
Pecyn Ysgolion
Cynradd 22/23

Dechrau perffaith i gael pobl ifanc
i gymryd rhan mewn hyfforddi
chwaraeon yn gynnar! Bydd ein

tîm yn eich tywys drwy: 
• Gwers Amser Gwennol 1 • Rheoli

grŵp – asesu risg a diogelwch
• Rheoli grwpiau ar un cwrt 

• Gemau diogel, rheoledig ar un
cwrt • Offer priodol a dillad i bobl

llai 
• Pwysigrwydd hydradiad ac

ymarfer priodol 
• Gemau ar gyfer cynwysoldeb 

Cost: Bydd BW yn darparu mewn
lleoliad ysgol yn rhad ac am ddim
tra bod yr ysgol yn gallu darparu
neuadd am 3 awr Cysylltwch â ni i

archebu!

Newydd!

Croeso nôl!
Mae tîm BW mor
gyffrous i ddechrau cael
plant iau yn ôl ar y cwrt
y tymor hwn! Mae
gennym ni raglenni
newydd gwych ar waith
- cymerwch olwg isod a
chysylltwch â'r Tîm
Datblygu i gymryd rhan

Gwobr Arweinwyr
Llysgenhadon

Efydd



Am ddim!
Ar gyfer Pencampwriaethau Rhyngwladol

Badminton Cymru eleni, hoffem gynnig cyfle i bob
plentyn o Gymru ymuno â ni! Cynhelir y

Pencampwriaethau o'r 29ain Tach- 3ydd Rhag, a
byddwn yn agor y standiau i ysgolion o 29 Tach i 1
Rhag! Byddwn yn anfon ffurflen archebu yn nes at

yr amser ond cadwch y dyddiad!
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Shuttle Time App
Ap Amser Gwennol am ddim ar Google
Play a'r App Store!
 Ar gael mewn 20 iaith 
– 22 Cynllun Gwers 
– 92 Gweithgaredd 
– Tabl Cystadleuaeth 
– Sgorfwrdd – Nodwedd Dynnu
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Bydd ein posteri ysgol yn
cael eu dosbarthu yn yr
wythnos nesaf - ac ar
gael yn ddigidol hefyd!



Dragon Series

Wedi'i anelu at bawb dan 17 oed, mae’r Dragon
Series yn gyfres newydd o dwrnameintiau sy’n
teithio o amgylch Cymru ar gyfer dechreuwyr!

Gyda dyddiadau wedi'u cadarnhau hyd yma yn
Ne, Canolbarth, a Gogledd Cymru, ein nod yw
gwneud y twrnamaint hwn mor groesawgar a

diogel â phosibl. Mae mwy o fanylion ar y wefan! 
www.badminton.wales

Adnabod Talent Talent I.D
Ydych chi wedi gweld talent ifanc eithriadol? Byddem wrth

ein bodd yn eu gweld! Rydym yn cynnal diwrnodau
Adnabod Talent rheolaidd ledled Cymru, ac yn defnyddio

amrywiaeth o ymarferion i: 
Roi cyfle i chwaraewyr ifanc brofi rhai agweddau ar y

Llwybr Perfformiad. 
Asesu chwaraewyr iau sy'n chwarae mewn clybiau lleol ac

Awdurdodau Lleol ledled Cymru ar hyn o bryd. 
Cydnabod eu potensial i ddod yn aelodau o Badminton

Wales. 
Dod o hyd i chwaraewyr y dyfodol o Gymru a fydd yn

cystadlu ar lefel ryngwladol Gallu rhoi adborth i glybiau a
chwaraewyr i wella eu galluoedd.



Addysg i 
athrawon

Mae Badminton Wales yn
cynnig cyfle i ysgolion yng
Nghymru gael eu hyfforddi

gan Shuttle Time trwy ddilyn
cwrs heb unrhyw gost i'ch
ysgol, wedi’i gyflwyno gan
Badminton Wales. Rhaglen
ar-lein yw'r rhaglen Shuttle
Time gyda dros 90 o glipiau
fideo o'r holl ymarferion a

dros 20 wythnos o gynlluniau
sesiwn. Bydd y cwrs yn rhoi

cyfarwyddyd a gwybodaeth i
athrawon er mwyn iddynt allu

cyflwyno'r sesiynau Shuttle
Time.

Gwobr
Athrawon

Shuttle Time
BWF

Beth yw Shuttle Time? 
Rhaglen badminton i

ysgolion sy'n cefnogi'r
egwyddor y dylai plant

fyw bywyd iach ac egnïol,
yn yr ysgol a'r tu allan

iddi. Nod BWF yw gwneud
badminton yn un o

chwaraeon ysgol mwyaf
poblogaidd a hygyrch y

byd.


