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Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwy’ wedi
dysgu pa mor bwysig yw cysylltu â’r byd
naturiol o’n cwmpas. Pryd bynnag y
bydda i’n dechrau teimlo straen am yr
ysgol, nawr rwy’n penderfynu mynd am
dro i ailgysylltu â mi fy hun.
Addysgwr Cymheiriaid
o’r Prosiect Addysg Cymheiriaid

O gerdded yn y coed ac eistedd yn yr ardd, i ofalu am
blanhigion tŷ a hyd yn oed gwylio rhaglenni natur, gallwn
ganfod sawl ffordd o gysylltu â natur ble bynnag ydyn ni.
Nid yw cysylltu â natur yn ymwneud yn unig â’r amser rydyn
ni’n ei dreulio yn yr awyr agored; mae hefyd yn ymwneud ag
adeiladu perthynas â natur trwy sylwi a bod yn sensitif i’r hyn
sydd o’n cwmpas. Rydyn ni’n defnyddio’n synhwyrau i
wneud hyn.
Mae cysylltu â natur nid yn unig yn gwella ein hiechyd
corfforol, ond ein hiechyd meddwl hefyd!
Mae ymchwil yn dweud bod cysylltu â natur yn rhoi llawer o
fuddion i’n hiechyd meddwl, sy’n cynnwys:
Teimlo’n hapusach;
Teimlo llai o straen neu
ddicter;
Cael mwy o gwsg o
ansawdd gwell;

Cynyddu hunan-barch a
hunanhyder;
Gwella sylw a
chanolbwyntio;

Teimlo’n llai pryderus;

Annog cyfranogiad mewn
gweithgareddau corfforol;
a

Yn fwy ymwybodol ac yn
ymgysylltu mwy â’r
amgylchedd;

Cynyddu cyswllt
cymdeithasol â phobl
eraill ac anifeiliaid.

Mae’n ddefnyddiol dod o hyd i’n ffordd unigol ein hunain o
gysylltu â natur sy’n golygu rhywbeth i ni.
Bydd y canllaw hwn yn cynnig rhai syniadau i’ch rhoi ar ben
ffordd.
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Dechreuwch Dreulio pum munud yn yn talu sylw i natur yn
gyda phethau eich bywyd bob dydd.
bach
Gall hyn fod pan fyddwch gartref, yn yr ysgol

neu’r tu allan.
Pa siapiau allwch chi eu gweld yn y
cymylau?
Faint o wahanol liwiau sydd ar un ddeilen?
Allwch chi glywed synau anifeiliaid?
Gwnewch yr hyn Cysylltu â natur drwy wneud y pethau rydych yn
sy'n gweithio i chi eu mwynhau.
Efallai bydd y rhain yn wahanol i eraill, ac mae
hynny’n iawn.
Rhowch gynnig ar wahanol bethau a gweld beth
rydych yn ei hoffi – gallwch wastad roi cynnig ar
rywbeth newydd!

Diffoddwch

Mae cael ffôn yn hwylus iawn, yn enwedig wrth
archwilio lleoedd newydd. Ond gallwn ei chael hi’n
anodd diffodd ein dyfeisiau a’n cyfryngau
cymdeithasol, yn enwedig os ydym yn derbyn
hysbysiadau!
Er y gall fod yn anodd, pam na osodwch chi eich
ffôn ar "distaw" a mwynhau synau natur?

Hyd yn oed os ydych chi am ddefnyddio'ch ffôn i
dynnu lluniau, gosodwch eich hysbysiadau i “fud”
fel nad ydych chi'n cael eich tynnu sylw.
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Gofynnwch
am gwmni

Gall amgylcheddau naturiol fod yn lleoedd da i
gysylltu ag eraill.
Weithiau, gall fod yn hwyl archwilio lleoedd
newydd gyda’ch ffrindiau neu eich teulu.
Pam na wnewch chi awgrymu gweithgaredd tu
allan i roi cynnig arno gyda ffrind?

Defnyddiwch Ceisiwch ddefnyddio eich holl synhwyrau pan
eich holl
yn archwilio eich amgylchedd – bydd
synhwyrau fyddwch
hyn yn gwneud i chi deimlo mwy o gysylltiad â
natur.

Arafwch a
thalwch sylw

Teimlwch risgl coeden gyda’ch llaw, aroglwch
rosyn, gwrandewch ar hisian sioncyn y gwair,
sylwch ar sut mae canghennau’n symud gyda’r
gwynt neu'n dal glaw ar eich tafod i weld sut mae’n
blasu!
Weithiau rydym yn anghofio arafu a
gwerthfawrogi natur o’n cwmpas.
Ceisiwch fod yn y foment pan fyddwch yn mynd
am dro neu wrth eistedd ar fainc.

Ymwybyddiaeth ofalgar yw hyn – sef y sgil o dalu
sylw i’r hyn sy’n digwydd yn eich meddwl a’ch
corff ar y foment hon, heb feirniadaeth.
Weithiau, gallwn fethu rhyfeddodau natur drwy
beidio â thalu sylw neu drwy beidio â rhoi’r amser i
ni’n hunain edrych.
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Does dim rhaid Gall treulio amser y tu allan yn eich parc lleol neu
i chi fynd yn ardd fod cystal i iechyd meddwl ag yw archwilio
bell
lleoedd sy’n bellach i ffwrdd.
Pan fyddwn yn archwilio natur o’n cwmpas, mae’n
bwysig ein bod yn teimlo’n gyfforddus a diogel,
rhywbeth nad yw pawb yn gallu ei deimlo ym
mhob lleoliad.
Meddyliwch yn ofalus am y lleoedd naturiol sydd
ar gael i chi a lle byddech yn teimlo’n gyfforddus a
diogel yn ei archwilio.
Os nad ydych yn teimlo’n ddiogel, nid eich bai chi
yw hynny – meddyliwch am beth fyddai’n gwneud
i chi deimlo’n fwy diogel. Gallech fynd â ffrind neu
aelod o’ch teulu gyda chi, a gallech hyd yn oed
arwyddo neu ddechrau deiseb i wneud eich ardal
leol yn fwy diogel.
gennych y potensial i wneud gwahaniaeth i
Gweithredwch Mae
natur o’ch cwmpas, a thu hwnt, trwy fod yn rhan o
weithgareddau sy’n creu newid amgylcheddol
cadarnhaol.

Cadwch yn
ddiogel

Mae’n bwysig cymryd amser i wrando ar brofiadau
pobl a meddwl yn greadigol am syniadau newydd
neu gynlluniau a allai helpu i wella mynediad pawb
at natur.
Os down at ein gilydd, gallwn ddefnyddio ein llais
ar y cyd i ymgyrchu am newidiadau fel gwella
goleuo mewn mannau cyhoeddus megis parciau.
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Dod o hyd i’ch lle eich hun ym myd natur
Dod â natur i mewn

Bwyta brecwast o flaen y ffenest, gan sylwi ar natur y
tu allan.
Tyfu llysiau ar eich silff ffenest.
Gofalu am blanhigyn mewn pot y tu mewn.
Gwrando ar synau natur fel rhaeadr neu alwadau
morfil i’ch helpu chi ymlacio.
Gwylio rhaglen am
fywyd gwyllt.
Gosod bwydwr adar,
naill ai yn eich gardd
neu ar eich silff ffenest
– a gweld a ddaw adar
am damaid i’w fwyta!
Eistedd wrth ffenest
sydd ar agor a gwrando
ar y synau y tu allan.
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Dod o hyd i’ch lle eich hun ym myd natur
Bod yn greadigol

Rhowch gynnig ar rwbiad rhisgl.
Tynnwch lun o beth mae natur yn ei olygu i chi.
Ysgrifennwch frawddegau creadigol.
Gwnewch fraslun sydyn o wrthrych
naturiol neu’r hyn sydd o’ch cwmpas.
Ysgrifennwch gerdd neu eiriau cân am
eich hoff le naturiol.
Casglu gwrthrychau naturiol a gwneud
cerdyn i rywun sy’n annwyl i chi.

Bod yn egnïol

Ymarfer yoga neu ymestyn
yn yr ardd neu mewn parc
lleol.
Mynd am dro neu redeg.
Sglefr-fyrddio.

Mynd ar y beic.
Mynd i nofio tu allan.
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Dod o hyd i’ch lle eich hun ym myd natur
Treulio amser yn archwilio eich lleoedd
naturiol lleol

Ymweld â pharc neu goedwig, sylwi ar y gwahanol goed
a blodau.
Dod o hyd i fainc leol i eistedd arni ac edrych ar yr awyr.
Sylwi sut mae’r cymylau’n symud, eu siapiau a’u lliwiau.
Mynd am dro hir ger yr afon neu’r môr, gwrando ar
symudiad y dŵr.
Defnyddio ap fel Geocaching neu Seek i wneud bod y
tu allan yn fwy cyffrous.

Ymwybyddiaeth ofalgar

Eistedd yn eich gardd neu ar fainc yn y parc a
chanolbwyntio ar eich anadlu.
Mynd am dro mewn man naturiol lleol. Defnyddio’ch
synhwyrau i arsylwi ar yr hyn sydd o’ch cwmpas.
Rhoi dŵr i blanhigion y tu mewn a thu allan.
Darlunio neu beintio’r olygfa o’ch ffenest.
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Cysylltu ag eraill
Tu allan

Mynd am bicnic gyda ffrindiau neu deulu.
Mynd am dro gyda grŵp.
Ymweld â lleoliadau treftadaeth lleol.

O gartref

Bwydo’r hwyaid mewn pwll lleol.
Treulio amser gyda’ch anifail anwes neu
wylio gwe-gamerâu byw o sawl sŵ ledled
y DU o’ch soffa gyfforddus!
Garddio tu mewn neu du allan gyda’ch
teulu.
Dilyn cyfrif Instagram sy’n canolbwyntio
ar natur fel @bbccountryfile.
Cynnal cystadleuaeth gyda’ch ffrindiau –
pwy all dyfu’r blodyn haul talaf neu dyfu
fwyaf o domatos!

Yn yr ysgol

Mynd am daith natur dosbarth yn yr ardal
leol.
Trefnu i gasglu sbwriel ar dir yr ysgol neu
mewn parc lleol.
Cofrestru ar gyfer Gwylio Adar yr Ysgol
yr RSPB.
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Bod yn rhan o rywbeth mwy, gweithredu
Gosod bwydwr adar yn eich gardd neu gadewch hadau
ar y silff ffenest ar gyfer yr adar.
Defnyddio poteli diod y gallwch eu hail-ddefnyddio yn
hytrach na phrynu diod mewn poteli plastig.
Ailgylchu cymaint ag y gallwch, boed hynny gartref, yn yr
ysgol neu’r tu allan.
Tyfu blodau, sy’n dda ar gyfer gwenyn, ar eich silff
ffenest.
Codi sbwriel pan fyddwch yn mynd am dro.
Cofrestru a rhannu deiseb neu ymgyrchu dros warchod
yr amgylchedd.
Gwirfoddoli mewn gardd gymunedol leol.
Cymryd rhan mewn ymgyrch
dacluso gymunedol, neu
drefnu un.
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21 Planet
Arbed
Awgrymiadau

#Adventures
AtHome

My
Footprint
Ap

Cystadlaethau
Ffotograffiaeth
Bywyd Gwyllt
Ffyrdd
WWF i
gysylltu â
natur

Mae llwyth o ffyrdd syml y gall pob un ohonom wneud
gwahaniaeth go iawn a rhoi help llaw i natur. Mae
Llysgenhadon Ieuenctid WWF wedi rhannu 21 o’u
cynghorion a’u gweithredoedd gorau ar gyfer achub y
blaned.
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/202103/WWF_Youth_Ambassadors_21Actions.pdf
Cyflwr meddwl yw bod yn anturiaethwr – bod yn ddewr
a phenderfynol, cefnogi eraill a chael hwyl ym mhopeth a
wnawn. Edrychwch ar ganllawiau ‘anturiaethau gartref’
Girlguiding ar gyfer pob oed.
https://www.girlguiding.org.uk/what-we-do/adventuresat-home/
Mae’r ap hwn yn darparu cyngor ymarferol ar sut y
gallwch chi gyflwyno newidiadau cadarnhaol i’ch bywyd
er mwyn lleihau eich effaith ar yr amgylchedd. Mae yna
nifer o heriau i chi gymryd rhan ynddynt, o gwtogi ar eich
defnydd o blastig i fwyta pryd bwyd sy’n seiliedig ar
blanhigion; mae pob her yn rhoi cyfle newydd i chi
wneud eich rhan dros y blaned.
https://www.wwf.org.uk/myfootprint
Mae ffotograffiaeth yn un o nifer o ffyrdd y gallwch fynd
allan a mwynhau ardaloedd gwyllt. Beth am gyflwyno llun
i gystadleuaeth ffotograffiaeth bywyd gwyllt? Mae digon
o ddewis.
https://www.wildlifetrusts.org/other-ways-getinvolved/wildlifephotography
Darllenwch gynghorion gwych y WWF ar gysylltu â natur
er mwyn gwella’n lles.
https://www.wwf.org.uk/5-ways-connect-nature-helpour-wellbeing
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Action for Ymunwch â’r rhaglen ddigidol hon, sy’n cefnogi pobl ifanc
Conservation's 13-17 oed i weithredu dros yr amgylchedd.
WildWEB https://www.actionforconservation.org/online
Mae’r WWF yn darparu cyfres o weithgareddau ‘gwneud'
a gynlluniwyd i annog bywyd gwyllt i’ch ardal leol ac i
archwilio eich hoffter o natur.
https://www.wwf.org.uk/learn/love-nature/get-making

#LearnToLoveNature

Ymarfer
gynnig ar y myfyrdod byr hwn er mwyn cysylltu â
Ymwybyddiaeth Rhowch
natur.
Ofalgar
https://youtu.be/nsGbtrl1WkU
Headspace
rhithwir Teithiwch i’r trofannau, yr anialwch a’r mynyddoedd heb
Royal adael y tŷ gyda lluniau o Erddi Kew a Wakehurst Place.
Botanical https://www.kew.org/about-us/virtual-kew-wakehurst
Gardens
podlediad
Call of the
Wild

Gwrandewch ar gyfres podlediadau WWF. Mae pob
pennod yn cloddio’n ddyfnach i’r bygythiadau
amgylcheddol sy’n ein hwynebu.
https://www.wwf.org.uk/podcast
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Rydym yn eich gwahodd i
#ConnectWithNature i
cefnogwch eich iechyd meddwl!

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gymryd
rhan.
Amser
cystad
Gweld lu!
dyfu'r bpwy all
haul tallodyn
af!

Byddwchoyln
greadig wch
Gwnewchwfel nyn
adar neu

Ewch i gasglu
Her fach nïol’
sbwriel gyda ‘Gweithredu, Eg
ffrindiau a theulu
wnewch 3a0rfer
G
yn eich ardal leol munud o ym
r
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r
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y
d
y
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f
r
o
c
Cynnal neu
mis Mai!
gymryd rhan
mewn cwis
natur

I gael mwy o wybodaeth am Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni,
ewch i mentalhealth.org.uk/mhawor ymunwch â'r sgwrs ar gyfryngau
cymdeithasol gan ddefnyddio #ConnectWithNature a
#MentalHealthAwarenessWeek
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Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf
wedi sylweddoli pa mor hanfodol
yw hi i mi dreulio amser i ffwrdd o'r
sgriniau a gweithio. Mae'n caniatáu
imi glirio fy mhen ac anadlu'n
rhydd, heb boeni am aseiniadau
sydd ar ddod, hyd yn oed os yw am
gyfnod byr yn unig. Mae hyn yn rhoi
amser imi fyfyrio ar fy meddyliau
a'm teimladau.
Addysgwr Cymheiriaid
o’r Prosiect Addysg Cymheiriaid
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Llawer o ddiolch i ddisgyblion a staff y City of London Academy Highgate Hill, Ysgol St Edmund’s
ac Ysgol Uwchradd St Mungo’s am gefnogi datblygiad y Pecyn Ysgol Cysylltu â Natur.

