Proses Gynllunio'r
Bastai Berffaith

Gweithgaredd cynllunio yw hwn.
Mae’n bwysig bod prosiectau cynghorau ysgol yn cael eu cynllunio a bod
modd cyflawni’r nod.
Mae’n bosibl defnyddio’r gweithgaredd yma i gynllunio unrhyw weithgaredd.
Mae archwilio’r risgiau sydd ynghlwm yn agwedd bwysig ar y cynllun.
Mae modd ailymweld â’r adran Addasiadau trwy gydol y prosiect i edrych ar y
sefyllfa a phenderfynu a oes angen newid unrhyw rai o’r adrannau cynllunio
neu hyd yn oed a oes angen addasu’r nod terfynol. Mae hwn yn sgìl bywyd
pwysig ac mae’n darparu profiad cadarnhaol a llwyddiannus, hyd yn oed os
na fydd y nod gwreiddiol yn cael ei gyflawni.
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Enw’r prosiect: Diwrnod y trwynau coch
Disgrifiad:
Pwy sydd ei
eisiau?
Pam?

Cynhwysion -

Pobydd -

Pa adnoddau sydd gennym ni
neu sydd eu hangen arnom ni?

Pa help sydd gennym ni neu
sydd ei angen arnom ni?

Posteri
Bwcedi i gasglu arian

Caniatâd y pennaeth
Cefnogaeth yr athrawon
Ymrwymiad disgyblion

Cael diwrnod codi arian lle mae disgyblion
yn gwisgo rhywbeth coch ac yn talu £1.
Y rhan fwyaf o bobl yn ein barn ni.

I gael hwyl a chodi arian ar
gyfer elusennau.

Rysáit -

Addasiadau -

Beth sydd angen inni ei wneud?

Beth sydd angen ei newid?

Sicrhau caniatâd
Anfon hysbysiadau yn y cofrestrau
Gwneud posteri
Rhoi posteri ar y waliau
Casglu arian
Tynnu lluniau
Anfon arian i mewn

Y popty Beth yw’r risgiau?

Pobl yn ymddwyn yn rhy wirion
Dim digon o bobl yn cymryd rhan
Pobl ddim yn talu

Dosbarthu ‘rheolau’ mewn hysbysiadau
ac ar bosteri
Cael athrawon dosbarth i gasglu arian
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Cynhwysion -

Pobydd -

Pa adnoddau sydd gennym ni
neu sydd eu hangen arnom ni?

Pa help sydd gennym ni neu
sydd ei angen arnom ni?

Enw’r prosiect:
Disgrifiad:
Pwy sydd ei
eisiau?
Pam?

Rysáit -

Addasiadau -

Beth sydd angen inni ei wneud?

Beth sydd angen ei newid?

Y popty Beth yw’r risgiau?

