
CYSTADLEUAETH ARGYFWNG
HINSAWDD

FFRINDIAU'R BYD
 

Yn ystod y flwyddyn yma, 2021, bu i’r Eglwys yng Nghymru gyhoeddi argyfwng
hinsawdd.
Teimlwn ei fod yn hynod bwysig i ofyn barn y plant a phobl ifanc sydd yn ein
hysgolion ar faterion hinsawdd a’r amgylchedd.
Felly dyma hoffem iddynt ystyried:
Pe byddai’r cyfle i rhoi cyngor i’r pobl mewn grym, arweinwyr ein
llywodraethau a’n cymunedau, yngyln a gofalu am ein planed, beth fyddai’r
negeseuon holl bwysig i’w rhannu?
Estynwn wahoddiad felly i’n plant a phobl ifanc i baentio, darlunio neu
ddylunio ddarn o gelf 2D sy’n dangos eu gobeithion am ein planed yn y dyfodol.

O fewn tenpled cylchol hoffwn weld delweddau o sut mae’r disgyblion yn gweld ein
planed yn y dyfodol, eu planed delfrydol. Bydd angen ychydig o eiriau i esbonio eu
gwaith a beth sy’n bwysig i ddyfodol ein planed, ond dim mwy na 50 gair.
Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl disgyblion ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, 3-16
oed.
Bydd rhywfaint o’r celf yn cael ei arddangos yn ein eglwysi cadeiriol ar hyd a lled
Cymru a hefyd ar wefan yr Eglwys yng Nghymru. Mi fydd tri gwobr i ennillwyr o fewn
tri categori:
Cyfnod sylfaen 
Cyfnod allweddol 2
Cyfnod allweddol 3
Cyfnod allweddol 4
Sut mae cystadlu.
Llawrlwythwch y tenpled crwn ar ddiwedd y neges yma. Gall fod yn bapur maint A4
neu A3.
Gallwch brintio a dylunio’n syth arno, defnyddio cyfrifiadur i’w ddylunio, neu gwneud
cylch â llaw. Defnyddiwch ystod o ddeunyddiau a technegau o’r rhestr yma:
Arlunio (e.e. pensil, creon, pin ysgrifennu, pasteli a.y.y.b.), paentio, argraffu, creu
collage.
Mi fydd y gwaith yn cael ei feirniadu am ei greadigrwydd a gwreiddioldeb, gyda’r
beirniad yn edrych am ymateb ysbrydoledig a chreadigol i’r thema.
Mae angen gyrru’r ceisiadau i’ch Swyddfa Addysg Esgobaethol erbyn Gorfennaf 9ed
2021.
Cofiwch rhoi :
Enw, oed, blwyddyn ysgol, enw’r ysgol.
Mi fydd yr ennillwyr yn cael eu cyhoeddi wedi i bawb ddod nôl i’r ysgol ym mis Medi.



DEFNYDDIWCH YR ADRAN YMA I ESBONIO EICH GWAITH


