
Trefnwr Sesiynau Chwaraeon RhCT • Sport RCT Session Planner

Gweithgaredd|Activity: 1

10-15
munud
minutes

Gweithgaredd|Activity: 2

10-15
munud
minutes

Gweithgaredd|Activity: 3

10-15
munud
minutes

Enw(au): | Name(s): ........................................................................................................................................

Gweithgaredd/Camp: | Activity/Sport: ....................................................................................................................................................................

Canolfan: | Venue: ................................................................................   Dyddiad ac Amser: | Date & Time:..........................................................

Sawl cyfranogwr: | No. of participants: ................................................   Oed: | Age: ............................................................................................
Amcan(ion) y sesiwn: | Aim(s) of Session:

Cyfarpar sydd ei angen: | Equipment needed:

ANAFIADAU/DIGWYDDIADAU | INJURIES/ INCIDENTS
Beth ddigwyddodd? I bwy ydych chi wedi rhoi gwybod? | What happened and who was it reported to?

SYLWADAU | COMMENTS
Beth aeth yn dda? Beth allai gael ei wella? Gawsoch chi unrhyw adborth gan eraill? 
What went well? What could be improved? Any feedback from others?


	Enwau  Names: Scott Woodford
	Text1: Canolfan Chwaraeon Abercynon
	GweithgareddCamp  ActivitySport: Aml-chwaraeon
	Dyddiad ac Amser  Date  Time: 01/07/17 3:30 - 4:30pm
	Text2: 15
	Oed  Age: 9-11 oed
	Text3: Aml-chwaraeon hwyl
	Text4: Conau, bibiau, peli troed/peli rhwyd/peli basged/peli rygbi neu beli meddal
	Text5: Gêm 'Stuck in the Mud' (gweld y fideo adnodd hyfforddi ar www.rctcbc.gov.uk/ChwaraewchRan)Ardal chwarae 20x20 llath (cewch chi wneud yn ardal yn fwy neu'n llai gan ddibynnu ar lwyddiant y chwaraewyr).1 chwaraewr wedi'i ddewis ar hap i ddal y chwaraewyr eraill.Mae gan yr unigolyn funud i ddal cynifer o chwaraewyr ag sy'n bosibl.Cyfrif nifer y tagiau neu nifer y chwaraewyr sydd wedi'u dal ar ddiwedd y funud.5 uchel (High 5) i ryddhau aelod o'r tîm.Dilyniant: 2 ddaliad – cyfrif nifer y tagiau neu nifer y chwaraewyr sydd wedi'u dal ar ddiwedd y funud. Meddwl am ffyrdd eraill i ryddhau chwaraewyr sydd wedi cael eu dal – toilet tag? Ychwanegu tag gyda phêl – tagio chwaraewr gyda'r bêl neu daflu pêl feddal.
	Text6: Gêm 'Gateways' (gweld y fideo adnodd hyfforddi ar www.rctcbc.gov.uk/playyourpart)Ardal chwarae 30x30 llath (cewch chi wneud yr ardal yn fwy neu'n llai gan ddibynnu ar y chwaraewyr). Gosod 10-20 giât wahanol o gwmpas yr ardal chwarae (giât = 2 gôn gyda llath rhyngddyn nhw, defnyddio conau o'r un lliw os oes modd i helpu chwaraewyr i adnabod giatiau). Chwaraewyr i weithio mewn parau i fynd trwy'r giatiau (dau gôn) cyn symud ymlaen at y giât nesaf. Mae gan barau funud i fynd trwy gynifer o giatiau ag sy'n bosibl, pob giât = 1 pwynt.Dilyniant: Methu mynd trwy'r giât sy'n nesaf – rhaid mynd i ran arall o'r ardal chwarae.Os oes giatiau aml-liw – rhaid symud i liwiau gwahanol bob tro neu bydd gan bob pâr liw(iau) arbennig er mwyn sgorio pwyntiau.
	Text7: Gêm 'End Zone' (gweld fideo adnodd hyfforddi ar www.rctcbc.gov.uk/playyourpart)Gosod ardal chwarae 40x20 gydag 'endzone' ar y ddwy ochr (endzone = 3x20 llath, defnyddio conau)Rhannu'r chwaraewyr yn ddau dîm cyfartal (defnyddio bibiau i bennu'r timau neu fibiau vs dim bibiau). Rhaid i chwaraewyr basio'r bêl o gwmpas yr ardal chwarae a sgorio drwy basio'r bêl i aelod o'r tîm yn yr 'endzone' – unwaith i Dîm A sgorio, mae Tîm B yn dechrau o'u llinell cefn.Dilyniant: Isafswm o basiau cyn sgorio?Rhaid i bawb gyffwrdd â'r bêl cyn sgorio? Cael chwaraewr targed i aros yn yr 'endzone' – ychwanegu amddiffynnwr i rwystro pasiau? Cylchdroi'r chwaraewr targed/amddiffynnwr os oes angen.
	Text8: Cafodd un chwaraewr anaf i'w law wrth ddal y bêl yn ystod y gêm 'Endzone'. Aeth i weld athro, a daeth yn ôl i orffen y gêm.
	Text9: Mwynheuodd y plant i gyd y gemau – mae angen sicrhau bod pawb yn cael cyfle i 'dagio' yn yr ymarfer cynhesu. Dewis y timau ar hap ar gyfer y gemau ar y diwedd yn lle gadael i'r plant ddewis timau – timau annheg ar y dechrau. Clustnodi mwy o amser ar gyfer egwyliau – sicrhau bod plant yn dod â dŵr y tro nesaf (daeth rhai o'r plant heb ddiod).


