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TROSOLWG 
Mae'r canllaw gweithgaredd hwn yn 
cyflwyno’r pwnc ‘torri arferion’ ac mae'r 
gweithgaredd yn eich galluogi i archwilio 
pwysigrwydd newid ein hymddygiad i 
frwydro yn erbyn newid hinsawdd gyda'ch 
myfyrwyr. Yn y canllaw hwn, mae gweithgaredd cyflym sy'n dangos sut mae 
arferion yn cael eu ffurfio. 

• Nod y wers: i ddysgu beth yw newid hinsawdd a’i effeithiau 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  

Mae'r gweithgaredd hwn yn mynd yn dda 

gyda’r canllawiau ffotosynthesis, adfer morwellt 

a'r archwiliad cynaliadwyedd. 

RHAGYMADRODD 

Gadewch i ni fynd i'r afael â newid hinsawdd. Pwnc 

brawychus! 

Byddwn yn cychwyn gydag un o'r 

elfennau sy'n sail i bopeth byw. Mae'r 

elfen ryfeddod hon, sy'n allweddol i 

fywyd os ydych chi'n ddyn, yn ddeinosor 

neu hyd yn oed yn fadarch, yn garbon. 

Mae pawb a phopeth yn cael ei adeiladu o garbon. 

Pan fydd rhywbeth byw yn marw, mae'r carbon o'i 

gorff yn cael ei gladdu yn ôl i'r ddaear, yn barod 

iddo gael ei adeiladu yn ôl yn beth byw newydd. 

Mae gweddillion y creaduriaid a grwydrodd y 

ddaear gyntaf bellach wedi'u claddu'n ddwfn i'r ddaear. Dros filiynau o 

flynyddoedd a llawer iawn o bwysau, mae'r carbon yn olion y creaduriaid hyn 

Geiriau allweddol 

Effaith tŷ gwydr - Mae 
nwyon fel carbon deuocsid 
yn atal cynhesrwydd yr haul 
rhag dianc o’r atmosffer y 
ddaear 

Newid yn yr hinsawdd - 
Newid yn y tywydd ar 
gyfartaledd dros gyfnod hir 

Carbon - Elfen hanfodol ar 
gyfer popeth byw 

Tanwydd ffosil - 
Gweddillion organebau byw 
sydd wedi'u newid dros 
filiynau o flynyddoedd yn 
olew, glo a nwy naturiol, a 
ddefnyddiwn fel ffynhonnell 
ynni 

Adnodd cyfyngedig - 
Rhywbeth sydd ond yn 
gyfyngedig, dim yn barhaol 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu allan neu thu mewn 

• Gweithgaredd grŵp 

• 5 munud 

• Ymarferol 
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wedi newid i olew, glo a nwy. Gelwir y rhain yn 

danwyddau ffosil a dim ond nifer gyfyngedig ohonynt 

sydd ar y ddaear, sy'n golygu eu bod yn 

adnoddau anadnewyddadwy, cyfyngedig. Rydyn 

ni'n defnyddio tanwyddau ffosil i bweru 

pob rhan o'n bywydau. Er mwyn ennill 

pŵer o danwydd ffosil rydyn ni'n eu 

llosgi, sy'n rhyddhau'r carbon yn 

ôl i'r atmosffer ar ffurf carbon 

deuocsid.  

Mae angen rhywfaint o garbon ar y ddaear i barhau i fod yn sail i fywyd, ond gall 

gormod yn yr atmosffer fod yn niweidiol. Drwy ryddhau'r holl garbon sydd wedi'i 

gloi mewn tanwyddau ffosil, rydym yn cael gwared ar y cydbwysedd bregus hwn. 

Mae ychwanegu mwy o garbon deuocsid i atmosffer y ddaear fel ychwanegu mwy 

a mwy o flancedi ato. Mae angen ychydig o cynhesrwydd ar y ddaear fel bod rhai 

o belydrau’r haul yn cael eu dal a’i atal rhag rhewi. Fodd bynnag, os oes gormod 

o garbon deuocsid, mae fel lapio gormod o flancedi o amgylch y ddaear heb 

unrhyw ffordd i wres yr haul ddianc. Gelwir hyn yn effaith tŷ gwydr. 

Wrth i'r ddaear ddod yn gynhesach, mae ein patrymau tywydd tymor hir 

cyfartalog fel glawiad a thymheredd yn dechrau newid, a gelwir hyn yn newid 

hinsawdd. Mae tymereddau cynhesach yn arwain at gapiau iâ yn toddi gan achosi 

cynnydd yn lefelau’r môr a newidiadau i’n tymhorau, megis pan fo blodau’n 

blodeuo ac anifeiliaid yn deor, gan gynhyrfu eu cylchoedd naturiol. Mae hefyd yn 

achosi digwyddiadau tywydd mwy 

eithafol, fel llifogydd mawr, corwyntoedd a thanau 

coedwig. Ochr yn ochr â llosgi tanwydd ffosil, mae 

gweithgareddau dynol eraill megis datgoedwigo, 

diwydiant a rheoli gwastraff hefyd yn ychwanegu at yr 

effaith tŷ gwydr, gan gyflymu'r newid yn yr hinsawdd. 

Rhowch gynnig ar yr ymarfer cyflym hwn i deimlo 

effeithiau newid hinsawdd! 

 

FFAITH HWYLIOG 

Yn 2020, 

amcangyfrifwyd bod 

11% o bobl yn agored 

i effeithiau newid yn yr 

hinsawdd 



 3 

GWEITHGAREDD: 

1) Dewiswch un myfyriwr i gymryd arno rôl 

y ddaear ac un arall smalio mai'r haul 

ydyw. 

2) Mae'r haul yn sugno ei belydrau ar y 

ddaear yn barhaus, gan ei chynhesu. 

Gellir dangos hyn trwy fflachio'r dortsh 

neu chwifio eu dwylo tuag at y ddaear. 

3) Ychwanegwch y flanced gyntaf, gwiriwch 

sut mae'r ddaear yn teimlo. Amlygwch sut 

mae un flanced yn cadw’r ‘ddaear’ yn gyfforddus gyda phopeth yn 

gweithio’n gywir. 

4) Ychwanegu mwy a mwy o flancedi, hetiau a menig a gwirio'r ddaear. 

Dylent nawr deimlo'n rhy boeth ac yn anghyfforddus iawn! 

5) Eglurwch sut mae'r blancedi yn eu cynrychioli carbon deuocsid a nwyon tŷ 

gwydr eraill. Mae angen blanced ar y ddaear i gadw’n gyfforddus drwy 

ddal rhai o belydrau’r haul. Fodd bynnag, wrth i ni ychwanegu mwy o 

nwyon tŷ gwydr i’r 

amgylchedd, rydym yn ychwanegu mwy 

o flancedi o amgylch y ddaear, 

gan ei gwneud yn anghyfforddus 

o boeth ac yn methu â gweithredu 

gan fod gormod o belydrau’r haul 

wedi’u dal y tu mewn. Dyma'r 

effaith tŷ gwydr. 

6) Dadlapiwch y ddaear cyn iddi doddi! 

IECHYD A DIOGELWCH: 

Tynnwch eitemau os ydych yn 
dechrau gorboethi! 

- Llawer o 
flancedi, hetiau, 
sgarffiau, menig  

- Unrhyw beth 
cynnes! 

- Tortsh 
(dewisol!) 

ADNODDAU 


