
PECYN HOOKED ON HOCI I YSGOLION UWCHRADD
Ein bwriad strategol yn Hoci Cymru yw darparu profiadau hoci o safon byd. Er mwyn ein helpu i 
gyflawni’r canlyniad hwnnw mewn ysgolion uwchradd, rydym wedi llunio amrywiaeth o wahanol 
becynnau i gefnogi llysgenhadon ifanc, athrawon a disgyblion i hyrwyddo, trefnu a darparu mwy o 
ddarpariaeth hoci o ansawdd uchel. Bydd y pecynnau hyn yn helpu eich ysgol i ymgorffori hoci yn 
eich darpariaeth AG ac allgyrsiol bresennol, a chreu mwy o gyfleoedd chwarae y gellir eu cyflwyno 
gan weithlu medrus ac angerddol iawn yn y ffyrdd a ganlyn:

LLYSGENHADON IFANC

Rydym wedi creu rhaglen hyfforddi benodol ac adnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd i 
ymgysylltu â phlant 12 i 18 oed i ddod yn arweinwyr hoci angerddol, darparu llais i ddisgyblion 

a bod yn fodel rôl cadarnhaol i helpu i ysbrydoli disgyblion eraill i chwarae.

HYFFORDDIANT ATHRAWON 

Gallwn ddarparu cyfleoedd hyfforddi athrawon penodol, mentora gan ein datblygwyr 
hyfforddwyr yn ogystal â chardiau adnoddau a sesiynau rhithwir i gefnogi eu darpariaeth o 

hoci mewn gwersi AG a chlybiau allgyrsiol.

CYSYLLTIADAU YSGOL I GLWB 

Gallwn ddarparu cyswllt clwb a chefnogaeth bontio o’ch clwb hoci lleol, adnoddau templed i'ch 
helpu chi i ddylunio bwrdd arddangos hoci a mynediad at offer hoci newydd sbon i gymryd lle 

neu ychwanegu at eich stoc bresennol yn yr ysgol.

CYFRANOGIAD DISGYBLION   

Bydd y pecynnau hyn yn darparu mwy o gyfleoedd chwarae, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, yn yr 
ysgol a'r tu allan iddi. Bydd hefyd yn gosod hoci yn greiddiol yn eich darpariaeth PESS ac yn 

darparu profiadau cadarnhaol i ddisgyblion o safbwynt cymryd rhan ac arwain.
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LLYSGENHADON IFANC DISGRIFIADAU PECYN 
Mae’r tabl isod yn amlinellu’r hyn y mae pob pecyn yn ei olygu o ran cynnwys, adnoddau a chost, o 
efydd i blatinwm. Os ydych yn dymuno gweld copïau enghreifftiol o’r adnoddau cyn i chi brynu neu 
os ydych chi eisiau trafod teilwra eich pecyn i weddu i anghenion eich ysgol, cysylltwch â Steven 
Thomas, Rheolwr Ysgolion a Chymunedau Hoci Cymru, ar  steven.thomas@hockeywales.org.uk

PECYN DRAIG EFYDD   
Fel rhan o’r pecyn efydd byddwch yn derbyn y manteision canlynol... 

Pecyn Cardiau Gweithgarwch: Mae 16 o gardiau gemau ar gael i’w defnyddio yn y pecyn yma 
sydd mewn lliw llawn a hefyd awgrymiadau ar gyfer sut i addasu gemau hoci i fod yn addas i bob 
amgylchedd, oedran a gallu. 

Sesiynau Rhithwir: Mae’r sesiynau yma, wedi’u ffilmio gan ddrôn, yn dangos amrywiaeth o 
gemau timau bychain y gall athrawon a llysgenhadon ifanc eu cyflwyno er mwyn datblygu 
sgiliau hoci eu disgyblion mewn ffordd hwyliog a chynhwysol. 

Pecyn Llysgenhadon Ifanc: Yn y pecyn hwn mae Llyfr Gwaith, Rhestr Wirio Heriau, Cynlluniwr 
Sesiwn, Traciwr Presenoldeb, Cofnod Gweithgarwch Disgyblion, Calendr Digwyddiadau ac 
Adroddiad Effaith Ysgol.

Pecyn Bwrdd Arddangos: Yn y pecyn hwn mae templedi i hybu eich Llysgenhadon Ifanc Hoci, 
Clwb Cymunedol, Chwaraewr yr Wythnos, Amserlen Hoci, Addewidion Ysgolion a Chytundeb 
Partneriaeth. 

Mynediad Gŵyl: Byddwch yn cael mynediad am ddim i’ch gŵyl hoci sirol. Edrychwch ar dudalen 
cornel yr ysgolion ar wefan Hoci Cymru i gael gwybod beth yw dyddiad ac amser yr ŵyl.                   

Aelodaeth Ysgolion Hoci Cymru: Gallwch gael cynigion arbennig, manteision a gostyngiadau 
gan amrywiaeth o bartneriaid o ganlyniad uniongyrchol i fod yn un o’n hysgolion partner 
Llysgenhadon Ifanc Hoci swyddogol. 

£50

PECYN DRAIG ARIAN   
Byddwch yn derbyn yr holl fanteision efydd yn ogystal â...

Cwrs Hyfforddi Athrawon: Bydd eich ysgol yn cael 2 le am ddim i fynychu ein Dyfarniad 
Arweinyddiaeth mewn Hyfforddi Hoci a fydd yn eich cefnogi i gyflwyno sesiynau hoci hwyliog, 
diogel a chynhwysol.

£100

PECYN DRAIG AUR   
Byddwch yn derbyn yr holl fanteision efydd ac arian yn ogystal â…

Cefnogaeth Datblygwr Hyfforddwyr: Ar ôl i chi gwblhau eich Dyfarniad Arweinyddiaeth mewn 
Hyfforddi Hoci, byddwch yn cael cynnig mentora i’ch helpu chi i ymgorffori hoci yn y cwricwlwm.

Cefnogaeth Cyswllt Clwb: Byddwn yn eich cysylltu â’ch clwb hoci lleol i sicrhau bod y ddau barti 
yn gallu cydweithio’n agos i hyrwyddo a darparu hoci ac i helpu i gefnogi pontio llwyddiannus.

£150

PECYN DRAIG PLATINWM 
Byddwch yn derbyn yr holl fanteision efydd, arian ac aur yn ogystal â…

Bag Offer Hoci: Byddwn yn darparu bag offer hoci newydd i chi a fydd yn cynnwys yr holl 
hanfodion fel ffyn, peli, bibiau a chonau i sefydlu eich sesiynau!

£250
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