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CANOLOG

nod

Dewiswch un peth yr hoffech ei newid am Beavers Dewiswch un peth yr hoffech ei newid am Cubs a
Dewiswch un peth yr hoffech ei newid neu ei
Dewiswch un peth yr hoffech ei newid neu ei gyflawni
a gweithio gyda'ch rhiant/gofalwr, Arweinydd Ifanc gweithio gyda'ch rhiant/gofalwr, Arweinydd Ifanc neu
gyflwyno ar gyfer Explorers yn eich Cylch, a'i
ar gyfer pobl ifanc yn eich Torf neu Grŵp, a'i wireddu
neu Arweinydd i'w wireddu
Arweinydd i'w wireddu
wireddu

Gweithgareddau a awgrymir i ddefnyddio pob segment i gyflawni'r nod. Gall y person ifanc ddewis faint, a pha mor aml, y maent yn gwneud y rhain
Meddwl yn greadigol

Rhowch syniad i'ch arweinydd am wersyll neu daith

Cynlluniwch a cyflwynwch syniad ar gyfer gwersyll
Cynllunio digwyddiad ar gyfer Grŵp y Sgowtiaid
neu daith i'ch Pecyn

Gwaith tîm

Cyfrannu syniad at Cnoi Log

Cyfrannu syniad at Fforwm Pac a fydd yn eu helpu i Cyfrannu syniad at fforwm Torf sy'n eu helpu i gael Cyfrannu syniad at Fforwm Uned sy'n eu helpu i
gyflawni gofyniad bathodyn
bathodyn
wella ar rywbeth y tu allan i'r Sgowtiaid

Cynllunio Rhaglenni

Penderfynwch ar thema ar gyfer sesiwn rhaglen
Cynlluniwch sesiwn rhaglen gyda'ch arweinydd
gyda'ch Arweinydd

Creu gweithgareddau

Helpu i greu gêm newydd ar gyfer Beavers eraill

Creu gweithgaredd sy'n helpu Cubs eraill i gyflawni Creu cyfres o weithgareddau sy'n helpu Scouts eraill i Creu gweithgaredd sy'n helpu pobl ifanc nad ydynt
gofyniad bathodyn o'ch dewis
gyflawni bathodyn o'ch dewis
yn y Sgowtiaid i ddysgu sgil Sgowtiaid o'ch dewis

anghenrhaid

Beavers

Cubs

Cymorth Gan Gymheiriaid

Helpu Beaver newydd i deimlo bod croeso iddo i'r
Arwain sesiwn rhaglen sy'n croesawu Cubs newydd
Colon

Arwain sesiwn rhaglen sy'n arddangos y gorau o
Sefydlu oedolyn gwirfoddol newydd.
Scouts i Cubs hŷn

Rhaglen Delivery

Arwain gweithgaredd mewn sesiwn rhaglen ar
Arwain sesiwn rhaglen gyfan gyda
gyfer Beavers eraill gyda chymorth Arweinydd
Arweinydd Ifanc neu oedolyn gwirfoddol
Ifanc oedolyn gwirfoddol

Arwain sesiwn rhaglen

Arwain sesiwn rhaglen ar gyfer Uned Explorer arall

Llais ar y cyd

Arwain cnoi log ar gyfer eich nythfa.

Arwain Fforwm Torf ar gyfer eich adran

Arwain fforwm uned ar gyfer eich Uned

Nosweithiau i ffwrdd

Arwain gwersyll un noson heb unrhyw oedolyn Arwain gwersyll dwy noson heb unrhyw oedolyn
Arwain gêm, cân neu weithgaredd ar wersyll gyda Arwain y pecyn cyfan am ddiwrnod o wersyll gyda
gwirfoddol. Bydd angen caniatad Digwyddiadau gwirfoddol. Bydd angen caniatad Digwyddiadau
chymorth Arweinydd Ifanc neu oedolyn gwirfoddol chymorth Arweinydd Ifanc neu oedolyn gwirfoddol
Noson i Ffwrdd arnoch.
Noson i Ffwrdd arnoch.

anghenrhaid

Beavers

Llywodraethu

Gweithio gydag aelod o'ch Pwyllgor Gweithredol
Dywedwch wrth eich Pwyllgor Gweithredol Grŵp
Trafodwch gyda'ch Pwyllgor Gweithredol Grŵp neu
Dosbarth neu Sir/Ardal/Rhanbarth i ymchwilio a
Dywedwch wrth eich Pwyllgor Gweithredol Grŵp
beth rydych chi'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi am
Ddosbarth beth y gellid ei wella ynghylch Sgowtiaid
beth rydych chi'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi am Cubs
chynnig rhywbeth y gellid ei wella am Sgowtiaid
Beavers
yn eich Grŵp neu'ch Cylch
Explorer yn eich Ardal neu'ch Sir.

Byddwch yn wyneb y Sgowtiaid

Dewch â ffrind i Beavers i roi cynnig arni

Ymgysylltu â'r gymuned

Cymerwch ran mewn prosiect gyda'ch pobl ifanc o
Cymerwch ran mewn prosiect gyda'ch pecyn sy'n
bob rhan o'ch Grŵp sy'n defnyddio sgiliau rydych
Awgrymwch rywbeth rydych chi wedi'i ddysgu
defnyddio sgiliau rydych wedi'u dysgu yn Cubs i helpu
mewn Beavers a allai helpu pobl yn eich cymuned
wedi'u dysgu yn y Sgowtiaid i helpu pobl yn eich
pobl yn eich cymuned
cymuned

Ymgysylltu â'r Rhai sy'n Gwneud Penderfyniad

Ysgrifennwch at arweinydd eich Awdurdod Lleol
neu Aelod Seneddol i ddweud wrthynt beth rydych
yn ei hoffi am Beavers a gofyn iddynt helpu
Sgowtiaid yn eich ardal

cynllun

segment

Cynlluniwch
arweinydd

dymor

o

weithgareddau

gyda'ch Cynllunio rhaglen gyfan i gyflawni sgil, nod neu
fathodyn penodol

Scouts

chymorth

Cynllunio digwyddiad dosbarth

Explorers

arwain

segment

cynrychioli

Arwain Fforwm Pecyn ar gyfer eich Pecyn

Cubs

Scouts

Explorers

Cymryd rhan mewn gweithgaredd Sgowtiaid gyda Arwain gweithgaredd Sgowtiaid gyda phobl ifanc nad Nodi grŵp o ddarpar oedolyn gwirfoddol a
phobl ifanc nad ydynt yn y Sgowtiaid ar hyn o bryd
ydynt yn y Sgowtiaid ar hyn o bryd
chyflwyno manteision Sgowtiaid a gwirfoddoli
Cymerwch ran mewn prosiect gydag Archwiliwyr o
bob rhan o'ch Ardal sy'n defnyddio sgiliau rydych
wedi'u dysgu yn y Sgowtiaid i helpu pobl yn eich
cymuned

Ewch i'ch Arweinydd Awdurdod Lleol neu Aelod
Cynllunio a darparu gweithgaredd Sgowtiaid i'ch Gweithio gyda'ch Arweinydd Sgowtiaid Grŵp, y
Seneddol i ddweud wrthynt beth rydych chi'n ei hoffi
Aelod Seneddol gymryd rhan ynddo, gan ddangos Comisiynydd Dosbarth neu Sir i lobïo eich Aelod
am Cubs a gofynnwch iddyn nhw helpu Sgowtiaid yn
iddynt pam y dylent gefnogi Sgowtiaid yn eich ardal
Seneddol ar fater sy'n effeithio ar Sgowtiaid
eich ardal

