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TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 
yn cyflwyno'r pwnc anatomeg 
planhigion. O fewn y canllaw, mae 
yna dau weithgaredd, yn gyntaf 
gweithgaredd i helpu adnabod 
planhigion ac yn ail, defnyddio lliw 
bwyd i weld sut mae system 
fasgwlaidd planhigion yn gweithio 
er mwyn deall prosesau fel 
trydarthiad. 

• Nod y wers: Sut mae dŵr a maetholion yn cael eu symud o amgylch y 
planhigyn 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  

Mae'r gweithgaredd hwn yn ategu'r pecynnau 
‘Ffotosynthesis’ ac ‘Atgynhyrchu Planhigion’. Mae 
morwellt y DU yn blodeuo rhwng Mehefin ac Awst! 

RHAGYMADRODD  

Mae yna lawer iawn o amrywiaeth yn y deyrnas planhigion, o 
gactysau i winwydd i forwellt. Er mwyn deall eu byd, yn gyntaf mae 
angen i ni ddeall eu ‘rannau corff’ gwahanol a sut maen nhw’n 
gweithio. Mae rhai rhannau o'r planhigyn yn casglu dŵr, mae 
eraill yn cymryd golau i mewn ar gyfer ffotosynthesis neu'n denu 
pryfed i'w peillio. 

Diolch byth, mae planhigion yn y môr yn debyg iawn! Mae ganddyn nhw 
addasiadau i ddelio â bod o dan y môr yn gyfan gwbl, ond mae eu 
strwythur sylfaenol yr un fath â phlanhigion ar y tir. Mewn gwirionedd, 
perthynas agosaf morwellt yw teulu'r lili. Yn aml mae yna ychydig o 
ddryswch o ran morwellt - mae pobl yn tueddu i feddwl mai math o wymon 
ydyw. Nid yw hyn yn wir! Mae gan blanhigyn a gwymon pigment gwyrdd o 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn a'r tu allan 

• Gwairh grŵp ac unigol 

• Hyd y gweithgaredd: 1 awr 

(dychwelyd y diwrnod nesaf i gael 

canlyniadau) 

• Mathau o weithgaredd: 

cyflwyniad gan athro, ymarferol, 

llyfr gwaith 
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enw cloroffyl sef y safle ffotosynthesis, ac mae ganddyn nhw strwythurau 
tebyg, ond mae enwau a swyddogaethau'r strwythurau hyn yn wahanol. 

 

Sylwch nad oes gan wymon wreiddiau, coesynnau, dail na blodau. Fodd 
bynnag, mae ganddyn nhw falŵns bach o'r enw pledrennau aer i'w helpu i 
arnofio! Gwahaniaeth mawr rhwng planhigion a gwymon yw eu horganau 

Dyma brif rannau’r corff a’r 
prosesau y maent yn eu cynnal: 

Gwreiddyn – 
Cymerwch ddŵr a maetholion o'r pridd 
sy'n cael ei gludo i weddill y planhigyn 
trwy ganghennau a ffibrau 

Blodau – 
Mae'r rhain yn ymwneud ag atgenhedlu 
ac yn cynhyrchu hadau y mae 
planhigion newydd yn tyfu ohonynt. 
Mae'r blodyn fel arfer yn lliwgar ar 
gyfer denu pryfed 

Rhisom – 
Coesyn planhigyn sy'n tyfu o dan y 
ddaear ac yn storio maetholion fel 
carbohydradau a phroteinau 

Coesyn – 
Cludo dŵr a maetholion i wahanol 
rannau o'r planhigyn 

Deilen – 
Safle ffotosynthesis 

Gwain – 
Yn amddiffyn dail newydd eu ffurfio 

Dyma’r prif rannau i wymon: 

Thallus – corff cyfan gwymon 

Lamina/Glaswelltyn – strwythur 
gwastad sy'n safle ffotosynthesis 

Pledrennau aer – strwythur gwag, llawn 
nwy sy'n helpu'r gwymon i arnofio, a geir 
ar y llafn neu'r stipe 

Coesyn – strwythur tebyg i goesyn o 
wymon (er nad oes gan bob gwymon y 
rhain) 

Gludafael – strwythur arbenigol ar 
waelod gwymon sy'n gweithredu fel 
“angor” sy'n caniatáu iddo lynu wrth 
arwyneb (e.e. craig) 

Haptera – estyniadau tebyg i fys o ddal 
gafael sy'n dal y gwymon yn unionsyth 
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atgenhedlu. Mae'r rhan fwyaf o blanhigion yn gydryw, sy'n golygu bod gan 
unigolion strwythurau benywaidd a gwrywaidd. 

• Mewn planhigion blodeuol, gall yr strwythurau hyn bodoli gyda'i gilydd 

mewn un blodyn deurywiol (cydryw), neu gall y blodau fod yn wrywaidd 

(staminaidd) neu'n fenywaidd yn unig (pistilate). 

• Gall morwellt cael planhigion gwrywaidd a benywaidd ar wahân 

(deuoecaidd), neu cael dau ryw ar yr un planhigyn (unrhywiol). 

• Yn gyffredinol, mae tua 75% o'r holl rywogaethau morwellt yn ysgarol. 

• Mae Zostera marina, un o brif rywogaethau morwellt y DU, yn gydryw, 

lle mae gan blanhigion unigol flodau gwrywaidd a benywaidd mewn 

clystyrau eiledol ar wahân. 

Fodd bynnag, mae gwymon yn atgenhedlu trwy ryddhau sborau i'r dŵr sy'n 

ffiwsi os yw sborau gwrywaidd (sberm) a sborau benywaidd (wŷ) yn cyd-

daro, gan ddatblygu'n wymon newydd. Mae’r datblygiad yn digwydd yn y 

dŵr, fel arfer i ffwrdd o’r rhiant gwymon, ac nid yw’n mynd trwy gyfnod 

hadau. 

Glaswelltyn 

Coesyn 

Deilen 

Hadau 

Blodau 

Rhisom 

Gludafael 

Eginyn 

Gwreiddiau 

Blodau 

Hadau 

Deilen 

Coesyn 

Gwreiddiau 
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Mae planhigion, fodd bynnag, yn cynhyrchu paill lle mae angen iddo 

ddatblygu'n hedyn ar y planhigyn cyn ei ryddhau. 

GWEITHGAREDD 1: 
Ewch lawr i'r traeth ac ymgyfarwyddo â 

blanhigion a gwymon go iawn. 

Amserwch y daith hon gyda thrai fel 

gallwch astudio'r organeb yn insitu, heb 

ei dynnu i fyny. Os nad yw’n bosibl, 

casglwch blanhigyn daearol, morol a 

gwymon, gan fod yn ofalus i gadw’r 

planhigyn yn gyfan a dod â nhw nôl i’r 

ystafell ddosbarth. Yn ddelfrydol, 

dewiswch laswellt daearol, morwellt a 

gwymon. Defnyddiwch eich canllawiau 

adnabod planhigion i weld beth rydych 

chi'n edrych arno! 

1) Arweiniwch y dosbarth trwy'r rannau gwahanol o blanhigion a gwymon. 

2) Ble bynnag yr ydych, gofynnwch i bawb geisio braslunio llun o bob un. 

Nodwch nodweddion adnabod allweddol a labelwch y brasluniau gyda'r 

rannau gwahanol anatomegol a'u swyddogaethau 

3) Rhowch gynnig ar ail gyfres o frasluniau gan ganolbwyntio ar flodau'r 

planhigion. Dewiswch flodyn nodweddiadol a blodyn gwair, un daearol a 

morol. Wrth chwilio am flodau morwellt, chwiliwch am linynnau 

melyn/gwyrdd, silindraidd ysgafnach. Mae'r blodau, ac yn ddiweddarach 

yn yr haf, yr hadau, yn cael eu dal ar y blanhigyn, yn union fel pod o bys 

ar frig y gainc gwyrdd golau. 

4) Labelwch y blodau. Efallai y byddai blodyn mwy ystrydebol yn haws ei 

labelu na blodyn glaswellt. 

. Os yn bosibl, defnyddiwch blanhigyn 

daearol byw, planhigyn morol a gwymon 

(rydym yn argymell defnyddio gwymon os 

gallwch). 

. Canllawiau adnabod planhigion a 

gwymon. 

. Gellir defnyddio lluniau a ffotograffau 

hefyd - mae morwellt y DU dim ond yn 

blodeuo rhwng Mehefin ac Awst. 

. Canllaw adnabod planhigion 

IECHYD A DIOGELWCH 

• Sicrhau sgiliau botaneg digonol wrth ddewis 
planhigion byw. Ni ddylid pigo rhai a gall 
fod yn niweidiol pan gânt eu cyffwrdd neu eu 
bwyta. 

• Does dim angen eich gwlychu! 

ADNODDAU 



 5 

5) Rhowch gynnig ar y gweithgaredd cyflym, gwir/gwau, dwylo i fyny am 

wir, dwylo i lawr am gwau, neu gweiddi allan! 

GWEITHGAREDD 2: 
Mae gan blanhigyn gelloedd arbennig i 
helpu i symud dŵr o amgylch y planhigyn 
- i fyny o'r gwreiddiau, yr holl ffordd i 
ddail y planhigyn, proses a elwir yn 
drydarthiad. Gelwir y celloedd arbenigol 
hyn yn sylem, strwythur gwag sy'n edrych 
yn debyg i bibellau neu diwbiau. Mae 
angen darn o seleri ar gyfer y 
gweithgaredd hwn! Mae'n grensiog, yn 
dda i chi ... a gall ddangos i ni sut mae 
planhigion yn symud dŵr o gwmpas y tu 
mewn iddynt! 

1) I baratoi'r arbrawf hwn, llenwch hanner 
y cwpan â dŵr. 

. Seleri 

. Lliwio bwyd (coch 
neu las sy'n 
gweithio orau) 

 

. Cwpan 

. Dŵr 

. Llwy 

ADNODDAU 
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2) Yna ychwanegwch o leiaf 5 diferyn o 
liw bwyd at y dŵr (po fwyaf o liw 
bwyd a ychwanegir, yr hawsaf fydd 
hi i’w weld yn nes ymlaen!). 

3) Torrwch ymyl gwaelod y coesyn seleri 
fel bod y diwedd yn braf ac yn ffres 

4) Yna rhowch y seleri yn y dŵr a'i 
adael am 24 awr gyfan. Ar ôl 24 
awr, edrychwch ar ddail yr seleri, 
dylent fod yn las neu'n goch (yn 
dibynnu ar y lliw bwyd a ddefnyddir). 

5) Codwch y coesyn ac edrychwch ar yr 
ymyl waelod a oedd yn sefyll yn y 
dŵr. 

6) Edrychwch yn ofalus ar waelod y 
seleri, bydd y lliw yn eich helpu i weld 
y celloedd arbennig (sylem) sy'n 
helpu'r planhigyn i symud dŵr o 
gwmpas, o'r gwreiddiau yr holl ffordd i'r dail! 

Cael hwyl gyda'r gweithgaredd hwn 

a rhoi cynnig ar arbrofion eraill. Beth 

fyddai'n digwydd pe bai lliwiau 

bwyd gwahanol yn cael eu 

defnyddio? Beth fyddai’n digwydd 

pe baech yn hollti gwaelod y coesyn 

seleri yn ddau, ac yn rhoi pob 

hanner mewn lliw gwahanol o ddŵr? 

A fyddai’r un arbrawf yn gweithio pe 

byddech chi’n defnyddio math 

gwahanol o blanhigyn, neu hyd yn 

oed flodyn? Mae'r arbrofion yn ddiddiwedd! 

 

Edrych ar y 
sylem! 
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FFAITH HWYL! 
Mae rhai planhigion 
wedi addasu i fwyta 
pryfed a phryfed, er 
enghraifft trap pryfed 

Venus 

FFAITH HWYL! 
Coed coch (redwoods) yw'r 
coed talaf yn y byd a gallant 

gyrraedd uchder o 300 
troedfedd yn hawdd! (Cyfwerth 

â 3 morfil glas!) Ac yn union 
fel seleri, mae dŵr yn cael ei 
symud o gwmpas y planhigyn 

yn union yr un ffordd! 


