Does yr un ardal werdd gan yr ysgol leol felly aeth aelodau SYM a disgyblion ysgol ati i blannu
perlysiau a llysiau mewn teiars o amgylch yr ysgol. Hefyd llwyddodd aelodau i gael dau hen
faddon a’u haddasu i safonau iechyd a diogelwch er mwyn tyfu tatws a phwmpenni.

15.  SYM Llanfaelog (Ynys Môn) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Pencarnisiog

Prosiect Ysgol Gynradd Pencarnisiog o bosibl oedd y mwyaf anturus yn y Ffederasiwn yma. Mae
cysylltiad rhwng yr ysgol â SYM Llanfaelog ac mae un o aelodau SYM wedi helpu’r ysgol i ddylunio
gardd a gymerodd gryn amser i’w chynllunio. Y gobaith yw y gellir rhoi sliperi ar ran o’r tir er mwyn
creu gardd wedi’i rhannu’n benodol i dyfu perlysiau, blodau, llysiau a ffrwythau. Hefyd roedd angen i’r
ysgol glirio rhywfaint o’r offer chwarae. Mae’r disgyblion eisoes wedi hau hadau ar gyfer flwyddyn
nesaf ac mae’r rhain yn cynnwys radis a phlanhigion bob dwy flynedd. Mae coed cynhenid hefyd
wedi’u plannu er mwyn rhoi rhywfaint o gysgod i’r safle rhag y gwynt a hefyd i annog bywyd
gwyllt i ddod ar dir yr ysgol.

16.  SYM Llangadog (Sir Gâr) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Llangadog

Mae SYM Llangadog erbyn hyn yn Sefydliad bach iawn ac mae’r aelodau at ei gilydd dros
chwe deg oed. Er gwaethaf hyn, mae dwy aelod eiddgar o SYM gyda chymorth y
ffotograffydd swyddogol wedi cyfrannu at ddull dysgu dwy ffordd wych yn yr ysgol leol. 

Heb amheuaeth, yr elfen fwyaf gwerthfawr oedd y rhyngweithio rhwng y ddau gr p oed -
disgyblion rhwng 3 a 9 ac aelodau SYM dros 60! Roedd y disgyblion yn llawn
brwdfrydedd yn arbennig pan ddaeth yn amser chwilio am bryfed genwair a gwlithod ac
wrth sôn am yr hyn a dyfai eu tadau, teidiau a’r bobl drws nesaf yn eu gerddi. Un digwyddiad
fydd yn aros yn y cof yw pan ddywedodd un bachgen bach chwech oed, oedd o bosibl wedi’i fagu mewn
cymuned leol arall, fod digonedd o bryfed genwair a fyddai’n gallu helpu pethau i dyfu yn nhomen gompost yr ysgol rhag ofn nad
oeddem yn ymwybodol o hynny!.

Meddai Rhiannon Scott, aelod o SYM “Fydd prosiect Llangadog ddim yn hawlio’r penawdau garddio ar y teledu ond mae wedi
rhoi llawer o bleser i aelodau SYM ac i ddisgyblion yr ysgol leol. Mae’n ymrwymiad parhaus a bydd llysiau tymhorol e.e.
pwmpenni yn cael eu tyfu yn yr hydref. Yn ystod 2008 rydym yn gobeithio y bydd ffrwythau ar y planhigion mefus a blannodd
disgyblion blwyddyn 2 ”.
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17. SYM Llangoed (Ynys Môn) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Llangoed

Mae Babanod Llangoed wedi bod yn brysur yn gweithio gyda’u hathrawes a dwy aelod o SYM
Llangoed. Bu’n rhaid i aelodau SYM balu a pharatoi’r pridd gan nad oedd y tybiau sgwâr wedi
cael eu chwynnu na’u defnyddio ers tro. Aethant ati i annog y disgyblion i blannu hadau a rhai
planhigion parhaol. Cafodd y disgyblion hwyl yn gwylio’r planhigion yn tyfu ac fe fuon nhw’n torri
rhai o’r blodau ar gyfer eu stafell ddosbarth. Roedd y ddwy aelod o SYM yn dod i’r ysgol unwaith yr
wythnos ac yn gweithio yn y stafell ddosbarth yn helpu’r disgyblion i arbrofi gyda thyfu berwr a ffa
mewn jariau jam. Mae’r prosiect yn parhau ac mae’r ysgol yn gobeithio cael cymorth grant i
ddatblygu ardaloedd eraill yn yr ysgol.

18.  SYM Llangristiolus (Ynys Môn) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Llangristiolus

Aelodau iau o SYM oedd yn gysylltiedig â’r prosiect hwn. Codwyd £50 gan SYM tuag at y prosiect er mwyn i’r
disgyblion fynd i’w canolfan arddio leol i ddewis a phrynu detholiad o blanhigion. Roedd hwn yn
brofiad diddorol i’r disgyblion a’r staff gan nad oedd gan y disgyblion unrhyw syniad sut i blannu
unrhyw beth - roedden nhw hyd yn oed am adael y planhigyn yn y pot a’i blannu yn y twll fel ag yr
oedd! Siaradodd Cydlynydd Prosiect SYM gyda’r disgyblion ynglŷn â sut i blannu a’r pwysigrwydd
o gael ardal ddigon mawr fel bod lle i’r gwreiddiau ledaenu. Hefyd rhoddodd blanhigion parhaol o’i
gardd ei hun yn rhodd i’r ysgol ac awgrymodd eu bod yn ceisio prynu ambell raw ar gyfer oedolion
ac offer garddio eraill i ddisgyblion Blwyddyn 6 gan eu bod yn cael trafferth defnyddio’r offer bach
oedd gan y Babanod. Gobeithio y bydd y disgyblion yn cael y profiad o dyfu’r llysiau hefyd.  

19.  SYM Llanofer (Gwent) yn gweithio gydag Ysgol Iau Fairwater

Bu pedair aelod o SYM yn cymryd rhan yn y prosiect hwn.

Yn ffodus roedd gwelâu uchel yn yr ysgol yn barod ac aeth y disgyblion ati i’w clirio a phlannu blodau,
bylbiau a pherlysiau ynddynt. Paratowyd llain wastad o dir gan y disgyblion er mwyn tyfu tatws a
llysiau eraill. Prynwyd offer, potiau a chompost gyda grant Gweithredu dros Gymunedau Gwledig.

20.  SYM Llawhaden (Sir Benfro) yn gweithio gydag Ysgol Sant Aidan – 
Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir

Mae’r prosiect wedi bod ar y gweill am dros ddwy flynedd. Gwirfoddolwyr SYM sy’n gyfrifol am
y lleiniau llysiau ar dir yr ysgol sy’n cynnwys tri gwely uchel. Maent hefyd wedi helpu gyda’r
ardal bywyd gwyllt a’r pwll.

Roedd aelodau SYM yn cyfarfod ar fore Iau ac yn gweithio gyda grwpiau o wahanol oed yn
cynnwys chwech neu saith disgybl. Mae tua 45 o ddisgyblion o dair gwahanol flwyddyn
wedi bod yn rhan o’r prosiect. Mae llain lysiau wedi bod yn yr ysgol ers pum mlynedd ac roedd yn
dibynnu’n bennaf ar rieni a theidiau a neiniau i helpu, ond oherwydd bod angen i bobl cael eu gwirio gan y Swyddfa
Cofnodion Troseddol, ac am resymau yswiriant ac iechyd a diogelwch, roedd yn broblem gynyddol cael unrhyw help yn yr ysgol.

Gan ei bod yn ysgol wledig, canfu gwirfoddolwyr SYM fod gan nifer o ddisgyblion dai gwydr gartref a’u bod yn cael eu hannog bob amser
gan eu teuluoedd i helpu. Roedd gan y disgyblion ambell ‘air o gyngor’ gwych ar sut i dyfu llysiau a ffrwythau a beth oeddent yn ei wneud
gartref. 

Yn 2007 fel rhan o’r prosiect, bu’r disgyblion yn llenwi’r potiau’n dda ac roedd un llain yr un gan yr adran Babanod a’r adran Iau, a
chystadleuaeth i weld pa un oedd yn cael y cnwd mwyaf. Bu’r disgyblion yn chwynnu’r lleiniau ym Mawrth, yna’n paratoi’r pridd yn barod ar
gyfer plannu yn Ebrill. Dangosodd gwirfoddolwyr SYM i’r disgyblion sut i balu dwbl a marcio’r llain ac agor cwysi. Tyfwyd tatws, ffa dringo,
ffa, pys, moron, courgettes a sialóts a defnyddiwyd tail sych cywion ieir fel gwrtaith, bu hyn yn destun cryn ddifyrrwch ymysg y disgyblion.
Y gwaith olaf i’w wneud oedd chwynnu, teneuo a gosod priciau pys a ffa.

Yn gynnar yn ystod y tymor roedd cathod yn defnyddio’r lleiniau tir i wneud eu busnes, ond gan ein bod yn ysgol bwyta’n iach gwasgarwyd
croen oren ar y pridd, a bu hyn yn ffordd wych i’w hatal.

Roedd disgyblion yn dysgu drwy’r amser, yn mesur, cyfri, edrych ar y tymheredd ac arsylwi ar natur o’u cwmpas heb sylweddoli hynny.
Roedd yr adnoddau yn yr ysgol yn dda gyda dewis o ffyrch a rhawiau, ffyrch a rhawiau llaw, cribiniau, tri bin compost, dau gan d r a
chasgen dd r. Yr unig beth nad oedd gennym oedd menig garddio, felly prynodd SYM Llawhaden saith pâr o fenig garddio rwber, a
chawsant eu defnyddio i gydio mewn danadl poethion a drain.
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Er nad oedd y tywydd o’n plaid - roedd Ebrill yn rhy boeth a sych a Mehefin yn rhy wlyb, yr unig blanhigion i ddioddef
oedd y rhai yn y potiau yn yr adran Fabanod oherwydd dim digon neu ormod o dd r.

Roedd cadw at drefn arbennig yn sicr o gymorth – neilltuwyd diwrnod ac amser penodol gan y gwirfoddolwyr a’r disgyblion
gan fod bywyd ysgol bob amser yn brysur iawn. Gadawodd y gwirfoddolwyr i’r disgyblion arwain a mwynhau eu hunain gan roi
cyngor, help llaw ac anogaeth. Roedd pawb a gymerodd ran yn y prosiect wedi mwynhau’r amser yn yr ysgol a chafwyd boddhad a
phleser mawr o weithio ochr yn ochr â’r disgyblion.

Mae cynlluniau ar gyfer 2008 yn cynnwys ffrâm oer a th  gwydr cynaliadwy wedi’i wneud o boteli diodydd plastig mawr. Rydym wedi
chwilio am wybodaeth ynglŷn â sut i adeiladu’r ffrâm ac mae pawb yn brysur yn casglu poteli.

Daeth Ann Newberry i’r ysgol yng Ngorffennaf 2007 i gyflwyno tystysgrif i’r ysgol am gymryd rhan yn y prosiect a hefyd i gael
golwg ar yr ardd a’r tir. Siaradodd gyda’r athro oedd yn cydlynu’r prosiect a’r Pennaeth dros dro a ddywedodd eu bod wrth eu
boddau gyda chyfraniad SYM at y prosiect hwn. Dywedwyd bod y disgyblion yn elwa’n fawr yn sgil y prosiect, yn dysgu
sut i dyfu pethau, blasu a bwyta detholiad gwych o ffrwythau a llysiau. Hefyd diolchwyd i gwmni Marshalls am ddarparu
hadau am ddim. 

21.  SYM Llwyngwril (Gwynedd-Meirionnydd) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Llwyngwril

Bu Ysgol Gynradd Llwyngwril a’u Pennaeth yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau SYM ar ardd lysiau uchel. Cafwyd cymorth rhieni i wneud
rhywfaint o’r gwaith palu trwm. Bu’r disgyblion yn rhan amlwg o’r prosiect gan ddangos ymrwymiad arbennig pan ddaeth yn amser cynaeafu
ffrwyth eu llafur. Roedd sesiynau cynnal a chadw rheolaidd yn cynnwys chwynnu a dyfrio. Cafwyd llawer o gynnyrch o’r ardd a chymerodd y
disgyblion ran yn y Sioe Arddio leol gan gipio’r wobr 1af am Ffa a’r 2il wobr am eu Tatws.

22.  SYM Menevia (Sir Benfro) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Bro Dewi

Ers Mawrth 2006 mae SYM Menevia wedi bod yn gweithio gyda disgyblion Ysgol Bro Dewi i
ddatblygu a chadw gardd lysiau, gardd flodau o amgylch eco-bwll newydd ac i blannu
tybiau. Eu prif nod yw helpu disgyblion i ddeall y cysylltiad rhwng y ddaear, yr amgylchedd
a’r hyn y maent yn ei fwyta, a hynny mewn amgylchedd hwyliog ac ymarferol.

Yn ystod y tymor (Ebrill i Dachwedd) gweithiodd 8 o wirfoddolwyr SYM mewn parau ar
sail rota gyda hyd at 8 o ddisgyblion am awr bob pnawn Mawrth. Yr ysgol oedd yn dewis
y disgyblion fel bod cyfle i bob un, dros gyfnod o amser, weithio yn yr ardd (roedd y
gwirfoddolwyr yn cadw llygad ar yr ardd yn ystod gwyliau’r haf).

Ym Mawrth 2006 (ar fyr rybudd) deallodd SYM Menevia fod Ysgol Bro Dewi wedi
dangos diddordeb ym mhrosiect Garddio gydag Ysgolion SYM. Yn dilyn cyfarfod
gyda’r Pennaeth, penderfynwyd y byddai SYM yn rhoi cynnig arni ac aethpwyd ati i ddrafftio
cytundeb gyda’r ysgol. Ers hynny rydym wedi creu llain lysiau o ddarn o dir gwastraff, wedi
clirio a phlannu o amgylch yr eco-bwll ac wedi cael dau dwb ac wedi’u plannu.

Llwyddodd y disgyblion i dyfu blodau’r haul, melyn Mair, capan cornicyll, pys pêr, tomatos,
moron, radis, letys, ysgewyll Brwsel, cennin, bresych y gwanwyn, pwmpen a channoedd o
fylbiau’r gwanwyn. Ni chafwyd cystal llwyddiant gyda’r ffa dringo a’r gorfetys.  

Yn 2007, crëwyd gwelâu isel syml iawn gyda llwybrau gro fel ei bod yn haws mynd at y gwelâu ac
yn haws gweithio arnynt mewn tywydd gwlyb. Hefyd bu aelodau SYM yn cynaeafu ac yn gwneud
delltwaith i gynnal y planhigion dringo. Tynnodd y disgyblion yr hen wrych ffawydd di-raen gan
ail-blannu lafant yn ei le. Gobeithio y bydd y lafant yn ffurfio border taclus o amgylch y llain lysiau
ymhen amser.

Er syndod i aelodau SYM, fe ddysgodd disgyblion yr ysgol fwy na sgiliau garddio. Dysgwyd sut i
fesur pellter (rhwng planhigion a rhesi) a chyfaint (cymhareb bwyd planhigion: dŵr) a gwneud clymau (mae’n ymddangos bod y Felcro ar
esgidiau plant yn golygu nad ydyn nhw’n gallu gwneud cwlwm bellach!). Hefyd cafodd un aelod o SYM ei symbylu i dyfu ei llysiau ei hun
mewn tybiau gartref.

O ran adnoddau, roedd gan yr ysgol ychydig o offer eisoes yn sgil prosiect blaenorol, a chafwyd yr hawl i wario hyd at £50 ar offer
ychwanegol, bylbiau a phlanhigion i helpu i gychwyn y prosiect. Cyfrannwyd planhigion a hadau gan nifer o aelodau o SYM. Yn Hydref 2006
cafwyd rhodd o £100 gan Glwb y Llewod T  Ddewi i helpu i brynu coed, paent a thybiau newydd. Yn ogystal â hyn, cyfrannwyd planhigion
gan Feithrinfa leol a Marchnad Sirol T  Ddewi.

Buan y dysgodd aelodau SYM mai 8 yw’r nifer uchaf o ddisgyblion y gellir gweithio’n ddiogel gyda hwy a’u rheoli mewn gardd fach. Roedd
hefyd yn hanfodol cael 2 o wirfoddolwyr yn bresennol i oruchwylio’r gr p cyfan rhag ofn y byddai angen sylw unigol ar ddisgybl. Roedd
Iechyd a Diogelwch yn ystyriaeth holl bwysig ac roedd trafodaeth fer am ddiogelwch e.e. trin offer yn ddiogel, ar ddechrau pob sesiwn a
golchi dwylo ar y diwedd yn hanfodol.
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Roedd cyfathrebu rhwng yr ysgol a’r gwirfoddolwyr yn hanfodol os oedd y prosiect am redeg yn
llyfn. Roedd angen cydlynydd ymroddgar i gynnal momentwm a diddordeb. Cadwyd llyfr log
cyfredol i gofnodi’r hyn a gâi ei wneud bob wythnos, beth oedd angen ei wneud yr wythnos
ganlynol a chynllun plannu i’w ddilyn a gâi ei drosglwyddo i’r gwirfoddolwr nesaf ar y rota. Roedd
y llyfr log hefyd yn cynnwys copi o’r rota, manylion cyswllt a’r cytundeb ar gyfer yr ysgol i
bwrpas cyfeirio. Roedd yn ffordd ddefnyddiol i atgoffa pawb ac yn gymorth i’r gwirfoddolwyr
gynllunio eu sesiynau. Hefyd daeth y gwirfoddolwyr at ei gilydd cyn cychwyn tymor yr Hydref
a’r Gwanwyn i drafod y cynlluniau am y tymor. Roedd y cydlynydd hefyd yn cyfarfod o dro i dro gyda’r Pennaeth
i wirio’r trefniadau ac i sicrhau bod ganddo gopi o’r rota a manylion cyswllt y gwirfoddolwyr.

Meddai Susan Preece o SYM Menevia “Rydym wedi rhyfeddu at yr haelioni tuag at y prosiect hwn o ran arian a’r planhigion yr ydym
wedi’u derbyn - peidiwch â bod ag ofn gofyn! Hefyd peidiwch byth â chymryd yn ganiataol faint o amser y mae’n ei gymryd i’r
Swyddfa Cofnodion Troseddol wirio’r gwirfoddolwyr”.

Meddai Raymond Griffiths, Pennaeth Ysgol Bro Dewi “Mae gardd yr ysgol yn defnyddio
ardal o dir a ddefnyddiwyd o’r blaen ar gyfer plannu addurniadol. Oherwydd y dewis
gwael o blanhigion, roedd yn anodd rheoli’r chwyn a gan ei bod yn agos at brif
fynedfa’r ysgol, doedd hi ddim yn olygfa hardd i’r holl ymwelwyr. Fe ddechreuasom
weithio ar glirio’r ardd gyda chymorth grant Tir ar gyfer Dysgu i brynu deunyddiau fel
ffyrch a rhawiau, bin compost a chasgen dd r. Tra bod y gwaith ar y gweill, clywsom
am brosiect Garddio gydag Ysgolion SYM ac o ganlyniad mae gwirfoddolwyr o SYM
yn cwblhau’r gwaith o addasu’r llain yn ardd lysiau a blodau. Maent hefyd wedi
ysgwyddo’r gwaith dyddiol o blannu, cynaeafu a chwynnu, ac maent yn dod i mewn
unwaith yr wythnos yn ystod y tymor i ofalu am yr ardd. Gwerth y prosiect yw y gallwn
ryddhau grwpiau bach i wneud gwaith gwerthfawr ar yr ardd heb i athro orfod gadael y
stafell ddosbarth. Byddai dosbarth o ddisgyblion yn ormod i’w rheoli ar yr un pryd ond
mae’n bosibl rhoi cyfarwyddiadau i bump neu chwech o ddisgyblion, a’u goruchwylio’n
briodol wrth iddynt weithio yn yr ardd. Yn amlwg maent wedi dysgu sgiliau garddio ond
hefyd maent wedi dechrau deall am yr ystyriaethau ehangach, milltiroedd bwyd, ailgylchu a
gofalu am bethau byw.”

Mae’r prosiect wedi’i sefydlu’n dda ac mae SYM yn gobeithio gallu parhau yn yr un modd yn y
dyfodol, gan weithio, o bosibl yn fwy clos gyda’r ysgol, a chael disgyblion i gynllunio beth maent
am ei dyfu a chychwyn rhai planhigion blynyddol o hadau yn y stafell ddosbarth.

23.  SYM Penalun (Sir Benfro) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Gatholig Sant Teilo

Mae’r prosiect hwn wedi bod yn brosiect garddio ar raddfa fach yng nghanol tref Dinbych-y-pysgod. Does gan yr ysgol ddim tir ar
gael ar gyfer garddio ac mae cyllid yr ysgol yn eithaf cyfyngedig.

Mewn ymgynghoriad â’r ysgol yn 2006, cytunwyd i ganolbwyntio ar blannu tybiau blodau a basgedi crog. Gweithiodd pedair aelod o SYM
gyda’r disgyblion drwy dymor yr haf ac oherwydd mai nifer eithaf bach o ddisgyblion sydd yn yr ysgol, bu’n bosibl eu cynnwys i gyd ar
system rota drwy bob sesiwn. 

Ymgeisiodd yr ysgol yng nghystadleuaeth Dinbych-y-pysgod yn ei Blodau a llwyddwyd i ennill y wobr gyntaf yn eu dosbarth. Yna
gwerthwyd y basgedi a’r tybiau ar ddiwedd tymor yr ysgol i gael arian er mwyn parhau â’r prosiect yn 2007.

Roedd mwy o broblemau yn 2007. Yn sgil cyfyngiadau yn yr amserlen a natur y gweithgareddau, dim ond yn nhymor yr haf y bu’n bosibl
i’r ysgol gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn. Canslwyd rhai diwrnodau oherwydd tywydd gwael ac wrth i’r tymor fynd rhagddo bu’n rhaid
ail-amserlennu rhai gweithgareddau yn yr ysgol a’u gwneud yn y cyfnodau garddio. 

Yn anffodus yn ystod 2007, caewyd Ysgol Gynradd Penalun ac o ganlyniad aeth SYM ati i ganolbwyntio eu hymdrechion ar y cyfleusterau
oedd yn weddill yn y pentref yn hytrach na lledaenu eu hymdrechion dros yr ardaloedd cyfagos. Er gwaethaf hyn, llwyddodd SYM i weithio
gyda nifer o ddisgyblion ac unwaith eto rhoddwyd cynnig yng nghystadleuaeth Dinbych-y-pysgod yn ei Blodau gan ddod yn ail yn y
dosbarth.

Gofynnodd yr ysgol i SYM a fyddent yn gweithio gyda hwy eto yn ystod 2008. Y bwriad yw cynnwys mwy o aelodau o SYM yn y prosiect a
hefyd cynyddu’r amrywiaeth o blanhigion a dyfir. Maent yn gobeithio cynnal sesiwn plannu hadau yn un o’u cyfarfodydd SYM er mwyn cael
cymorth rhai o’u haelodau llai heini a hefyd i’w hannog i ofalu gartref am rai o’r planhigion ifanc a’r planhigion plwg. Maent hefyd yn
gobeithio annog yr ysgol i roi cynnig ar dyfu tomatos mewn basgedi crog a pherlysiau a salad mewn tybiau yn ogystal â blodau. 

Mae’n ymddangos bod yr ysgol yn wirioneddol fwynhau cymryd rhan yn y prosiect ac mae wedi bod yn gefnogol a chroesawgar iawn.
Roedd yr ysgol yn falch o dderbyn tystysgrif gan SYM am gymryd rhan yn y prosiect. Mae’r aelodau o SYM sydd wedi bod yn gysylltiedig
â’r prosiect wedi cyfarfod llawer mwy o bobl gyfeillgar yn eu cymuned – athrawon, disgyblion a rhieni sydd bellach yn oedi i gael sgwrs
gyda merched garddio SYM.

Garddio gydag Ysgolion
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24.  SYM Pennant (Ceredigion) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Pennant

Roedd SYM yn hwyr yn cofrestru’r prosiect hwn ac o ganlyniad dim ond taleb compost a dderbyniwyd yn 2006 a dim hadau. Yn sgil
trafodaeth gyda pherchennog y ganolfan arddio leol dechreuodd y disgyblion oedd yn cymryd rhan yn y prosiect baratoi ‘Taflen Sut i
Wneud Gardd’.

Yn 2007 cynlluniodd ac adeiladodd aelodau a disgyblion wely uchel mewn ardal fach ar gyfer plannu pys, ffa a thatws a gosodwyd plastig
du dros weddill yr ardal er mwyn ei ddefnyddio yn 2008. Prynwyd bin compost/ailgylchu a heuwyd hadau yn y stafelloedd dosbarth i
ddangos i’r disgyblion sut mae gwreiddiau a choesynnau planhigion yn tyfu. Rydym wedi cael cnwd da o ystyried faint o blanhigion oedd
gennym. Gobeithio y bydd y prosiect yn parhau ar raddfa fwy yn ystod Gwanwyn 2008.

25.  SYM Pont-iets (Sir Gâr) yn gweithio gydag Ysgol Gwynfryn

Gwirfoddolodd chwe aelod o SYM i weithio gyda disgyblion, a chliriwyd llain fach o dir lle’r
oedd llwyni a choed wedi gordyfu. Heuwyd detholiad o lysiau a blodau a rhoddwyd
planhigion i’r ysgol gan SYM. Cafodd pob disgybl gyfle i fod yn rhan o’r prosiect wrth
i grwpiau o tua 15 disgybl ar y tro ddod i weithio bob wythnos. Roedd y staff yn
frwdfrydig, cefnogol ac yn barod i helpu.

Yng Ngwanwyn 2007 dechreuodd yr ysgol baratoi’r tir ar eu pennau eu hunain ar gyfer
y tymor i ddod cyn i wirfoddolwyr SYM ymuno â hwy.

Mae’r ysgol yn hynod ddiolchgar i SYM am eu cymorth ac yn sicr byddant yn dal ati i
arddio.

Cysylltodd Ysgol Gynradd Pont-iets â SYM Pont-iets ar ddechrau 2007 ar ôl clywed am y
Prosiect Garddio gydag Ysgolion ac roeddent yn awyddus i gymryd rhan ynddo. Cliriodd
yr ysgol ddarn o dir yn barod i wirfoddolwyr o SYM gychwyn gweithio arno. Unwaith eto
cafodd nifer o ddisgyblion gyfle i gymryd rhan yn y prosiect ac roeddent yn garddio mewn
teiars a photiau yn ogystal â’r llain o dir. Maent yn awyddus i ddal ati.

26.  SYM Porth Sgiwed a Sudbrook (Gwent) yn gweithio gydag 
Ysgol Fabanod Sandy Lane

Gweithiodd dwy aelod o SYM gyda’r disgyblion ar y prosiect hwn. Cychwynnodd y prosiect ar ddechrau tymor yr haf
2006. Y nod oedd creu gardd lysiau gyda’r disgyblion.

Mesurwyd dwy lain ar gyfer llysiau a dechreuwyd ar y gwaith palu! Dywedodd aelodau fod hyn yn waith trwm, ond roedd yn
braf gweld y gwaith wedi’i orffen. Nid oedd dosbarthiadau’r Babanod yn gallu cymryd rhan yn y gwaith yma ond rhoesant 
gynnig ar droi’r pridd ar yr wyneb pan oedd cyfle, gan chwilio’n frwd am bryfed genwair a thrychfilod! 

Gan nad oedd arian ar gael, bu aelodau’n benthyg ac yn plannu hadau ac ychydig o blanhigion. Buom yn
llwyddiannus gyda’r canlynol:

• Blodau’r haul – ffefryn amlwg gyda’r disgyblion – tyfodd y rhain yn dda

• Courgettes a Phwmpenni – roedd y courgettes yn llwyddiannus ond wnaethom ni
ddim cychwyn y pwmpenni’n ddigon buan

• Ffa Ffrengig a Phys – cnydau bach ond llwyddiannus

• Tomatos (mewn potiau) – ddim yn llwyddiannus iawn, chwythwyd hwy drosodd a
chawsant eu malu – cnwd bach iawn

• Bresych – Lindys wrth eu bodd â’r rhain! Llwyddom i gael dwy

• Cennin  – Collwyd y cyfan yn fuan ar ôl eu trawsblannu

• Brocoli Piws - Yr unig blanhigion a adawyd yn y ddaear dros y gaeaf. Cafwyd cnwd da

• Letys – llwyddiannus

Fel y disgyblion, fe fwynhaodd aelodau SYM eu tymor cyntaf yn fawr iawn. Roedd y
disgyblion yn teimlo'n gyffrous wrth gasglu eu cnydau eu hunain ac roedd yn braf gweld eu
brwdfrydedd a’u cyffro. Gwerthwyd y planhigion oedd dros ben mewn ffair ysgol ond wyddai
neb beth i’w wneud gyda’r cynnyrch a doedd gan y plant ddim hawl i fynd â’r cynnyrch adref.
Profwyd rhywfaint o’r cynnyrch adeg ei gasglu ac yn y stafell ddosbarth a phrynodd y
gwirfoddolwyr gynnyrch i fynd adref gyda hwy.



Roedd aelodau SYM yn neilltuo tua 2 awr yr wythnos o’u hamser i’r prosiect ac yn dibynnu ar athrawon a disgyblion i ddyfrio’r
planhigion ac ati rhwng eu hymweliadau ac yn ystod y tywydd poeth. Ar ddiwrnodau glawog, bu’r gwirfoddolwyr yn helpu’r plant i

greu llyfr lloffion fel cofnod o’u gwaith caled.

• Dysgwyd nifer o wersi yn y flwyddyn gyntaf. 

• Dechreuodd yr ail flwyddyn ganol Chwefror 2007 a phrynwyd y canlynol gyda grant 
Gweithredu dros Gymunedau Gwledig:

• T  gwydr bach i helpu i egino hadau

• Pibell dd r (roedd cario caniau d r o bell wedi bod yn broblem)

• Compost amlbwrpas, bagiau tyfu a gwrtaith

• Pecyn tyfu madarch a thatws had

Yn ystod 2007 plannwyd hadau pys pêr, cosmos, wylys a tshili. Ailgylchwyd teiars a’u
defnyddio i dyfu tatws. Hefyd plannwyd gardd berlysiau.

Mae Ysgol Fabanod Sandy Lane wedi’i chlustnodi ar gyfer ei chau ym Mehefin 2008. Mae’r
ysgol yn apelio yn erbyn y cynnig. Mae dyfodol y cynllun yn ansicr ond bydd SYM yn parhau
i helpu gyda’r prosiect gwerthfawr hwn tra bydd yr ysgol yn dal yn agored.

27.  SYM Porth Sgiwed a Sudbrook (Gwent) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Undy

Mae’r sawl sydd yn gwirfoddoli ar ran SYM yn yr ysgol hon hefyd yn aelod o staff yr ysgol. Mae’n helpu’r plant amser cinio i blannu, dyfrio
ac ati. Mae hi hefyd wrth law adeg cynaeafu a blasu.  

Defnyddiwyd arian grant Gweithredu dros Gymunedau Gwledig i brynu perlysiau, blodau, potiau, basgedi crog, compost ac eitemau ar
gyfer dyfrio.

Dywed yr ysgol: Cychwynnwyd datblygu Iard Fewnol y babanod yn ardd gyda llain lysiau a blodau. Y llysiau a’r ffrwythau a dyfir yw tatws,
nionod, garlleg, radis, tomatos, moron, ffa dringo, letys, ciwcymerau a mefus. Gobeithio bydd y llain flodau’n cynnwys amrywiaeth o
blanhigion blynyddol a blodau sy’n dringo er mwyn dod â lliw ac arogl i’r rhan yma o’r ysgol. Mae’r disgyblion yn chwarae rhan
lawn ym mhob agwedd o’r garddio ac maent wedi tyfu’r ffrwythau a’r llysiau o hadau. Mae’r ysgol yn
hybu bywyd gwyllt yn eu gardd trwy gael teclyn bwydo a baddon i’r adar.
Mae’r ysgol gyfan wedi bod yn creu gardd synhwyraidd ar gyfer
pob blwyddyn, gan blannu pethau fel perlysiau a blodau lliwgar
ynddynt oherwydd eu harogl a’u lliw.

Mae’r disgyblion yn casglu unrhyw fwyd sydd dros ben sy’n addas
i’w gompostio er mwyn ei ddefnyddio yn eu gardd ac mae casgen
dd r yn yr ysgol i ddal d r glaw. Mae disgyblion o bob oed yn elwa
llawer o’r prosiect ac mae’n rhan bwysig o’r cwricwlwm. Mae’r ysgol
yn rhagweld y bydd y prosiect yn parhau am sawl blwyddyn fel y bydd
gan bob disgybl yn y pendraw ran i’w chwarae yng ngardd yr ysgol.
Mae’r ysgol hefyd yn ddiolchgar iawn am y cymorth caredig y mae
wedi’i gael ac mae’n hyderus bod yr arian wedi’i ddefnyddio mewn
ffordd gyffrous iawn.

28.  SYM Rhaglan, Llandenni a Gwynfryn (Gwent) yn
gweithio gydag Ysgol Gynradd Wirfoddol Rhaglan

Mae SYM wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Rhaglan am dros
ddwy flynedd. Mae hyd at bump o wirfoddolwyr o SYM yn gweithio gyda’r
disgyblion am un pnawn yr wythnos.  

Yn ail flwyddyn y prosiect, roedd SYM Rhaglan yn ffodus o gael grant gan GAVO
(Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent). Defnyddiwyd rhan o’r grant i adeiladu gwelâu
llysiau uchel yn yr ysgol o goed 6” wedi’u trin. Adeiladwyd tri ar ddeg o welâu uchel i gyd -
mewn dau o’r gwelâu gosodwyd tri darn o goed i greu dyfnder pridd ar gyfer cnydau sy’n
gwreiddio’n ddwfn, mewn deg o’r gwelâu gosodwyd dau goedyn ar gyfer y cnydau eraill ac
mewn un gwely defnyddiwyd un coedyn yn unig ar gyfer tyfu mefus. Leiniwyd gwaelod y
gwelâu gyda deunydd pecynnu cardfwrdd oedd wedi’i ailgylchu a rhoddwyd plastig wedi’i
ailgylchu ar hyd yr ochrau. Hefyd cafwyd tair tunnell o gompost am ddim gan Wormtech.

12 Garddio gydag Ysgolion



Dan oruchwyliaeth, aeth disgyblion Blwyddyn 6 ati i adeiladu’r gwelâu gan
ddefnyddio tâp mesur, llif a morthwylion. Heuwyd hadau yn y stafell ddosbarth
gan ddisgyblion Blwyddyn 4 ac aeth aelod o SYM â’r rhain wedyn i’w thŷ gwydr i’w
tyfu gan fod planhigion llynedd wedi mynd yn goeshir! Ar ôl caledu’r planhigion,
aeth y disgyblion ati i’w plannu. Plannwyd india corn, letys, tomatos, pwmpenni,
perlysiau a blodau. Heuwyd pys, moron, betys coch, sibols, tatws, sialóts, blodau’r
haul, courgettes a blodau gwyllt yn syth yn y gwelâu a phlannwyd blodau blynyddol
mewn tybiau mawr i’w harddangos o amgylch adeiladau’r ysgol.

Mae popeth yn y gwelâu uchel wedi’u tyfu mewn dull organig ac mae wedi bod yn
llwyddiant mawr. Yn yr ardd mae dau fin compost lle gall plant gompostio croen
ffrwythau a siwrwd papur. Mae dŵr o do cyfagos yn cael ei gasglu mewn casgen ddŵr.
Cesglir dail yr hydref a’u rhoi yn y ddau fin ar gyfer deilbridd.

Creodd yr ardd argraff dda ar feirniaid “Cymru yn ei Blodau” a “Phrydain yn ei Blodau”.
Enillodd yr ysgol werth £150 o dalebau garddio yng nghystadleuaeth cnwd trymaf y Cyngor Tatws.

29.  SYM Rhaeadr (Powys-Maesyfed) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Rhaeadr 

Mae’r prosiect hwn hefyd wedi ffurfio Clwb Eco ac wedi cychwyn treulio diwrnod cyfan yn garddio gyda
25 o ddisgyblion Blwyddyn 3. Nid oedd yr ardd wedi’i thrin ers rhai blynyddoedd ac roedd yn rhaid
clirio’r chwyn a’r glaswellt ynddi. Rhidyllwyd tomen o bridd oedd ar dir yr ysgol, ac yna
cludwyd y pridd i’r ardd er mwyn ei gymysgu â chompost cyn ei roi mewn tybiau i
dyfu hadau. Llwyddwyd i dyfu amrywiaeth o blanhigion ac mae’r disgyblion wedi
bwyta’r letys a’r radis a dyfwyd. Yn anffodus cafodd y ffa eu bwyta gan lygod! Nid yw’r
ardd yn fawr ond mae wedi’i ffensio ac mae’n cynnwys casgen ddŵr, dau fin compost,
sied i gadw offer ac ambell dwb pren wedi’i roi’n sownd yn y ddaear. Mae’r prosiect yn
dal i adeiladu ar hyn a gyflawnwyd hyd yma.

30.  SYM Sant Cynnwr (Sir Gâr) yn gweithio gydag 
Ysgol Gynradd Llangynnwr

Yng Ngwanwyn 2006 gofynnwyd i SYM Sant Cynnwr helpu i greu gwely o flodau parhaol
gyda’r dosbarth Meithrin. Gan eu bod newydd ddod yn rhan o’r Prosiect Garddio gydag
Ysgolion penderfynwyd rhoi cynnig ar dyfu llysiau yn ogystal â’r blodau, ac ar ôl derbyn hadau
gan Marshalls aethpwyd ati i’w hau ddechrau’r haf. Yn anffodus ni chafwyd llawer o lwyddiant gan
mai ychydig iawn a eginodd yn y “pridd clai sych” a chafodd y rheini eu bwyta’n syth gan drigolion
yr ardd! Ond aeth athro brwdfrydig iawn ati i drefnu bod y disgyblion yn hau hadau ac yn paratoi
llain lysiau o faint da, ac ar ôl palu ychydig o gompost i’r pridd roedd pawb yn barod i blannu.
Rhoddwyd cyfle i bob dosbarth yn yr ysgol gymryd rhan yn y prosiect a neilltuwyd rhan fach o’r
ardd i bob dosbarth dyfu llysiau. Er mwyn helpu i godi arian, gwnaed bocsys ffenestr pren a
phlannwyd planhigion blynyddol ynddynt i’w gwerthu i rieni. Yn y cyfamser parhaodd dwy aelod
o SYM i weithio gyda grwpiau bach o ddisgyblion Meithrin i blannu tybiau mewn gardd furiog
gan gychwyn gyda thoriadau o flodau parhaol o’u gerddi eu hunain neu rai a roddwyd gan
ffrindiau. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn plannwyd llawer o fylbiau’r gwanwyn (erbyn hyn
roedd pwll yn yr ardd wedi’i glirio ac roedd gardd fach arall ar y gweill ar gyfer tyfu blodau
parhaol). Rhannwyd yr hadau a dderbyniwyd gan Suttons yng Ngwanwyn 2007 rhwng y
dosbarthiadau i’w hau (amrywiol oedd y llwyddiant) ynghyd â bag tyfu tatws
gan Humax. Eto plannwyd blodau blynyddol mewn bocsys pren uchel ynghyd
ag ychydig o fylbiau’r gwanwyn oedd wedi tyfu mewn potiau'r flwyddyn
flaenorol.

Mae’r ysgol yn ffodus fod ganddi ddigon o dir i’r disgyblion blannu sawl coeden
ffrwythau ac maent yn gobeithio plannu mwy yn y dyfodol. Maent hefyd yn
gobeithio llenwi’r gwelâu blodau, ac o docio yma a thraw fe ddylent ddal i roi
ychydig o liw yn y blynyddoedd i ddod.
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31.  SYM Y Narth (Gwent) yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Trellech

Bu pedair o wirfoddolwyr o SYM y Narth yn gweithio gyda disgyblion o Ysgol Gynradd
Trellech. Dechreuodd y prosiect ddiwedd gwanwyn 2006 ar ôl i’r Gymdeithas Rieni ac
Athrawon glirio’r llain. Ceisiwyd hau hadau yn y stafell ddosbarth ond ni chafwyd llawer
o lwyddiant oherwydd diffyg gwres a dŵr. Roedd yn rhaid ail-feddwl ac aethpwyd ati i
blannu tatws had, setiau nionod a phlanhigion tomatos. Bu’r rhain yn llawer mwy
llwyddiannus a chafodd y disgyblion fynd â thatws newydd, nionod a phwmpenni
adref. Hefyd plannwyd cennin, ysgewyll Brwsel, bresych a phwmpenni fel planhigion ifanc.
Roedd y disgyblion yn mwynhau eu hunain ac yn gweithio’n ddeheuig. Treuliwyd llawer o amser yn dyfrio a chwynnu. Ar
ôl hyn plannodd disgyblion 6/7 oed hadau a nifer o blanhigion yr oeddent wedi’u derbyn mewn gwely uchel ar gyfer blodau. Yn
ystod gwyliau’r Pasg yn 2007 bu’r ysgol yn ddigon ffodus i gael gwirfoddolwyr o SYM i wneud gwelâu uchel a chychwyn tyfu
planhigion o hadau yn eu tai gwydr eu hunain. Nid oedd y pridd yn y llain yn addas iawn ar gyfer plannu felly defnyddiwyd
compost Wormtech yn y gwelâu uchel. Roedd Pennaeth yr ysgol yn gefnogol iawn ac yn frwdfrydig ynglŷn â’r prosiect, a
darparwyd sied, casgen ddŵr a biniau compost. Mae’r prosiect wedi parhau ac mae mwy o amrywiaeth o lysiau wedi’u tyfu.
Prynwyd berfa, ffyrch border, ffyrch llaw, tryweli, tatws had a nionod gyda grant Gweithredu dros Gymunedau Gwledig.  

32.  SYM Wrddymbre (Clwyd-Fflint) yn gweithio gydag Ysgol Sant Dunawd

Mae un aelod o SYM yn helpu yn yr ysgol un pnawn yr wythnos.

Cyn i’r prosiect Garddio gydag Ysgolion gychwyn roedd yr ysgol wedi creu gardd o dan ofal
yr NNEB yn y dosbarth meithrin/derbyn. Mae’r disgyblion o’r dosbarthiadau iau yn garddio
naill ai am fore neu bnawn yr wythnos, a dysgir pa mor bwysig yw gwisgo menig. Mae
disgyblion hŷn yr ysgol yn defnyddio’r ardd ar gyfer prosiectau gwyddoniaeth, fel ffactorau sy’n
effeithio ar gyfraddau twf. Roedd yn wych gweld un o’r disgyblion hŷn yn ennill y Gystadleuaeth
Chwilair.

Mae’r disgyblion yn cael profiad o’r holl gamau yn y broses o dyfu ffrwythau, blodau a llysiau ac
maent yn plannu hadau mewn potiau neu’n syth i’r ddaear ar ôl iddynt helpu i’w baratoi. Yn 2007
plannodd pob disgybl yn y dosbarth meithrin goncyr mewn pot. Roeddent wrth eu boddau’n gweld
yr egin ddod i’r golwg a chawsant hwyl yn dyfrio ac yn monitro eu cynnydd.

Ar wahân i domatos tyfwyd amrywiaeth eang o lysiau gan gynnwys: tatws, cennin, brocoli, nionod, ffa, pwmpenni a moron ac yn ddiweddar
rhoddwyd cynnig ar dyfu garlleg. Cynaeafwyd y llysiau ac yn aml fe’u coginiwyd yn yr ysgol i’r disgyblion eu bwyta - roeddem ni’n gwneud
hyn cyn James Martin! - Roedd yn anhygoel beth mae disgyblion yn fodlon ei flasu a’i fwyta os ydynt wedi’u tyfu eu hunain. Weithiau
gwerthwyd cynnyrch oedd dros ben i rieni mewn digwyddiadau codi arian ar yr ysgol. Roedd yr holl wastraff o'r ardd yn cael ei gompostio
a rhoddwyd cynnig ar gompostio dail.

Mae gwely perlysiau mawr, coeden afalau a cheirios, a hyd yn oed gwinwydden. Yn 2006 cafodd y disgyblion gyfle i ymweld â gwinllan
leol, casglu grawnwin, eu gwasgu, ffiltro a blasu’r sudd.

Codwyd blodau er mwyn creu lliw ac ar gyfer bywyd gwyllt. Plannwyd rhai mewn tybiau neu mewn gwelâu blodau bach eraill o flaen yr
ysgol i estyn croeso cynnes i ymwelwyr.

Roedd y disgyblion yn cael eu hannog i edrych ar y bywyd gwyllt yn yr ardd a dysgwyd pa mor bwysig
yw pryfed genwair a phryfetach gwerthfawr eraill. Roeddent yn awyddus i wylio’r adar a buont yn cymryd

rhan mewn arolygon gwylio adar yr RSPB.

Meddai Mary Seed “Mae’r bartneriaeth rhwng SYM a’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus iawn. Roedd yr
ysgol wrth ei bodd yn cael help gan SYM, nid yn unig i gael cymorth i alluogi mwy o ddisgyblion i

fwynhau tyfu pethau, ond hefyd i rannu eu gwybodaeth â’r disgyblion. Ar y llaw arall, mae wedi bod
yn bleser gweithio gyda disgyblion mor
frwdfrydig.”

Garddio gydag Ysgolion14
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Cydnabyddiaeth

Hoffai FfCSYM-Cymru ddiolch i aelodau Pwyllgor Llywio’r Prosiect Garddio
gydag Ysgolion am eu harweiniad a’u cefnogaeth - Marylyn Haines Evans,
Cadeirydd; Medwyn Williams, Ymgynghorydd FfCSYM ar y prosiect; Jane
Oakes a Sarah Loftis, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn; Kelvin
Rees, Pennaeth Ysgol Gynradd Catwg; Simon Newson, Pennaeth Ysgol
Eglwys yng Nghymru Ffordun; Linda Lewis, Cydlynydd SYM Ffederasiwn
Gwent ac Ann Newberry, Cydlynydd SYM Ffederasiwn Sir Benfro.

Hoffem ddiolch hefyd i Trevor Roach, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am
hwyluso’r diwrnod Rhwydweithio yn Ionawr 2007.

Diolch i’n cyllidwyr – Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Cynllun Grant
Sector Gwirfoddol Her Iechyd Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru a hefyd i’n noddwyr –
Humax, Marshalls, Suttons a Westland Garden Health.

Ac yn olaf diolch i Gydlynwyr Ffederasiynau SYM am eu gwaith caled a’u hymroddiad:

• Ynys Môn – Yvonne Tatam

• Ceredigion – Kathleen Martin

• Clwyd-Denbigh – Myfanwy Jones

• Clwyd-Fflint – Mary Seed

• Morgannwg – Carol Atkinson

• Gwent – Linda Lewis

• Gwynedd-Caernarfon – Jill Scarff ac Ann Jones

• Gwynedd-Meirionnydd – Jeanette Hudson ac Nia Webster

• Sir Benfro – Ann Newberry

• Powys-Trefaldwyn – Issidy Hafner

• Powys-Maesyfed – Mollie Moore

• Sir Gâr – Chris Burton

Ac i bob SYM am eu llwyddiannau a’u cyfraniad at lwyddiant y prosiect.

Mae mwy o wybodaeth am y prosiect a’r astudiaethau achos ar gael o:-

Swyddfa FfCSYM Cymru

19 Heol yr Eglwys Gadeiriol

Caerdydd CF11 9HA

Ffôn: 029 20221712

E-bost: walesoffice@nfwi-wales.org.uk

Gwefan: www.thewi.org.uk
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Kathleen Martin, Ceredigion 

Yn wreiddiol dangoswyd diddordeb yn y prosiect yn 2006 gan
ddwy ar hugain o ysgolion a llwyddwyd i gynnig cymorth
SYM lleol i 15 o’r ysgolion. Roedd tri deg saith o’n haelodau’n
fodlon helpu gyda’r prosiect a chawsant eu gwirio gan y
Swyddfa Cofnodion Troseddol. Roedd tua 10-15 disgybl ar
gyfartaledd ym mhob grŵp yn yr ysgolion.

Linda Lewis, Gwent 

Roedd sicrhau grant o £1910 gan Gweithredu dros
Gymunedau Gwledig, Sir Fynwy hefyd yn fodd i SYM oedd yn
cymryd rhan yn y rhaglen gynnal cyfarfod rhwydweithio,
gweithdy a phrynu offer ar gyfer yr ysgolion yn y bartneriaeth.
Penderfynwyd mai defnyddio’r arian i adeiladu gwelâu uchel
oedd y ffordd fwyaf llwyddiannus i symud ymlaen. O safbwynt
y disgyblion y llysieuyn mwyaf llwyddiannus oedd pwmpenni,
er o safbwynt y gwirfoddolwyr y llysiau mwyaf llwyddiannus
oedd Letys Lolla Rosa a Pherlysiau. Y blodyn mwyaf
llwyddiannus i’w tyfu yn y ddaear oedd Blodau’r Haul, a Melyn
Mair mewn potiau.

Llwyddodd Linda hefyd i godi nawdd a chymorth ychwanegol
gan Ganolfan Arddio Cas-gwent, Wormtech, Canolfan Arddio
Llanbadog (Wysg), y Gymdeithas Lysiau Genedlaethol a
Yorkshire Tea.

Jill Scarff, Gwynedd-Caernarfon

Rydym yn gobeithio y bydd dwy ysgol arall yn Nyffryn
Conwy’n dangos diddordeb yn y cynllun hwn ac y gallwn
gychwyn gweithio gyda hwy yn ystod Gwanwyn 2008. Mae’r
cynllun hwn yn un a ddylai dyfu dros y blynyddoedd ac rwy’n
si r wrth iddo gasglu momentwm y bydd mwy o’n haelodau am
gymryd rhan ynddo.

Nia Webster, Gwynedd-Meirionnydd

Yr ardd lysiau yn ysgol Llwyngwril oedd y fenter fwyaf
uchelgeisiol gyda disgyblion yn cymryd rhan yn y broses
gyfan. Sefydlwyd timau amlddisgyblaethol, hynod
lwyddiannus yn cynnwys disgyblion, penaethiaid, staff ac
aelodau o SYM yn Ysgol Talsarnau, Ysgol Friog ac Ysgol y
Traeth, a llwyddodd pob un i greu amrywiaeth o welâu blodau
a basgedi crog amrywiol. Ein prif anhawster oedd cael
gwirfoddolwyr i wneud y gwaith palu, ond fe wnes i fwynhau’r
profiad gymaint nes 'mod i am weithio gyda fy nghlwb garddio
lleol yn y dyfodol.

Issidy Hafner, Powys-Trefaldwyn

Sefydlwyd un o’n prosiectau ond ni ddatblygodd yn dda
oherwydd gwrthwynebiad gan rieni. Roedd ysgolion eraill
hefyd â diddordeb yn y prosiect ond nid oedd yn bosibl cael
gwirfoddolwyr ar eu cyfer. Trefnwyd gweithdai ar gyfer
“Garddio mewn Ysgolion a Gartref” ac roedd tua 12 o bobl yn
bresennol ynddynt bob mis.

Ann Newberry, Sir Benfro

Yn Ffederasiwn Sir Benfro roedd 18 o ysgolion yn rhan o’r
prosiect ers y cychwyn ynghyd â 52 o aelodau SYM. Eu
prosiect mwyaf llwyddiannus yn eu tyb hwy oedd yn Ysgol Bro
Dewi a SYM Menevia. Roedd y prosiect hwn yn “boblogaidd
iawn” gyda’r ysgol a SYM fel ei gilydd. Mae gr p garddio gan
SYM, a chymerodd y gr p hwn ran yn y prosiect. Bu llawer o
ganmol yn yr ysgol a’r gymuned. Cafodd disgyblion hwyl garw
yn gweithio yn yr ardd.

O ganlyniad i’r prosiect hwn mae Ysgol Sant Teilo yn gwerthu
tybiau a basgedi crog ar ddiwedd y flwyddyn i godi arian ar
gyfer y flwyddyn ddilynol. Mae’r ysgol hefyd wedi ennill yn eu
dosbarth yn y gystadleuaeth Dinbych-y-pysgod yn ei Blodau.

Gofynnodd disgyblion Ysgol Croesoch yn bersonol i aelodau
SYM ddod yn ôl eto’r flwyddyn ganlynol oherwydd eu bod
wedi mwynhau’r prosiect gymaint.

Y llysiau mwyaf llwyddiannus oedd tatws a’r blodau mwyaf
llwyddiannus oedd Melyn Mair a Blodau’r Haul. Gobeithio y
bydd pob un o’r pedwar prosiect ar ddeg sydd wedi cofrestru
yn ystod 2007 yn parhau.

Ym marn aelodau SYM yn Sir Benfro, roedd yn fwy buddiol
gweithio gyda grwpiau bach o ddisgyblion, tua 6-8 ar y tro.

Yn sgil y Prosiect Garddio gydag ysgolion gofynnwyd i SYM
yn Sir Benfro helpu gyda’r digwyddiad “Tyfwch e, Coginiwch e,
Bwytwch e” a gynhelir gan Gyngor Sir Benfro bob blwyddyn ar
gyfer disgyblion ysgolion cynradd. Cynhelir y digwyddiad dros
gyfnod o bum diwrnod ym Medi ac mae’n cynnwys 1000 o
ddisgyblion o ysgolion ledled y sir. Mae SYM yn gofalu am y
Babell Arddio lle maent yn helpu disgyblion i blannu perlysiau
mewn potiau i fynd â hwy i’r ysgol. Mae cyfle hefyd i aelodau
SYM siarad gyda’r disgyblion am y gwahanol ffrwythau a
llysiau sy’n cael eu harddangos. Mae pob aelod o SYM sydd
wedi cymryd rhan yn y digwyddiad wedi mwynhau’r profiad yn
fawr ac weithiau maent yn cyfarfod y plant y maent yn garddio
gyda hwy yn yr ysgol.

Mollie Moore, Powys-Maesyfed 

Mae Powys-Maesyfed wedi creu partneriaethau gyda chwe
ysgol ac roedd tua 14 o aelodau SYM yn rhan o’r prosiectau
hyn. Y llysiau mwyaf llwyddiannus oedd pys a hefyd
pwmpenni oherwydd eu maint. Mwynhaodd y disgyblion
fwyta’r pys. Cawsant hwyl hefyd yn tyfu blodau’r haul gan eu
bod yn tyfu’n eithaf uchel ac oherwydd eu bod yn gallu tyfu
rhai eu hunain.

Yn ôl yr aelodau o SYM a fu’n rhan o’r prosiectau hyn
dangosodd y disgyblion ddiddordeb a brwdfrydedd, a
soniwyd cymaint yr oeddent wedi’i ddysgu o’r profiad yn
arbennig am fywyd ysgol heddiw o’i gymharu â’u cyfnod eu
hunain yn yr ysgol. Mae’r prosiect yn dal i dyfu ac mae dwy
ysgol arall wedi cychwyn ar brosiectau ar ddiwedd 2007.

Sylwadau Cydlynwyr Ffederasiynau SYM:




