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UNED 3: beth yw masnach deg?             Ystod oedran: 7-11 oed     

Amlinelliad 
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o’r hyn y mae Masnach Deg yn ei olygu. Byddant yn chwarae gêm efelychu lle byddant yn cael eu rhoi yn sefyllfa ffermwr bananas. Bydd 
chwarae’r gêm yn helpu’r dysgwyr i feddwl am rai o’r heriau y mae ffermwyr bananas yn eu hwynebu, yn ogystal â darganfod am yr effeithiau cadarnhaol y gall Masnach Deg eu cael ar 
fywydau ffermwyr a gweithwyr sydd ar waelod y gadwyn gyflenwi bananas. Yna bydd y dysgwyr yn meddwl yn feirniadol am gamau gweithredu posibl yn ymwneud â Masnach Deg y gallent 
eu cyflawni yn yr ysgol, ac yn trafod eu syniadau gyda dysgwyr eraill. 

Amcanion dysgu 

• Gallu gwrando ar eraill ac ymateb iddynt, a chymryd rhan mewn trafodaethau. 

• Datblygu empathi gyda phobl eraill. 

• Gwybod beth mae Masnach Deg yn ei olygu a bod yn ymwybodol o rai o’r effeithiau 
cadarnhaol y gall eu cael ar fywydau pobl. 

• Datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol. 

Deilliannau dysgu 

• Bydd y dysgwyr yn chwarae gêm efelychu mewn grwpiau a fydd yn eu helpu i feddwl am rai 
o’r heriau y mae ffermwyr bananas yn eu hwynebu a dod i wybod am yr effeithiau 
cadarnhaol y gall Masnach Deg eu cael ar fywydau ffermwyr a gweithwyr ar waelod y 
gadwyn gyflenwi bananas. 

• Bydd y dysgwyr yn meddwl yn feirniadol am gamau posibl y gallent eu cymryd er mwyn 
hyrwyddo Masnach Deg. 

• Bydd y dysgwyr yn trafod eu syniadau gydag eraill ac yn negodi er mwyn gwneud 
penderfyniadau ar y cyd ynglŷn â pha gamau gweithredu Masnach Deg fyddai’r rhai gorau 
iddynt eu cyflawni yn eu hysgol. 

Cwestiynau allweddol 

• Beth yw Masnach Deg? 

• Sut brofiad oedd bod yn ffermwr bananas? Beth oedd yn her? Pam?  

• Sut yr oedd eich grŵp wedi ymdopi ar ôl cyflwyno senario? 

• Beth oedd yn deg am y gêm a beth oedd yn annheg? 

• Pa gamau gweithredu i hyrwyddo Masnach Deg yw’r rhai gorau yn eich barn chi a 
pham? 

Adnoddau 

• Sioe sleidiau Ewch yn Bananas: sleidiau 16 i 18 

• Taflenni gweithgareddau:  
1. Templed banana 
2. Cardiau senario 
3. Sgorio camau gweithredu 

• Taflenni plaen o bapur A4, pensiliau lliwio a sisyrnau. 

Nodyn addysgu pwysig 
Gweithgareddau ac adnoddau sy’n cael eu hawgrymu er mwyn cefnogi eich addysgu yn hytrach na’i arwain yw’r rhain. Gall fod angen mewnbwn addysgu ychwanegol i ddatblygu 
gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y dysgwyr o rai o'r cysyniadau hyn. Cymerir yn ganiataol y bydd athrawon yn dewis ymestyn y gweithgareddau mewn uned dros fwy nag un wers. 
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Gweithgaredd 3.1 (10 mun)  

Cwis bananas (gweithgaredd cychwynnol dewisol)       

• Defnyddiwch y cwestiynau ar sleid 16 o’r sioe sleidiau Ewch yn Bananas i asesu dysgu’n 

anffurfiol yn ystod Unedau 1 a 2. Mae’r atebion i’w gweld yn nodiadau’r sleidiau.  

 

Gweithgaredd 3.2 (60 mun+)  

Fyddech chi’n gallu bod yn ffermwr bananas? 

• Atgoffwch y dysgwyr bod llawer o wahanol gamau a phobl yn rhan o daith banana, o’r adeg y 

mae’n cael ei thyfu i’r adeg y mae’n cael ei gwerthu yn yr archfarchnad yn y DU. Gwahoddwch y 

dysgwyr i roi enghreifftiau o rai o’r bobl a’r camau y gallant feddwl amdanynt. Dywedwch fod y 

broses gyfan hon yn cael ei galw’n gadwyn gyflenwi. Noder: Efallai y bydd hyn wedi’i drafod yn 

barod os yw’r dysgwyr wedi gwneud y Cwis bananas yng Ngweithgaredd 3.1. 

• Eglurwch y dylai pawb sy’n rhan o gadwyn gyflenwi banana allu gwneud digon o arian o’r gwaith 

y maent yn ei wneud. Fodd bynnag, nid yw hyn yn bosibl bob amser, ac yn aml iawn ffermwyr a 

gweithwyr tyddynnod sydd ar waelod y gadwyn yw’r rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf. Mae 

llawer o ffermwyr a gweithwyr tyddynnod yn ei chael yn anodd gwneud bywoliaeth dda ac ennill 

digon o arian i allu cynnal eu hunain a’u teuluoedd. Yn aml iawn hefyd dyma’r bobl sydd â’r lleiaf 

o rym i allu gwneud rhywbeth ynglŷn â’r sefyllfa gan nad ydynt mewn sefyllfa i fynnu pris uwch 

gan gwmnïau anferth fel yr archfarchnadoedd.  

• Dangoswch sleid 17 a gofynnwch i’r dysgwyr a ydynt wedi gweld y symbol hwn o’r blaen. Beth 

mae’n ei olygu? Eglurwch mai dyma Nod Masnach Deg a’i fod i’w weld ar lawer o eitemau bwyd, 

er enghraifft coffi, te, siocled, siwgr a bananas. Mae prynu eitemau bwyd Masnach Deg yn 

golygu bod y ffermwyr a’r gweithwyr sy’n ymwneud â’u cynhyrchu yn cael pris tecach am y 

gwaith y maent yn ei wneud. Mae Masnach Deg hefyd yn helpu i wella amodau gwaith y bobl 

sydd ar waelod y gadwyn gyflenwi, yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd. 

• Yn aml iawn bydd yn anodd i ffermwr bananas newid y sefyllfa ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, 

trwy ymuno â ffermydd eraill mewn cwmni cydweithredol, mae gan ffermwyr fwy o bŵer i negodi 

prisiau tecach â'r cwmnïau mawr sy'n prynu eu cynnyrch. Pan fydd y cwmni cydweithredol yn 

gwerthu cynnyrch y ffermwyr ar delerau Masnach Deg, bydd y grŵp hefyd yn cael ychydig o 

arian ychwanegol, a elwir yn bremiwm Masnach Deg, y gellir ei ddefnyddio i helpu pawb yn y 

gymuned. Gall cymunedau benderfynu sut i wario’r arian hwn; er enghraifft, ar ofal iechyd, 

addysg neu adeiladu ffyrdd newydd. 

• Eglurwch fod y dysgwyr yn awr yn mynd i chwarae gêm efelychu lle byddant yn cael eu rhoi yn 

sefyllfa ffermwr bananas. Bydd chwarae’r gêm yn eu helpu i feddwl am rai o’r heriau y mae 

ffermwyr bananas yn eu hwynebu a dod i wybod am rai o’r effeithiau cadarnhaol y gall Masnach 

Deg eu cael ar eu bywydau. 

• Trefnwch y dysgwyr yn grwpiau o bedwar a rhowch y canlynol i bob grŵp: pedair pensel, pedair 

dalen blaen o bapur A4, dau siswrn, dwy bensel liw ac un copi o’r Templed banana (Taflen 

gweithgaredd 1). 

• Eglurwch fod y dysgwyr yn awr yn ffermwyr bananas sy’n byw yng Ngholombia. Maent yn tyfu 

bananas sydd wedyn yn cael eu cludo i’r DU i’w gwerthu mewn archfarchnadoedd. Rhaid i bob 

grŵp ddefnyddio’r deunyddiau a roddwyd iddynt i greu cynifer o “fananas” cyfan ag y gallant. 

Gall y dysgwyr ddefnyddio’r bananas a ddarperir yn y templed fel canllaw i luniadu, lliwio a 
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thorri rhagor o fananas o’u dalenni plaen o bapur. Gallant hefyd ddefnyddio’r bananas yn y 

templed i gyfrannu tuag at eu cyfanswm. Y grŵp sy’n cynhyrchu’r nifer mwyaf o fananas fydd yn 

ennill y gêm.  

• Anogwch y dysgwyr i ddefnyddio eu hadnoddau’n ofalus (yn enwedig y dalenni plaen o bapur) 

ac i feddwl sut y bydd eu grŵp yn cydweithio’n effeithiol. Efallai hefyd y byddech yn hoffi pennu 

“safon ansawdd” gofynnol ar gyfer y bananas a gynhyrchir, er enghraifft maint, siâp a 

thaclusrwydd y lliwio. 

• Eglurwch y bydd yn rhaid i’r dysgwyr ymdopi â newid yn eu hamgylchiadau yn ystod y gêm a 

fydd yn effeithio ar eu gallu i gynhyrchu bananas. Dechreuwch y gêm, yna dilynwch un o’r 

opsiynau isod:  

 

Opsiynau 

1. Os nad oes gennych lawer o amser ar gyfer y gweithgaredd hwn, gallech stopio’r gêm ar ôl 

pump i ddeg munud a rhoi un o bedwar cerdyn senario posibl i bob grŵp (gweler Cardiau 

senario – Taflenni gweithgaredd 2a a 2b). Rhowch amser i’r dysgwyr ddarllen y senarios a dilyn 

eu cyfarwyddiadau. Ailddechreuwch y gêm am bump i ddeg munud arall yna dod â’r gêm i ben. 

2. Os oes gennych fwy o amser, gallech stopio’r gêm ar ôl pump i ddeg munud a rhoi un o’r 

senarios i bob grŵp cyn rhedeg y gêm am bump i ddeg munud arall. Yna gallech roi senario 

arall i’r dysgwyr a pharhau i redeg y gêm am bump i ddeg munud arall. Gallech ailadrodd y cam 

hwn eto fel bod y grwpiau’n profi mwy na dau senario. 

• Cyhoeddwch enw’r tîm buddugol ar ddiwedd y gêm. Mae’n debyg mai’r grŵp (neu un o’r 

grwpiau) a brofodd senario 4 fydd y grŵp buddugol. Caniatewch ychydig o amser ar gyfer 

trafodaeth ar ddiwedd y gêm. Ymhlith y cwestiynau trafod posibl y mae: 

o Sut brofiad yw bod yn ffermwr bananas? Beth oedd yn her? Pam?  

o Sut yr oedd eich grŵp wedi ymdopi ar ôl cyflwyno senario? 

o Sut y gwnaeth effaith y senario(s) wneud i chi deimlo? 

o Beth oedd yn deg am y gêm a beth oedd yn annheg? 

• Eglurwch fod y gêm yn darlunio rhai o’r heriau y mae ffermwyr bananas yn eu hwynebu, yn 

ogystal â’r effeithiau cadarnhaol y gall Masnach Deg eu cael ar eu bywydau.  

 

Gweithgaredd 3.3 (30 mun+)  

Gweithredu i gefnogi Masnach Deg 

• Gofynnwch i’r dysgwyr beth mae gweithredu yn ei olygu. Eglurwch y gallwn feddwl am weithredu 

yn y cyd-destun hwn fel gwneud rhywbeth i helpu i stopio sefyllfa (ddrwg fel rheol) rhag datblygu 

neu barhau. 

• Eglurwch y bydd y dysgwyr yn meddwl am ffyrdd posibl y gallent weithredu i gefnogi Masnach 

Deg. 

• Trefnwch y dysgwyr yn grwpiau o dri neu bedwar. Bydd angen i bob grŵp gael lle ar y bwrdd i 

symud naw cerdyn gweithredu o gwmpas. Rhowch gopi o Sgorio camau gweithredu (Taflen 

gweithgaredd 3) i bob grŵp. 
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• Eglurwch fod y daflen weithgaredd hon yn darparu naw ffordd bosibl y gallai’r dysgwyr 

weithredu. Darperir tri blwch gwag rhag ofn y bydd ar y dysgwyr eisiau meddwl am eu syniadau 

eu hunain.  

• Dylai’r dysgwyr dorri o amgylch y blychau ac yna gosod y camau gweithredu ar ffurf diemwnt yn 

ôl pa mor “dda” yw pob un yn eu barn hwy. Dylent osod y cam gweithredu “gorau” ar y top, yn 

cael ei ddilyn gan res o’r ddau nesaf, yna rhes o dri ac yn y blaen. Mae enghraifft o “drefn 

diemwnt” i’w gweld yn Sgorio camau gweithredu ac ar sleid 18.  

• Pwysleisiwch nad oes atebion cywir ac anghywir, ond y bydd manteision ac anfanteision i bob 

cam gweithredu. Dylai’r dysgwyr eu gosod yn eu trefn, fel sydd orau yn eu barn hwy. Efallai y 

byddech yn hoffi annog y dysgwyr i feddwl pa mor hawdd fyddai cam gweithredu, yn ogystal â 

faint o effaith y byddai’n ei gael. Os oes anghytundeb, dylai’r dysgwyr weithio gyda’i gilydd fel 

grŵp i benderfynu ar y drefn orau.  

• Dylech ganiatáu amser ar ddiwedd y gweithgaredd i’r dysgwyr rannu eu syniadau fel grŵp cyfan. 

Archwiliwch y dewisiadau y mae’r dysgwyr wedi’u gwneud a’r rhesymau drostynt. Trafodwch y 

meini prawf a ddefnyddiwyd ganddynt i wneud eu penderfyniadau, er enghraifft dichonoldeb, 

priodoldeb, effeithiolrwydd neu gost. 

• Yna gallai’r dysgwyr benderfynu ynglŷn â cham gweithredu i’w roi ar waith fel grŵp neu fel 

dosbarth cyfan.  

 

Syniadau pellach 

• Defnyddiwch adnoddau addysgu’r Sefydliad Masnach Deg i ddarganfod rhagor am Fasnach 

Deg a’r effeithiau cadarnhaol y gall eu cael ar fywydau ffermwyr a gweithwyr:  

schools.fairtrade.org.uk/  

• Defnyddiwch adnodd ‘Global Food Challenge’ Oxfam i archwilio’r angen am system fwyd fyd-

eang decach. Darganfyddwch sut mae cadwyni cyflenwi byd-eang yn gweithio ar hyn o bryd; o 

ble mae ein bwyd yn dod, a beth yw rhai o’r heriau sy’n wynebu’r ffermwyr bach sy’n cynhyrchu’r 

bwyd. 

www.oxfam.org.uk/education/classroom-resources/global-food-challenge/  

• Gellid annog dysgwyr hŷn neu ddysgwyr mwy talentog i feddwl yn fwy beirniadol am effeithiau 

ac effeithiolrwydd Masnach Deg.  

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin sydd ar wefan y Sefydliad Masnach Deg yn fan cychwyn 

defnyddiol ar gyfer archwilio beirniadaethau posibl o Fasnach Deg:  

www.fairtrade.org.uk/en/what-is-fairtrade/faqs      

Ymhlith y cwestiynau trafod posibl y mae: 

o A ydych yn meddwl ei bod yn well prynu bwyd sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol ynteu fwyd sydd 

wedi’i gynhyrchu gan ffermwyr ag ardystiad Masnach Deg mewn gwledydd tlotach?  

o Os yw Masnach Deg yn opsiwn tecach, pam nad yw pob ffermwr mewn gwledydd tlotach 

wedi’i gofrestru â Masnach Deg?  

o Pam nad yw’r Nod Masnach Deg yn gymwys i ffermwyr yn y DU? 

  

http://schools.fairtrade.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/education/classroom-resources/global-food-challenge/
http://www.fairtrade.org.uk/en/what-is-fairtrade/faqs
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o Pam y mae cynnyrch sydd â Nod Masnach Deg arnynt yn aml yn ddrutach na chynnyrch nad 

yw’r nod arnynt? 

o Pam nad yw’r ffermwyr a’r cynhyrchwyr yn derbyn canran fwy o bris manwerthu eitem 

Masnach Deg na phobl eraill yn y gadwyn gyflenwi? 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB / Y Sefydliad Masnach Deg 

Gallwch ddefnyddio'r lluniau a'r wybodaeth gysylltiedig at ddibenion addysgol yn eich sefydliad 

addysgol. Bob tro y byddwch yn eu defnyddio, rhaid i chi gydnabod y ffotograffydd sy'n cael ei enwi 

ar gyfer y llun hwnnw, ynghyd ag Oxfam a’r Sefydliad Masnach Deg. Ni chewch ddefnyddio'r lluniau 

na'r wybodaeth gysylltiedig at ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch sefydliad addysgol. Mae pob 

gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith 

prosiect hwnnw ei gyflawni. 
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Templed o Fanana                Taflen Gweithgaredd 1 
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Cardiau Senario              Taflen Gweithgaredd 2a 

Senario 1 – Newid Hinsawdd  

Cefndir 

Mae tymereddau'r byd yn codi oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Mae llawer o wyddonwyr 

yn credu y bydd tywydd eithafol, er enghraifft tywydd poeth, sychder a llifogydd, yn 

gwaethygu ac yn digwydd yn fwy aml, ac y bydd y tymhorau yn dod yn fwy anodd eu 

rhagweld. Bydd hyn yn ei gwneud yn fwy anodd i lawer o ffermwyr tyddynnod y byd dyfu eu 

cnydau.  

Cam Gweithredu 

Mae yna sychder, ac nid yw eich bananas yn cael digon o law. Mae eich cnwd wedi dioddef 

yn wael, ac mae gennych lawer llai o fananas i'w gwerthu. Mae hyn yn golygu bod gennych 

lai o arian i gynnal eich teulu ac i fuddsoddi yng nghnwd y flwyddyn nesaf.  

Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud 

Bydd hanner y cnydau yr ydych wedi'u cwblhau hyd yma yn y gêm yn cael eu dinistrio. 

Rhaid i chi hefyd eistedd ar eich dwylo am 30 eiliad pan fydd y gêm yn ailddechrau.  

 

Senario 2 – Prisiau bananas yn gostwng  

Cefndir 

Ffermwyr tyddynnod yw mwyafrif y cynhyrchwyr bwyd yn y byd. Gall prisiau bwyd godi a 

gostwng, ond mae hyn fel arfer y tu hwnt i reolaeth y ffermwyr hyn. Ar eu pen eu hunain, 

ychydig iawn o bŵer sydd gan y ffermwyr hyn i fynnu prisiau tecach gan gwmnïau anferth 

fel archfarchnadoedd.  

Cam Gweithredu 

Mae pris y farchnad am fananas wedi gostwng. Mae hyn yn golygu bod swm yr arian y 

gallwch ei gael am eich bananas yn llai, a bod gennych lai o arian i gynnal eich teulu. 

Rydych yn ei chael hi'n anodd prynu bwyd iddynt ei fwyta, a meddyginiaeth pan fyddant yn 

sâl, yn ogystal â thalu ffioedd ysgol eich plant. Nid oes gennych unrhyw gynilion, felly bydd 

yn rhaid i chi ddefnyddio'r arian yr oeddech yn bwriadu ei fuddsoddi mewn prynu gwrtaith a 

chyfarpar ar gyfer eich cnwd bananas.  

Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud 

Bydd hanner eich sisyrnau a'ch pensiliau yn cael eu rhoi o'r neilltu.  
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Cardiau Senario              Taflen Gweithgaredd 2b 

Senario 3 – Rydych yn sâl yn ystod y cynhaeaf bananas 

Cefndir 

Mae bywyd yn anodd i lawer o ffermwyr tyddynnod y byd. Mae'r ffermwyr hyn yn aml yn ei 

chael hi'n anodd ennill digon o arian i'w cynnal eu hunain a'u teuluoedd. Weithiau, nid oes 

digon o arian i brynu bwyd a meddyginiaeth, nac i anfon eu plant i'r ysgol. Fel arfer, nid oes 

gan y ffermwyr unrhyw yswiriant, felly pan fydd pethau'n mynd o chwith, nid oes neb i 

helpu. 

Cam Gweithredu 

Rydych yn sâl yn ystod y cynhaeaf bananas. Nid oes gennych ddigon o arian i dalu am 

feddyginiaeth i'ch helpu i wella. Nid oes gennych chwaith ddigon o arian i dalu i rywun arall 

gynaeafu'r bananas ar eich rhan. Mae eich brawd a'ch gwraig a'ch plant yn gallu rhoi help 

llaw, ond nid yw rhai o'r bananas yn cael eu tynnu mewn pryd. Mae'n rhaid i'r bananas gael 

eu tynnu pan fyddant yn wyrdd, er mwyn iddynt bara'r daith hir i'r DU.  

Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud 

Bydd hanner y cnydau yr ydych wedi'u cwblhau yn y gêm hyd yma yn cael eu dinistrio.  

 

Senario 4 – Masnach Deg 

Cefndir 

Mae Masnach Deg yn golygu bod ffermwyr a gweithwyr yn cael pris tecach am y gwaith y 

maent yn ei wneud. Mae llawer o gynhyrchion Masnach Deg ar gael, er enghraifft coffi, te, 

siwgr, siocled a bananas. Mae Masnach Deg hefyd yn helpu i ddiogelu'r amgylchedd ac i 

wella amodau gwaith ffermwyr tyddynnod, yn ogystal â gweithwyr ar ffermydd mawr. Trwy 

ymuno â ffermydd eraill mewn cwmni cydweithredol Masnach Deg, mae gan ffermwyr fwy o 

bŵer i negodi prisiau tecach â'r cwmnïau mawr sy'n prynu eu cynhyrchion. Mae'r cwmni 

cydweithredol hefyd yn cael ychydig o arian ychwanegol, o'r enw premiwm Masnach Deg, y 

gellir ei ddefnyddio i helpu'r gymuned gyfan.  

Cam Gweithredu 

Rydych 'nawr yn rhan o gwmni cydweithredol Masnach Deg. Mae hyn yn golygu eich bod 

yn cael pris tecach am eich bananas. Rydych wedi gallu defnyddio'r arian ychwanegol i 

brynu cyfarpar newydd a gwrtaith ar gyfer eich fferm, sy'n golygu y byddwch yn gallu tyfu 

mwy o fananas yn y dyfodol. Rydych wedi cael digon o arian i anfon eich plant i'r ysgol, ac i 

gynilo ychydig ar gyfer y dyfodol. Mae eich cymuned hefyd yn cael premiwm Masnach Deg, 

ac mae pawb yn penderfynu rhoi'r arian tuag at adeiladu canolfan iechyd newydd.  

Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud 

Byddwch yn cael sisyrnau, pensiliau a phapur ychwanegol.  
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Trefnwch egwyl neu frecwast 
Masnach Deg yn yr ysgol, gyda 
byrbrydau Masnach Deg iach.  

Rhowch gynnig ar ryseitiau Masnach 
Deg yn yr ysgol neu gartref. 

Edrychwch ar Syniadau 
trawsgwricwlaidd ar gyfer rysáit cacen 

banana Masnach Deg.  

Cynhaliwch wasanaeth i godi 
ymwybyddiaeth o Fasnach Deg yn yr 

ysgol.  

Addysgwch ddosbarth arall am yr hyn 
yr ydych wedi ei ddysgu am fananas a 

Masnach Deg.  

Rhannwch yr hyn yr ydych wedi ei 
ddysgu trwy ysgrifennu postiad blog 

neu erthygl ar gyfer cylchlythyr yr 
ysgol.  

Trefnwch arwerthiant cacennau 
Masnach Deg yn eich ysgol.  

Ewch i archfarchnad leol, neu 
ysgrifennwch ati, er mwyn cael 

gwybod pa eitemau Masnach Deg y 
mae'n eu gwerthu, a'i hannog i stocio 

mwy ohonynt.  

Cofrestrwch eich ysgol ar gyfer y 
Wobr Ysgolion Masnach Deg. Gweler: 

schools.fairtrade.org.uk/fairtrade-
schools-awards/  

Dyluniwch boster am Fasnach Deg, 
i'w arddangos yn eich ystafell 

ddosbarth neu yn yr ysgol.  

Eich syniad chi:  

Y weithred "Orau" 

Y weithred "Waethaf" 

http://schools.fairtrade.org.uk/fairtrade-schools-awards/
http://schools.fairtrade.org.uk/fairtrade-schools-awards/

